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แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภออทุ่งนน  จังหวัดอุดรธานี 
 

----------------------------------- 
 

ส่วนท่ี 1 สอาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

   
  องค์การบริ หารส่ วนต าบลนาชุมแสง ได้ ยกฐานะมาจากสภาต าบลนาชุมแสง  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า333 ล าดับ (3321) ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2539 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด
หกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 
 1. ด้านกายอาพ  
  1.1  ที่ตั้ง  205  หมู่ที่ 6  บ้านนาชุมแสง  ต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  เนื้อที่
ทั้งหมด  45 ตารางกิโลเมตร  ประมาณ  19,419 ไร่อยู่ห่างจากอ าเภอทุ่งฝนไปทางทิศใต้ประมาณ  12 กิโลเมตร        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนที่ตั้งต าบลนาชุมแสง 
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  1.2  ลักษณะอูมิประเภทศ 
   พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีลักษณะเป็นที่ราบ พ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 
17,718 ไร่   พ้ืนที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ 
  1.3 ลักษณะอูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อนและอุณหภูมิหนาวเย็นมากในฟดู
หนาว  โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่น าความหนาวเย็นและแห้งแล้ง  และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ท่ีน าเอาความชุ่มชื้นและฝนตกทั่วไป  แบ่งออกเป็น  3 ฤดู คือ 
   - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
   - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 
   - ฤดหูนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
  1.4 ลักษณะของดิน  
   พ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วมปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การท าการเกษตร  ประชากร
ส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งผลผลิตที่ส าคัญ  คือ  ข้าว  ออย  มันส าปะหลัง 
  
 2. ด้านการเภมือง/การปกครอง  
  2.1 เภขตการปกครอง  
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้ยกฐานะมาจากสภาต าบลนาชุมแสง เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550  มีพ้ืนที่  
19,419 ไร่  ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่  ๘  หมู่บ้านของต าบลนาชุมแสง  ได้แก่  บ้านโพธ์ หมู่ที่ ๑,  บ้านเหล่าวิชา  หมู่ที่ ๒,  
บ้านค าสีดา  หมู่ที่ ๓,  บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ ๔,  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ ๕, บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ ๖,  บ้านแสงสว่าง หมู่
ที่ ๗ และบ้านสันติธรรม  หมู่ที่ ๘   องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  มีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จดบ้านโนนสะอาด   ต าบลบ้านชัย   อ าเภอบ้านดุง 
  ทิศใต ้   จดบ้านช้าง   ต าบลนาทม   อ าเภอทุ่งฝน 
  ทิศตะวันออก จดบ้านตาด   ต าบลบ้านตาด   อ าเภอบ้านดุง 
  ทิศตะวันตก จดบ้านเสรีพัฒนา  ต าบลนาทราย   อ าเภอพิบูลรักษ์ 
  2.2 การเภลือกตั้ง  
   การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  แบ่งออกเป็น  ๘  เขต  ดังนี้ 
   - เขต  ๑  บ้านโพธิ์  หมู่ที่ ๑ 
   - เขต  ๒  บ้านเหล่าวิชา  หมู่ที่ ๒ 
   - เขต  ๓  บ้านค าสีดา  หมู่ที่ ๓ 
   - เขต  ๔  บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ ๔ 
   - เขต  ๕  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ ๕ 
   - เขต  ๖  บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ ๖ 
   - เขต  ๗  บ้านแสงส่วาง  หมู่ที่ ๗ 
   - เขต  ๘  บ้านสันติธรรม  หมู่ที่ ๘ 

   น่ายบริหาร 
   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  1  คน 
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  2  คน 
   - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  คน 
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   น่ายนิติบัญญัติ 
   - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  คน 
   - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  คน 
   - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  คน 
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1๔  คน 
   น่ายปกครอง 
   - ก านันต าบลนาชุมแสง จ านวน  1  คน 
   - ผู้ใหญ่บ้าน   จ านวน  ๗  คน 
   - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๖  คน 
 
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเภกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลประชากรย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
 

หมู่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

บ้านโพธิ ์ ๒๕๘ ๕๕๐ ๕๒๔ ๑,๐๗๔ ๒๖๐ ๕๖๐ ๕๒๗ ๑,๐๘๗ 260 562 528 1,090 
บ้านเหล่าวิชา ๑๕๙ ๓๓๐ ๓๐๑ ๖๓๑ ๑๖๑ ๓๓๓ ๒๙๙ ๖๓๒ 161 329 297 626 
บ้านค าสีดา ๑๐๕ ๒๑๔ ๒๐๔ ๔๑๘ ๑๐๕ ๒๒๑ ๒๐๐ ๔๒๑ 105 219 201 420 
บ้านนาชุมแสง ๑๗๐ ๓๔๔ ๒๙๖ ๖๔๐ ๑๗๑ ๓๔๔ ๓๐๐ ๖๔๔ 171 346 300 646 
บ้านโนนสมบูรณ์ ๒๔๙ ๔๖๘ ๔๔๘ ๙๑๖ ๒๕๐ ๔๖๗ ๔๔๘ ๙๑๕ 250 464 447 911 
บ้านนาชุมแสง ๒๗๙ ๕๐๗ ๔๙๘ ๑,๐๐๕ ๒๘๔ ๕๐๙ ๕๑๑ ๑,๐๒๐ 282 513 507 1,020 
บ้านแสงสว่าง ๑๙๔ ๓๖๙ ๓๖๒ ๗๓๑ ๑๙๔ ๓๗๘ ๓๗๐ ๗๔๘ 194 377 366 743 
บ้านสันติธรรม ๒๑๔ ๔๒๓ ๔๑๔ ๘๓๗ ๒๑๕ ๔๒๑ ๔๐๙ ๘๓๐ 215 422 410 832 

รวม ๑,๖๒๘ ๓,๒๐๕ ๓,๐๔๗ ๖,๒๕๒ ๑,๖๔๐ ๓,๒๓๓ ๓,๐๖๔ ๖,๒๙๗ 1,638 3,232 3,056 6,288 

หมายเภหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษอาคม ๒๕๖๒ 
 

ตารางการคาดการณ์ประชากรในอนาคต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 

หมู่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

บ้านโพธิ ์ 26๑ 564 52๙ 1,09๑ 26๒ 56๕ 5๓๐ 1,09๒ 26๓ 56๖ 5๓๑ 1,09๓ 
บ้านเหล่าวิชา 163 3๔๐ 29๘ 62๗ 16๔ 3๔๑ 29๙ 62๘ 16๕ 3๔๒ ๓๐๐ 62๙ 
บ้านค าสีดา 109 2๒๐ 20๒ 42๑ 1๑๐ 2๒๑ 20๓ 42๒ 1๑๑ 2๒๒ 20๔ 42๓ 
บ้านนาชุมแสง 173 34๕ 30๑ 64๕ 17๔ 34๖ 30๒ 64๖ 17๕ 34๗ 30๓ 64๗ 
บ้านโนนสมบูรณ์ 252 46๕ 44๘ 91๒ 25๓ 46๖ 44๙ 91๓ 25๔ 46๗ ๕๐๐ 91๔ 
บ้านนาชุมแสง 284 51๔ 50๘ 1,02๑ 28๕ 51๕ 50๙ 1,02๒ 28๖ 51๖ 5๑๐ 1,02๓ 
บ้านแสงสว่าง 198 37๘ 36๗ 74๔ 19๙ 37๙ 36๘ 74๕ ๒๐๐ 3๘๐ 36๙ 74๖ 
บ้านสันติธรรม 219 42๓ 41๑ 83๓ 2๒๐ 42๔ 41๒ 83๔ 2๒๑ 42๕ 41๓ 83๕ 

รวม 1,659 3,2๔๐ 3,0๖๔ 6,2๙๖ 1,6๖๗ 3,2๔๘ 3,0๗๒ 6,๓๐๔ 1,6๗๕ 3,2๕๖ 3,0๘๐ 6,๓๑๒ 

หมายเภหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษอาคม ๒๕๖๒ 
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  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางจ านวนประชากรแยกรายอายุ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผู้มีสัญชาตไิทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

ต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 
 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า ๑ ปี ๓๕ ๓๓ ๖๘ ๑ ปี ๒๓ ๓๐ ๕๓ ๒ ปี ๓๖ ๒๔ ๖๐ 

๓ ปี ๓๑ ๓๖ ๖๗ ๔ ปี ๓๘ ๓๓ ๗๑ ๕ ปี ๔๑ ๔๐ ๘๑ 
๖ ปี ๓๖ ๓๒ ๖๘ ๗ ปี  ๔๐ ๓๓ ๗๓ ๘ ปี ๔๒ ๓๔ ๗๖ 
๙ ปี ๔๒ ๓๓ ๗๕ ๑๐ ปี ๓๖ ๔๓ ๗๙ ๑๑ ปี ๓๙ ๔๐ ๗๙ 

๑๒ ปี ๔๔ ๓๙ ๘๓ ๑๓ ปี ๓๙ ๔๑ ๘๐ ๑๔ ปี ๕๔ ๔๐ ๙๔ 
๑๕ ปี ๕๑ ๔๓ ๙๔ ๑๖ ปี ๔๑ ๓๗ ๗๘ ๑๗ ปี ๔๗ ๓๘ ๘๕ 
๑๘ ปี ๕๙ ๔๑ ๑๐๐ ๑๙ ปี ๕๕ ๓๓ ๘๘ ๒๐ ปี ๔๙ ๔๔ ๙๓ 
๒๑ ปี ๔๓ ๖๐ ๑๐๓ ๒๒ ปี ๕๖ ๕๒ ๑๐๘ ๒๓ ปี ๕๑ ๓๘ ๘๙ 
๒๔ ปี ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๒๕ ปี ๖๔ ๔๑ ๑๐๕ ๒๖ ปี ๔๖ ๔๖ ๙๒ 
๒๗ ปี ๕๖ ๔๑ ๙๗ ๒๘ ปี ๕๗ ๖๑ ๑๑๘ ๒๙ ปี ๔๘ ๔๑ ๘๙ 
๓๐ ปี ๔๗ ๓๒ ๗๙ ๓๑ ปี ๔๗ ๔๖ ๙๓ ๓๒ ปี ๓๘ ๓๘ ๗๖ 
๓๓ ปี ๓๔ ๕๑ ๘๕ ๓๔ ปี ๔๙ ๓๐ ๗๙ ๓๕ ปี ๓๓ ๕๑ ๘๔ 
๓๖ ปี ๕๗ ๔๙ ๑๐๖ ๓๗ ปี ๖๒ ๕๔ ๑๑๖ ๓๘ ปี ๖๘ ๕๔ ๑๒๒ 
๓๙ ปี ๕๘ ๖๗ ๑๒๕ ๔๐ ปี ๕๔ ๕๐ ๑๐๔ ๔๑ ปี ๔๗ ๕๖ ๑๐๓ 
๔๒ ปี ๗๑ ๖๑ ๑๓๒ ๔๓ ปี ๘๔ ๕๔ ๑๓๘ ๔๔ ปี ๖๘ ๕๘ ๑๒๖ 
๔๕ ปี ๖๑ ๔๙ ๑๑๐ ๔๖ ปี ๕๘ ๖๑ ๑๑๙ ๔๗ ปี ๖๑ ๕๙ ๑๒๐ 
๔๘ ปี ๖๒ ๖๒ ๑๒๔ ๔๙ ปี ๔๕ ๔๘ ๙๓ ๕๐ ปี ๔๙ ๖๐ ๑๐๙ 
๕๑ ปี ๕๖ ๔๙ ๑๐๕ ๕๒ ปี ๔๐ ๔๒ ๘๒ ๕๓ ปี ๔๑ ๕๔ ๙๕ 
๕๔ ปี ๔๗ ๔๐ ๘๗ ๕๕ ปี ๔๔ ๓๙ ๘๓ ๕๖ ปี ๔๗ ๔๒ ๘๙ 
๕๗ ปี ๓๘ ๓๓ ๗๑ ๕๘ ปี ๓๑ ๔๔ ๗๕ ๕๙ ปี ๓๑ ๒๕ ๕๖ 
๖๐ ปี ๓๓ ๓๙ ๗๒ ๖๑ ปี ๒๕ ๓๔ ๕๙ ๖๒ ปี ๓๑ ๓๗ ๖๘ 
๖๓ ปี ๑๙ ๒๐ ๓๙ ๖๔ ปี ๒๓ ๒๘ ๕๑ ๖๕ ปี ๒๙ ๒๐ ๔๙ 
๖๖ ปี ๑๔ ๒๖ ๔๐ ๖๗ ปี ๑๙ ๑๑ ๓๐ ๖๘ ปี ๒๕ ๒๒ ๔๗ 
๖๙ ปี ๖ ๑๕ ๒๑ ๗๐ ปี ๑๕ ๑๔ ๒๙ ๗๑ ปี ๒๐ ๗ ๒๗ 
๗๒ ปี ๑๓ ๑๗ ๓๐ ๗๓ ปี ๑๒ ๑๔ ๒๖ ๗๔ ปี ๗ ๑๔ ๒๑ 
๗๕ ปี ๖ ๖ ๑๒ ๗๖ ปี ๘ ๑๓ ๒๑ ๗๗ ปี ๙ ๖ ๑๕ 
๗๘ ปี ๖ ๘ ๑๔ ๗๙ ปี ๘ ๙ ๑๗ ๘๐ ปี  ๒ ๘ ๑๐ 
๘๑ ปี ๓ ๖ ๙ ๘๒ ปี ๔ ๑๐ ๑๔ ๘๓ ปี ๐ ๓ ๓ 
๘๔ ปี ๐ ๓ ๓ ๘๕ ปี ๒ ๕ ๗ ๘๖ ปี ๐ ๐ ๐ 
๘๗ ปี ๓ ๓ ๖ ๘๘ ปี ๒ ๓ ๕ ๘๙ ปี ๑ ๐ ๑ 
๙๐ ปี ๑ ๑ ๒ ๙๑ ปี  ๐ ๒ ๒ ๙๒ ปี ๐ ๐ ๐ 
๙๓ ปี ๐ ๑ ๑ ๙๔ ปี ๐ ๑ ๑ ๙๕ ปี ๐ ๐ ๐ 
๙๖ ปี ๐ ๐ ๐ ๙๗ ปี ๐ ๐ ๐ ๙๘ ปี ๐ ๐ ๐ 

๙๙ ปี ๐ ๐ ๐ ๑๐๐ ปี ๐ ๑ ๑ 
มากกว่า 
๑๐๐ ปี 

๑ ๑ ๒ 

หมายเภหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษอาคม ๒๕๖๒ 
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 4. สอาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  ๓  แห่ง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศิริมงคล 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าสีดา 
    โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  ๓  แห่ง 
     - โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาค าสีดา 
     - โรงเรียนบ้านาชุมแสง 
     - โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
    โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน  ๑ แห่ง 
     - โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสง 
  4.2 สาธารณสุข 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  ๒ แห่ง 
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาชุมแสง 
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าสีดา 
  4.3 อาชญากรรม 
    สภาพความเป็นอยู่จะเป็นครอบครัวใหญ่  แบบสังคมพ่ึงพาอาศัยกันจึงท าให้ประชาชนรู้จักซึ่งกัน  
และกัน  จึงท าให้ปัญหาเรื่องอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่มีน้อย  ความปลอดภัยในสังคมจึงมีค่อนข้างสูง 
  4.4 ยาเภสพติด  
    ยาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงยังมีผู้เสพแต่มีจ านวนน้อย  โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการสนับสนุน  ป้องกันและปราบปราม  บ าบัดอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
  4.5 การสังคมสงเภคราะห์  
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีการสงเคราะห์ผู้พิการ  ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับเบี้ย
ยังชีพ  ดังนี้ 
     - เบี้ยยังชีพผู้พิการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากโครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ 
     - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีการคมนาคมที่สะดวก  คล่องตัว  ราษฎรสัญจรไปมา
โดยสะดวก   มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้านโดยมีสายลาดยางผ่านทั้ง 8 หมู่บ้านและมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบทุกพ้ืนที่ 
  5.2 การไฟฟ้า  
    การบริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อยู่ในความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งฝน  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งต าบลนาชุมแสงและในองค์การบริหารส่วน
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ต าบลนาชุมแสงมีหน่วยซ่อมแซมไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงพร้อมให้บริการ
ประชาชน 
  5.3 การประปา 
    การประปาในเขตต าบลนาชุมแสง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยใช้แหล่งน้ า
ดิบ บ่อบาดาล จ านวน 13 แห่ง และใช้แหล่งน้ าจากบ่อน้ าผิวดิน จ านวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างท่ังถึง 
  5.4 โทรศัพท์  
    ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์และสายส่งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตทุกเครือข่าย  ในการติดต่อสื่อสาร 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุอัณฑ์ 
    สภาพการจราจรในเขตต าบลนาชุมแสงท าได้อย่างสะดวก  เนื่องจากมีถนนลาดยาง,  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน  และมีปริมาณรถยนต์สัญจรไปมาไม่หนาแน่นท าให้การจราจรเป็นไปอย่างคล่องตัว  
การจราจรจึงสะดวกไม่ติดขัด  มีระบบขนส่งทั้งของรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
 
 6. ระบบเภศรษฐกิจ  
  6.1  การเภกษตร 
    ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ไร่อ้อย 
ปลูกพริก และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
  6.2 การประมง  
    เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลนาชุมแสงไม่มีแม่น้ าขนาดใหญ่ไหลผ่าน  ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่ประกอบ
อาชีพประมง 
  6.3 การปศุสัตว์  
    ส่วนใหญ่การประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบยังชีพ เช่น เป็ด, ไก่ และสุกร
เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว, กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงท าให้การประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ในต าบลนาชุมแสง เป็นไปในลักษณะแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงไว้เพ่ือจ าหน่าย 
  6.4 การบริการ  
    การบริการเป็นการซื้อขายสินค้าตามร้านค้าท่ัวไป  ร้านค้าชุมชน 
  6.5 การท่องเภที่ยว   
    ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  มีการจัดการท่องเที่ยว
เฉพาะงานประเพณีต่างๆ เช่น  ประเพณีบุญบั้งไฟ  งานบุญกฐิน  งานแห่งผะเวต พระเวสสันดร 
  6.6 อุตสาหกรรม  
    ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  มีเพียง
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  โรงสีข้าวขนาดเล็ก 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    พ้ืนที่มีการพานิชย์เป็นตลาดคลองถม  กลุ่มอาชีพมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มชุมชน  เช่น  กลุ่มปลูกเห็ด  
กลุ่มจักรสาน  กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ   กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ   กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน  กลุ่มเพาะเห็ด  กลุ่มทอผ้าไหม  กลุ่มท า
ปุ๋ยชีวภาพ 
  6.8 แรงงาน  
    ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ไร่อ้อยปลูก
พริก และปลูกผัก ท าให้แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานทั่วไป  รับจ้างในเวลาว่างงาน 
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 7. ศาสนา ประเภพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  
    ประชากรส่วนใหญ่ในเขตต าบลนาชุมแสงนับถือศาสนาพุทธ  มีเพียงบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์  
มีวัด/ส านักสงฆ์  จ านวน ๘  แห่ง  และวัดคริสต์  จ านวน ๑  แห่ง  ดังนี้ 
     - หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์                          วัดชัยศิริมงคล 
     - หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์                        วัดป่าเนรมิต 
     - หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าวิชา                    วัดบ้านเหล่าวิชา 
     - หมู่ที่ 3 บ้านค าสีดา                      วัดสีดาวนาราม 
     - หมู่ที่ 4 บ้านนาชุมแสง                  วัดป่าแสงมณ ี
     - หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบรูณ์         วัดพรมมาวณาราม 
     - หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง – แสงสว่าง      วัดสว่างสุธาวาส 
     - หมู่ที่ 3 บ้านค าสีดา                       วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา 
  7.2  ประเภพณีและงานประจ าปี  
    ต าบลนาชุมแสงมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
     1. ประเพณีบุญเผวต พระเวสสันดร ฟังเทศมหาชาติ 
     2. ประเพณีสงกรานต์ 
     3. ประเพณีบุญบั้งไฟ 
     4. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
     5. ประเพณีท าบุญเข้าสารท 
     6. ประเพณีลอยกระทง 
     7. ประเพณีท าบุญทอดกฐิน 
  7.3  อูมิปัญญาท้องถิ่น อาษาถิ่น  
    อูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน วิธีการทอผ้า 
    อาษา ต าบลนาชุมแสงมีภาษาถิ่นเป็นภาษาพ้ืนบ้านเป็นส่วนใหญ่ และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นภาษาลาว 
และมีภาษาไทยเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารซึ่งกันและกัน 
  7.4  สินค้าพื้นเภมืองและของท่ีระลึก 
    ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน  
ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทาจากไม้ไผ่  แห 
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 
    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีล าห้วยขนาดเล็กไหลผ่าน  ได้แก่  ล าห้วยทวน  ล าห้วย
ปลาโดและล าห้วยไร่  และมีหนองน้ าขนาดเล็ก  ได้แก่  หนองเลิงปอ  หนองวังหว้า 
  8.2  ป่าไม้  
    ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  ใช้ท าเกษตรกรรม      
จึงไม่มีป่าไม้ธรรมชาติ  ดังนั้นพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตต าบลนาชุมแสงจึงเป็นลักษณะการปลูกเพ่ือการพานิชย์  เช่น  ยูคา  ยาง  
เป็นต้น 
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  8.3  อูเภขา  
    ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  จึงไม่มีภูเขาในพ้ืนที ่
  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ล าห้วยขนาดเล็ก  ได้แก่  ล าห้วยทวน  ล าห้วยปลาโดและล าห้วยไร่  และหนองน้ าขนาดเล็ก  ได้แก่  
หนองเลิงปอ  หนองวังหว้า 
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ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหอาค 

   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
    เพ่ือให้บรรลุวัสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  และสร้าง
ความสุขของคนไทย  สังคมมคีวามมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

    ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
      ๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      ๒. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น      
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
      ๓. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
      ๔. การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุล
ภาพของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
      ๕. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ  สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
      ๖. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
      ๗. การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

    ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      ๑. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  พัฒนาสู่ชาติการค้า 
      ๒. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสร้างฐานรากการผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืนและส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืน  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ๓. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
      ๔. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
      ๕. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา 
      ๖. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ  ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานรากของการประกอบธุรกิจ 
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    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเภสริมสร้างศักยอาพคน 
      ๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยเริ่ม
พัฒนาตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
      ๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
      ๓. ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
      ๔. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
      ๕. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

    ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเภสมออาคและเภท่าเภทียมกันทางสังคม 
      ๑. การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
      ๒. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
      ๓. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
      ๔. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
      ๕. การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒน 

    ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเภติบโตบนคุณอาพชีวิตท่ีเภป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ๑. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
      ๒. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ทั้งช่วงต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เน้นการ
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
      ๓. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
      ๔. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      ๕. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
      ๖. ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

    ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาครฐั 
      ๑. การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
      ๒. การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
      ๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
      ๔. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      ๕. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย  เป็นธรรมและเป็นสากล 
      ๖. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
      ๗. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
   1.2 แผนพัฒนาเภศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
    หลักการ 
    หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเภศรษฐกิจ
พอเภพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเภป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และ
ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบน
ฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
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    การก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙   
ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัด
ต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วน
แนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทย
แลนด์ ๔.๐ 
    การจัดท าแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้สามารถก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง
สอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 
    วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ค่านิยมที่ดี   
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
    ๒. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
    ๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
    ๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
    ๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา  
    ๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  
    ๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทและสร้างสรรค์ในด้านการค้า         
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

    เภป้าหมาย 
    ๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
    ๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
    ๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
    ๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
    ๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  
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    ๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
    ๑. ยุทธศาสตร์การเภสริมสร้างและพัฒนาศักยอาพทุนมนุษย์ 
    แนวทางการพัฒนา 
     ๑. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
     ๒. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
     ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     ๔. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
     ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ 
     ๖. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
     ๗. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
    ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเภป็นธรรมและลดความเภหลื่อมลาในสังคม 
    แนวทางการพัฒนา 
     ๑. การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
     ๒. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
     ๓. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเภข้มแข็งทางเภศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
    แนวทางการพัฒนา 
     ๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลังและด้านการเงิน 
     ๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  มุ่งเน้น
การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การเภติบโตที่เภป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเภพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
    แนวทางการพัฒนา 
     ๑. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
     ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
     3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
     4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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     6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
     7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
     8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

    5. ยุทธศาสตร์การเภสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเภพื่อการพัฒนาประเภทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
     2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
     3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
     4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล  
     5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
    6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในอาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา    
อิบาลในสังคมไทย 
      แนวทางการพัฒนา      
     1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
     2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ  
     3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
     4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
      แนวทางการพัฒนา 
     1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  
     2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
     3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
     4. การพัฒนาด้านพลังงาน  
     5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
     6. การพัฒนาระบบน้าประปา  
    8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เภทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
      แนวทางการพัฒนา 
     1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
     2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
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     3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคเภมือง และพืน้ที่เภศรษฐกิจ  
      แนวทางการพัฒนา 
     1. การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
     2. การพัฒนาเมือง  
     3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
    10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเภทศเภพื่อการพัฒนา  
      แนวทางการพัฒนา 
     1. ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย  
     2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส 
     3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค  
     4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย  
     5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
     6. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
     7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
     8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง  
     9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
     10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 
   1.3 แผนพัฒนาอาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

    แผนพัฒนาอาคตะวันออกเภฉียงเภหนือ 

    แนวคิดและทิศทางพัฒนา 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย
และภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  
พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาส  การน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้
ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
โครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและ
ข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรม
การพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาคเพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของ
ประเทศได้ในระยะยาว 
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     เภป้าหมายเภชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเภศรษฐกิจของอนุอูมิอาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง”  

     วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
      ๒. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 
พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
      ๓. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
      ๔.เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
      ๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

     เภป้าหมาย 
      ๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
      ๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
      ๑. พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า 
      ๒. พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
แหล่งน้ า  
      ๓. พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า  
      ๔. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณอาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเภพื่อลดความ
เภหลื่อมล้้าทางสังคม 
      ๑. พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย  
      ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
      ๓. พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
      ๔. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง  
      ๕. พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก  
      ๖. อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเภข้มแข็งของฐานเภศรษฐกิจอายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      ๑. พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร  
      ๒. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  
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      ๓. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และ
ความต้องการตลาด  
      ๔. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ
ของภาค  
      ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก  
      ๖. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค  
      ๗. พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอย  
      ๘. อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญ  
      ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค ์ในการพัฒนาภาค  

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเภที่ยวเภชิงบูรณาการ  
      ๑. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ 
      ๒. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา   บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี    
      ๓. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงในพ้ืนที่จังหวัดเลย  หนองคาย  บึงกาฬ 
นครพนม  มุกดาหาร  อ านาจเจริญ  อุบลราชธานี  และสกลนคร 
      ๔. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น   กาฬสินธุ์ 
อุดรธานี  หนองบัวล าภู  และชัยภูมิ 
      ๕. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ  นครราชสีมา 
      ๖. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา  อุบลราชธานี 
      ๗. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเภชื่อมโยงพื้นที่เภศรษฐกิจ
หลักอาคกลางและพื้นที่ระเภบียงเภศรษฐกิจอาคตะวันออก (EEC) เภพื่อพัฒนาเภมืองและพื้นที่เภศรษฐกิจใหม่ ๆ ของอาค  
      ๑. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ๒. เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
      ๓. พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพ
และศูนย์กลางการศึกษา  
      ๔. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ  
      ๕. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเภทศ เภพื่อนบ้านใน
การสร้างความเภข้มแข็งทางเภศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเภบียงเภศรษฐกิจ  
      ๑. พัฒนาด่านชายแดน  
      ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน  
      ๓. พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 
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    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอาคตะวันออกเภฉียงเภหนือตอนบน ๑ 

    วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
     “เภป็นศูนย์กลางการพัฒนาเภศรษฐกิจ การท่องเภที่ยวเภชิงอัตลักษณ์ และการเภกษตรปลอดอัย    
ที่เภป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุอูมิอาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

    พันธกิจ 
     ๑. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และ SMEs เพ่ือให้ภาคเอกชน
และผู้ประกอบกิจการ SMEs  มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยงจากภาครัฐสู่
ภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นหลัก 
     ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางสังคมลดลง มุ่งกระจายรายได้
พัฒนาแรงงานให้มีทักษะ มีความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรเพ่ือให้ประชาชนหลุดพ้นจาก
ความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
     ๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายการคมนาคม เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการขนส่งสินค้าภาคการเกษตร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ใน
เรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนและให้ชุมชนได้มีบทบาทใน
การบริหารจัดการได้ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
     ๔. พัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเสริมสร้างองค์ความรู้
ของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร 
     ๕. กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพ่ึงพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือหลุดพ้นจากความ
ยากจน 
     ๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเป็นฐานการผลิต
ของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น เพ่ิมมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน สร้างโอกาสในการอาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่และลดการเคลื่อนย้าย
แรงงานเข้าสู่เมืองหลวงและภูมิภาคอ่ืน 
     ๗. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการน านวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อยอดการ
ผลิตและลดต้นทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนน ามาใช้เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     ๘. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนความสมบูรณ์ของป่าไม้ แหล่งน้ า ดิน อากาศทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจากสารพิษ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มคา่ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    เภป้าประสงค์รวม 
     ๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้ พ่ึงพาตนเองได้และ
หลุดพ้นจากความยากจน 
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     ๒. ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
     ๓. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
     ๔. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ โดยเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

    ประเภด็นยุทธศาสตร์ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเภสริมการพัฒนาเภศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เภป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
      กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด ส่ง เสริมการค้าและการลงทุนยกระดับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับการท่องเภที่ยวเภชิงอัตลักษณ์ในเภรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และประเภพณี ของอนุอูมิอาคลุ่มแม่น้ าโขง 
      ๑. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 
      ๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดขายหรือ Land Mark  ของสถานที่
ท่องเที่ยว 
      ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างรายได้ทางด้านการ
ท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เภพิ่มศักยอาพการผลิตทางการเภกษตรและการสร้างมูลค่าเภพิ่มเภพื่อการ
แข่งขัน 
      1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร ประมง และปศุสัตว์ ให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
      2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริม
การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
 
    แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

     วิสัยทัศน์ 
       “เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี ๒๕๘๐” 

     พันธกิจ 
      ๑. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      ๒. ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด 
      ๓. พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     ค่านิยม UDONTEAM 
      U  :  UNITY  :  มีเอกภาพ 
      D  :  DEVELOPMENT  :  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      O  :  OPENMIND  :  เปิดใจให้บริการ 
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      N  :  NETWORK  :  สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      T  :  TRANPERENCY  :  มีความโปร่งใส 
      E  :  EXCELLENCE  :  เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
      A  :  ACCOUNTABILITY  :  มีความรับผิดชอบ 
      M  :  MORALITY  :  มีศีลธรรม 

     เภป้าประสงค์รวม 
      เพ่ือสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     ตัวช้ีวัด 
      ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังต่อปี 

     ประเภด็นยุทธศาสตร์ 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพื่อเภพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
      เภป้าประสงค์ตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 
      ตัวช้ีวัดตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังต่อปี 
      ค่าเภป้าหมายตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละ ๕ 
      กลยุทธ์อายใต้ประเภด็นยุทธศาสตร์ 
       ๑. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและแรงงาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
       ๒. พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพ่ือให้แข่งขันได้ 
       ๓. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพ่ือ
รองรับการค้า การลงทุน และการบริการ 
       ๔. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเภสริมการพัฒนาเภกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า
เภกษตรปลอดอัยและเภกษตรอินทรีย์ 
      เภป้าประสงค์ตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเองได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
      ตัวช้ีวัดตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขา
เกษตร ต่อค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรย้อนหลัง ๕ ปี 
      ค่าเภป้าหมายตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละ ๓ 
      กลยุทธ์อายใต้ประเภด็นยุทธศาสตร์ 
       ๑. ขยายผลการทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
       ๓. พัฒนาการผลิต การแปรรูป และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
       ๔. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
       ๕. เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร 
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     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพื่อสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับ
การเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
      เภป้าประสงค์ตามประเภด็นยุทธศาสตร์: เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีความ
เข้มแข็ง มีความรู้มีการศึกษามีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
      ตัวช้ีวัดตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละของดัชนีชี้วัดความสุขต่อปี 
      ค่าเภป้าหมายตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละ ๘๕ 
      กลยุทธ์อายใต้ประเภด็นยุทธศาสตร์ 
       ๑. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
       ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
       ๓. พัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานี 
       ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเภที่ยวเภชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเภสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเภพณีท้องถิ่น 
      เภป้าประสงค์ตามประเภด็นยุทธศาสตร์: เพ่ือให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
และเติบโตอย่างมีมีดุลยภาพ ตอบสนองการท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
      ตัวช้ีวัดตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายได้การท่องเที่ยวต่อปี 
      ค่าเภป้าหมายตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละ ๖ 
      กลยุทธ์อายใต้ประเภด็นยุทธศาสตร์ 
       ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวโดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
       ๒. พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวมุ่งสู่ MICE City 
       ๓. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย 
       ๔. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่หลากหลาย 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเภพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
      เภป้าประสงค์ตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
      ตัวช้ีวัดตามประเภด็นยุทธศาสตร์ 
       ๑. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อปี 
       ๒. จานวนบ่อขยะท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน ๑๕ แห่งต่อปี 
      ค่าเภป้าหมายตามประเภด็นยุทธศาสตร์ 
       ๑. ร้อยละ ๑  
       ๒. ๑๕ แห่ง  
      กลยุทธ์อายใต้ประเภด็นยุทธศาสตร์ 
       ๑. ปกป้อง อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
       ๒. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษแบบมีส่วนร่วม 
       ๓. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 
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     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเภสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดอัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
      เภป้าประสงค์ตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : เพ่ือให้ประเทศชาติมีความม่ันคง และประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ตัวช้ีวัดตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา ๑ กลุ่ม 
      ค่าเภป้าหมายตามประเภด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละ๕ 
      กลยุทธ์อายใต้ประเภด็นยุทธศาสตร์ 
       ๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
       ๒. รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       ๓. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
 
   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดอุดรธานี 
    วิสัยทัศน์ 
     “อุดรธานีเภมืองน่าอยู่  เภชิดชูศิลปวัฒนธรรม  เภกษตรอุตสาหกรรม  น าหน้าการศึกษา  
พัฒนาการท่องเภทียว” 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     ๑. ด้านการพัฒนาเภศรษฐกิจชุมชน 

     เภป้าประสงค์ : เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและด ารงชีพอย่างมีความสุข 

     แนวทางการพัฒนา 
      1. สร้างความเข้มแข็งและสง่เสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
      2. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรียและการท าการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      3. ส่งเสริมใหม้ีตลาดชุมชนและการจัดตั้งตลาดกลาง 
      4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการและ
เครือขา่ย 
      5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

     ๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     เภป้าประสงค์ : มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประโยชน์เหมาะสมและสิ่งแวดล้อมมีความ
สมดุลและยั่งยืน 

     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพ่ิมความสมบูรณพ้ืนที่ป่าอนุรักษแ์ละปอ้งกันรักษาป่าเชิงรุก  
      2. ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชนให้เหมาะสม  
      3. ปลูกจิตส านึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
      4. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  
      5. การพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือการเกษตรและสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติสนับสนุน   
การจัดท าฝายต้นน้ า 
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     ๓. ด้านการท่องเภที่ยว 
     เภป้าประสงค์ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมีความยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชน 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งทอ่งเที่ยวเดิมและแสวงหาแหล่งทอ่งเที่ยวทางเลือกใหม่ 
      2. สร้างมูลคา่เพ่ิมใหก้ับสินคา้และบริการการทอ่งเที่ยว 
      3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการรักษาทรัพยากรในการท่องเที่ยว  
      4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
ท่องเที่ยวโดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 
     ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสริมสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
     เภป้าประสงค์ : การศึกษาที่มีคุณภาพ สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      2. เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
      3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และสุขภาพอนามัย  
      4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ  
      5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของครอบครัว และสถาบันทางสังคมในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ 
      6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
      7. จัดท าฐานข้อมูลทุกด้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในจัดการ 
     ๕. ด้านการส่งเภสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเภนียมประเภพณี 
     เภป้าประสงค์ :  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการสืบทอด
ตลอดไป 
     แนวทางการพัฒนา 
      ๑. ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
      ๒. ปลูกจิตส านึกของประชาชน เยาวชนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดี 
     
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
   2.1 วิสัยทัศน์  
     “คุณอาพชีวิตดี มีความสงบเภรียบร้อย เภศรษฐกิจพอเภพียงอูมิทัศน์สวยงาม แหล่งน้ า ดีเภส้นทาง
คมนาคมสะดวก เภกษตรกรรมย่ังยืน” 
     เพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  พออยู่พอใช้  สุขภาพดี  สังคมมีความสุข  มีพ้ืนที่ที่สวยงาม  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายมีการ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน 
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   2.2 ยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่  1  :  ด้านการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แนวทางการพัฒนา 
       ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมทาง ถนน ทาง ระบายน้ า 
       ๒. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 
       ๓. จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค 
       ๔. การวางผังเมือง 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ด้านเภศรษฐกิจ 
      แนวทางการพัฒนา 
       ๑. การพัฒนาด้านการเษตรอินทรีย์ 
       ๒. การเสริมสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ 
       ๓. การพัฒนาด้านการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุน 
       ๔. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
       ๕. การส่งเสริมสินค้า otop 
     ยุทธศาสตร์ที่  3  :  ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และอูมิปัญญาท้องถิ่น 
      แนวทางการพัฒนา 
       ๑. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
       ๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 
       ๓. การส่งเสิรมการกีฬาและนันทนาการ 
       ๔. การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสตรี เด็ก คนชรา 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  ด้านสุขอาพอนามัยและการป้องกันโรค 
      แนวทางการพัฒนา 
       ๑. การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือขจัดสิ้นยาเสพติด 
       ๒. การรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
       ๓. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  ด้านการรักษาความสงบเภรียบร้อย การจัดระเภบียบสังคมความปลอดอัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
      แนวทางการพัฒนา 
       ๑. การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือขจัดสิ้นยาเสพติด 
       ๒. การรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
       ๓. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา 
       ๑. การจัดการระบบระบายน้ าทิ้งจากชุมชนและระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
       ๒. การรัษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 
       ๓. การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
       ๔. การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะ 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 24 | 
 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๗  :  ด้านการเภมืองการปกครอง การบริหารจัดกรโดยหลักธรรมมาอิบาล 

      แนวทางการพัฒนา 
       ๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
       ๒. การปรับปรุงขั้นตอนการท างานและบริการประชาชน 
       ๓. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
       ๔. การพัฒนารายได้ 
       ๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๘  :  ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน 

      แนวทางการพัฒนา 
       ๑. การชว่ยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้จัดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน 
       ๒. การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้และสนับสนุนแนวทางการด าเนินชีวิตตาม
พระราชด าริเศษรฐกิจพอเพียง 
       ๓. การช่วยเหลือปัญหาที่ดินท ากิน 
       ๔. การพัฒนารายได้ 
 
   2.3 เภป้าประสงค์ 
     ๑. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตรวมทั้ง
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
     ๒. ประชาชนและเยาวชนได้รับการศึกษา มีสุขภาพที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์ทั่วถึง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู 
     ๔. การบริการของหน่วยงานสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประชาชนพึงพอใจการให้บริการและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
     ๕. การสาธารณูปโภคมีความสะดวก ทั้งการคมนาคมสัญจร  สะพาน รางระบายน้ า  ไฟฟ้าและ
แหล่งน้ าต่างๆ 
   2.4 ตัวช้ีวัด/ค่าเภป้าหมาย 
      

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี ๒๕๖๕ 
1. ด้านการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    - หน่วยงานมีการส่งเสรมิในด้านต่างๆ เพื่อ
การสาธารณูปโภคมีความสะดวก ทั้งการ
คมนาคมสัญจร  สะพาน รางระบายน้ า  ไฟฟ้า
และแหล่งน้ าต่างๆ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 8๕ 

2. ด้านเภศรษฐกิจ 
    - หน่วยงานมีการส่งเสรมิในด้านต่างๆ 
เพื่อให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้นและยดึหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตรวมทั้ง
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 8๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 9๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี ๒๕๖๕ 
3. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม  
และอูมปิัญญาท้องถิ่น 
    - หน่วยงานมีการส่งเสรมิในด้านต่างๆ 
เพื่อใหป้ระชาชนและเยาวชนไดร้บัการศึกษา 
มีสุขภาพท่ีดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี    
การสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์ทั่วถึง และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

4. ด้านสุขอาพอนามัยและการปอ้งกันโรค 
    - มีการส่งเสรมิในด้านต่างๆ เพิ่อให้
ประชาชนมีสุขภาพอานามัยและการป้องกัน
โรค มสีุขภาพท่ีด ี

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 9๕ 

5. ด้านการรักษาความสงบเภรียบร้อย  
การจัดระเภบียบสังคม ความปลอดอัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
- หน่วยงานมีการส่งเสริมในด้านตา่งๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์
ทั่วถึง  
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 8๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 9๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- หน่วยงานมีการส่งเสริมในด้านตา่งๆ สร้าง
ทัศนคติให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 9๕ 

7. ด้านการเภมืองการปกครอง การบริหารจัด
กรโดยหลักธรรมมาอิบาล 
    - มีการส่งเสรมิในด้านต่างๆ เพื่อหน่วยงาน
มีการพัฒนาการบริการประชาชนให้เกิดความ 
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนพึงพอใจการ
ให้บริการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 9๕ 

8. ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน 
        - หน่วยงานมีการส่งเสริมในด้านต่างๆ 
เพื่อให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้นและยดึหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 9๕ 
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   2.๕ กลยุทธ์ 
     ๑. พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึง 
     ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
     ๓. ส่งเสริมการศึกษา  การศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ด าเนินการด้าน           
การสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น 
     ๔. มีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพ่ิอให้ประชาชนมีสุขภาพอานามัยและการป้องกันโรคมีสุขภาพที่ดี 
     ๕. มีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ทั่วถึงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๖. สร้างทัศนคติให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     ๗. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
     ๘. มีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 

   2.๖ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือ
เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ชุมแสง จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ  “คุณอาพชีวิตดี มีความสงบเภรียบร้อย เภศรษฐกิจ
พอเภพียง อูมิทัศน์สวยงาม  แหล่งน้ า ดีเภส้นทางคมนาคมสะดวก เภกษตรกรรมย่ังยืน” 
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   2.๗ ความเภชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในอาพรวม 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ด้านการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง 
ความเข้มแข็งให้สังคม 
มีความพร้อมรับการ 
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม 

1.ด้านการพัฒนาเภศรษฐกิจชุมชน 
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 

3.ด้านการท่องเภที่ยว 
 

แนวทางการพัฒนา  
1.พัฒนาฟื้นฟูแหล่งทอ่งเที่ยว 
เดิม และแสวงหาแหล่งท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่ 
2.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินคา้และ
บริการการทอ่งเที่ยว  
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ ในการรักษา
ทรัพยากรในการท่องเที่ยว  
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน 
และเสริมสร้างการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในด้านการท่องเที่ยว
โดยวิถวีัฒนธรรมชุมชน 

5.ด้านการส่งเภสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
และ ขนบธรรมเภนียม ประเภพณี 
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 

4.ด้านการจัดการศึกษา และ
เภสริมสร้างความเภข้มแข็งของ
สังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของ 
ประชาชน 
 

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

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท.ในเภขตจังหวัด 

อุดรธานี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
ในเภขตจังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

อบต.นาชุมแสง 

1.ด้านการพัฒนา 
  เภศรษฐกิจชุมชน 

3. ด้านการทอ่งเภที่ยว 2. ด้านรัพยากรธรรมชาติ  
    และสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านการจัดการศกึษา 
และเภสรมิสร้างความ
เภข้มแข็งของสังคมและ 
คุณอาพชีวิตที่ดีของ 
ประชาชน 

5. ด้านการส่งเภสรมิศิลปะ  
    วัฒนธรรมและ 
    ขนบธรรมเภนียม     
    ประเภพณี  
 

2.ด้านเภศรษฐกจิ 3.ด้านสังคมและ    
   วัฒนธรรม 

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ด้านสุขอาพอนามัยและ การปอ้งโรค 
5.ด้านการรักษาความสงบเภรียบรอ้ย
การจัดระเภบียบสังคมฯ 

7.ด้านการเภมืองการ
ปกครองการบริหารจัดการ
โดยหลักธรรมมาอิบาล 
8.ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

 

เภป้าประสงค์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู 
 

ประชาชนมีรายได้เภพิ่มขึ้นและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เภศรษฐกิจพอเภพียง 
 

ประชาชนได้รับการศึกษา มี
สุขอาพที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเภพณี  สวัสดิการทั่วถึง มี
ความปลอดอัยชีวิตทรัพย์สิน 

การบริการ สะดวก รวดเภร็ว 
ลดขั้นตอน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ประชาชนพึง
พอใจการให้บริการ 

การสาธารณูปโอคมีความ
สะดวก ทั้งการคมนาคม
สัญจร  สะพาน รางระบาย
น้ า  ไฟฟ้า และแหลง่น้ า

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  การกฬีาและ
นันทนาการ                        
2.3  การอนรุักษ์วัฒนธรรม
ประเพณที้องถิ่น 
2.4  การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คน
พิการผู้ป่วยเอดส์และผู้ดอ้ยโอกาส 
2.5  การสร้างความปลอดภัยใน

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 
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  3. การวิเภคราะห์เภพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

   3.1 การวิเภคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

     การวิเภคราะห์ศักยอาพด้านเภศรษฐกิจ 

       การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
เศรษฐกิจของไทยยังชะลอตัวอย่าง ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า GDP จะเติบโตเพ่ิมขึ้นแต่ก็สวนทางกับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง เป็นผล
มาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับเปลี่ยนและมีการแข่งขันกันมากขึ้น  อีกทั้งประเทศไทยโดนตัดสิทธิพิเศษทางด้านภาษี 
ซึ่งส่งผล กระทบต่อการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเพราะมีต้นทุนที่สูงขึ้น การเข้ามาลงทุนในประเทศก็ลดลง ส่งผล
กระทบอย่างมากต่อประชากรในพ้ืนที่ท าให้มีรายได้น้อยลงไม่พอกับรายจ่าย ประชาชนจึงใช้ จ่ายเงินน้อยลง ท าให้การ
หมุนเวียนของเงินในระบบฝืด กระทบต่อธุรกิจอ่ืนๆเป็นวงกว้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้พยายามอัดฉีดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐลงภายในพ้ืนที่ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจให้ดีขึ้น ส่งเสริมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม และมีความแตกต่างเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิด
ขึ้นกับสินค้าสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกอ่ืน เช่นข้าวและถั่วเหลือง ประกอบกับการเปิดประชาคมอาเซียนถือ
เป็นโอกาสที่ด ีในการลงทุน การเคลื่อนย้าย 

     การวิเภคราะห์ศักยอาพด้านสังคม 

       ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น  การติดต่อสื่อสาร ต่างๆ
ระหว่างบุคคลจึงใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าการพบเจอและพูดคุยกัน สภาพสังคมจึงเปลี่ยนแปลงเป็นสังคม ปัจเจกหรือเป็น
ส่วนตัวเพ่ิมมากข้ึน ขาดการปฏิสัมพันธ์และการท ากิจกรรมร่วมกัน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ทัศนคติและ ค่านิยมที่แตกต่างกันไป ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่มุ่งเฉพาะเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม กระบวนการ เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้และค้นคว้าได้ด้วย
ตนเองนอกจากการอยู่ในห้องเรียน อีกทั้งการพัฒนาบริการ ทางสาธารณสุขที่ทันสมัย สะดวก และครอบคลุมท าให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนจึงท าให้ประชากรวัย สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจ านวน
ประชากรทั้งหมดภายในประเทศ ในส่วน ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวน  ๗๐๐  ราย  ที่มาขึ้นทะเบียน
กับองค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วนประชากรกลุ่มวัยเรียนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีการย้ายไปเรียน
ต่างจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน เช่นเดียวกับประชากร กลุ่มท างานที่มีการย้ายไปท างานต่างพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

     การวิเภคราะห์ศักยอาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นและลดต่ าอย่างรวดเร็ว ฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล ภัยแล้งที่ยาวนาน ส่งผลซ้ าเติมให้
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มลภาวะจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
ยังเพ่ิมข้ึน เป็นสาเหตุท าให้เกิด ปัญหาโลกร้อน ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น 
น้ าท่วม ภัยแล้ง หมอกควันและอากาศเย็นผิดปกติ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อ
ภาค เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามมา อีกทั้งเมืองเกิดการขยายตัว ผลที่ตามมาคือปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น
จากการบริโภค แต่ได้รับการจัดการตั้งแต่ระดับครัวเรือนจึงมีอัตราที่ลดลง ในขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อม หลายๆ เมืองได้ให้
ความส าคัญและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการบริหารงานในองค์กรได้            
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือลดการใช้กระดาษและพลังงาน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis เพ่ือ พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอกได้แก่ 
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โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็น 
ประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต และจากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สรุปผลได้ดังนี้   
 
     การวิเภคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน 
 

สอาพปัญหา ความต้องการ 
1.ด้านเภศรษฐกิจ 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
- เมล็ดพันธ์พืช, ปุ๋ย, ยาปราบศัตรูพืชมีราคาแพง 
- ค่าจ้างแรงงานสูง 
- ขาดการเพิ่มพูนความรู้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม   
  อาชีพต่างๆ 
- ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
- ดินเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้สารเคมี 
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการเก็บออม 
- พ่อค้าผู้รับซื้อผลผลิตมีน้อยราย ท าให้เกษตรกรขาด   
  โอกาสในการต่อรองราคา 
 
 

 
- ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
- จัดอบรมหรือทัศนศีกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูน   
  ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
- แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
- แก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ 

2.ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- เยาวชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสาน   
  ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
อุบัติภัย  
  จากธรรมชาติอย่างถูกวิธี 
- เยาวชนขาดจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
- ประชาชนมีนิสัยการบริโภคท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 
- ยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน 
- เยาวชนติดเกมส์ 
- กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดระบบทุนนิยมขึ้นใน
ชุมชน 
 
 

 
- จัดการแข่งขันกีฬา, ส่งเสริมการกีฬาเยาวชน 
- ส่งแสริมด้านสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคระบาด 
  โรคติดต่อ 
- ให้มีการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ   
  ปัญญาท้องถิ่น 
- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ   
  ประชาชน 
- ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ยากไร้ด้อย
โอกาส 
- แก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ควบคุมร้านเกมส์ในชุมชน 
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สอาพปัญหา ความต้องการ 
3.ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลยังไม่ดี
พอ 
- การบุกรุกที่ดินสาธารณะ 
- การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 
- การเกิดไฟไหม้ป่าในฤดูแล้ง 
- ประชาชนในพื้นท่ีไม่ตระหนักถึงความส าคัญและ   
  ผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปัญหาการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงมากเกินไปท าให้
ส่งผล   
  ต่อสุขภาพ 

 
- ปรับปรุงระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
- ป้องกันและบ ารุงรักษาป่าไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- สร้างสวนสาธารณะประจ าต าบล 
- ให้มีการป้องกันดูแลที่สาธารณประโยชน์ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลและที่ท าการ 
อบต. 
- ปลูกต้นไม้ทดแทนที่ถูกบุกรุกท าลาย 
- ควบคุมและป้องกันไฟป่า 
- รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการก าจัดศัตรูพืช 
 

4.ด้านการบริหาร 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ยังไม่มากเท่าที่ควร 
- หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ที่ท าการ อบต.นาชุมแสง มี
ความ   
  ล าบากในการมารับบริการ 
- ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  อย่างทั่วถึง 
- การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
  และเจ้าหน้าที่ 
- งบประมาณในการพัฒนาต าบลมีจ านวนจ ากัดและ 
  มีจ านวนน้อย 

 
- จัดให้มีการบริการนอกสถานที่หรือ อบต.
เคลื่อนที่ 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการบริหารงาน อบต. 
- ขยายเวลาและปรับปรุงการให้บริการประชาชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ 
ประชาชน 
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้มาก
ขึ้น 
- ทัศนศึกษา ดูงาน ฝึกอบรมผู้บริหาร/ สมาชิก   
  อบต./ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
- พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรให้ดีข้ึน 
- ก่อสร้างหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
- พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตต าบลเพ่ือบริการ 
  ประชาชน 
- พัฒนาเว็บไซด์ และเฟซบุ๊คของ อบต. เพื่อให้  
  ประชาชนเข้าถึงการบริการของ อบต.ได้
รวดเร็ว  
  และท่ัวถึง 
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สอาพปัญหา ความต้องการ 
5.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ถนนภายในหมู่บ้านที่ใช้สัญจรบางหมู่บ้านช ารุด -   
  เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรยังไม่สะดวก
ทั่วถึง 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ล าคลอง ห้วยต่างๆ บาง
สายมี   
  ความตื้นเขินมาก 
- น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ (ประปา
หมู่บ้าน) 
- ขาดไฟฟ้าแสงสว่างบางซอยในหมู่บ้าน 
 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ า  
  สะพาน 
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรงต่ าภายใน   
  หมู่บ้าน 
- จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เช่น ขุดลอก
คลอง  
  ล าห้วย  ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม, ถังเก็บ 
  น้ าฝน 

 
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis เพ่ือ พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็น ประโยชน์ใน
การก าหนดการด าเนินงานในอนาคต และจากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สรุปผลได้ดังนี้ 

    ปัจจัยอายใน 

    จุดแข็ง (Strength) 
     -  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานทั่วไป 
     -  โครงสร้างและระบบงานมีประสิทธิภาพ 
     -  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ความรู้  ความสามารถและนโยบายที่ดี 
     -  บุคลากรให้ความร่วมมมือในการด าเนินงานเป็นอย่างดี  มีการท างานเป็นทีม 
     -  มีการมอบอ านาจ กระจายอ านาจและบริหารจัดการที่ดี 
     -  มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีคุณภาพและเพียงพอ 

    จุดอ่อน (Weakness) 
     -  งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด 
     -  ขาดแคลนบุคลากรบางประเภท  เช่น  วิศวกร   
     -  บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิควิชาการใหม่ๆ ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
     -  การจัดเก็บฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่เป็นระบบ 
     -  ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
    ปัจจัยอายนอก 
    โอกาส (Opportunity) 
     -  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ในการสนับสนุนด้านต่างๆ 
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     -  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
     -  ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง 
     -  มีระบบสารสนเทศ  การสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  หลากหลายและครอบคลุม 
     -  ประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมบริหารท้องถิ่น 

    อุปสรรค (Threat) 
     -  สังคมเจริญขึ้นประชาชนให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากขึ้น 
     -  เศรษฐกิจตกต่ าส่งผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
     -  กฎ  ระเบียบต่างๆ ไม่เอ้ือและส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในภาพรวม 
     -  ประชาชนบางส่วนขาดจิตส านึกท่ีดี 
 
   3.2 การประเภมินสถานการณ์สอาพแวดล้อมอายนอกที่เภกี่ยวข้อง  
     -  ต าบลนาชุมแสง มีภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ 
     -  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและเกิดจากผลผลิตล้นตลาด 
     -  กระแสโลกาภิวัตน์,  ระบบทุนนิยม  ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจากการด ารงชีวิตเปลี่ยนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 34 | 
 

ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
  ด้านการ

เศรษฐกิจ 
แผนอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง ส านักปลัด 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
การเกษตร 

กองช่าง ส านักปลัด 

2 ด้านเภศรษฐกิจ     
  ด้านการ

เศรษฐกิจ 
แผนงาน
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 

3 ด้านการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรมและอูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

    

  ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
การศึกษา 

กองการศึกษา ส านักปลัด 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 

ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองการศึกษา ส านักปลัด 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 

ด้านการ
ด าเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัด ส านักปลัด 
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4 ด้านสุขอาพอนามัยและการ
ป้องกันโรค 

    

  ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
 

5 ด้านการรักษาความสงบ
เภรียบร้อยการจัดระเภบียบ
สังคมความปลอดอัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

    

  ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 

แผนงานงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

ด้านเศรษฐกิจ แผนอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    

  ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 
 

ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 

7 การเภมืองการปกครอง 
การบริหารจัดการโดย
หลักธรรมมาอิบาล 

    

  ด้านบริหาร
ทั่วไป 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 
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8 ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

    

  ด้านเศรษฐกิจ แผนอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

  ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
 

รวม ๘  ยุทธศาสตร์ ๔  ด้าน ๑๑  แผนงาน ๕ ส านัก/กอง - 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
  ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๑.๓ แผนงานการเกษตร 

 
๑๑ 

 
๓ 
๑ 

 
๖,๙๕๒,๐๐๐ 

 
๙๐๐,๐๐๐ 
๔๗๗,๐๐๐ 

 
๑๔ 

 
๔ 
๒ 

 
๕,๑๙๖,๐๐๐ 

 
๙๐๐,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
๙ 
 

๗ 
๒ 

 
๘,๕๗๑,๐๐๐ 

 
๒,๔๕๐,๐๐๐ 
๑,๗๖๒,๐๐๐ 

 
๑๓ 

 
๑ 
๓ 

 
๑๘,๘๓๑,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

๑,๔๕๔,๐๐๐ 

 
๔๙ 

 
๗ 
๘ 

 
๔๒,๕๙๘,๐๐๐ 

 
๒๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๔,๒๐๖,๐๐๐ 

 
๙๖ 

 
๒๒ 
๑๖ 

 
๘๒,๑๔๘,๐๐๐ 

 
๒๖,๕๕๐,๐๐๐ 
๘,๑๔๙,๐๐๐ 

รวม ๑๕ ๘,๓๒๙,๐๐๐ ๒๐ ๖,๓๔๖,๐๐๐ ๑๘ ๑๒,๗๘๓,๐๐๐ ๑๗ ๒๐,๕๘๕,๐๐๐ ๖๔ ๖๘,๘๐๔,๐๐๐ ๑๓๔ ๑๑๖,๘๔๗,๐๐๐ 

2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๔ 

 
๔๑๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๕๖๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๕๖๐,๐๐๐ 

 
๑๘ 

 
๑,๕๓๐,๐๐๐ 

รวม - - - - ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๕๖๐,๐๐๐ ๗ ๕๖๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๕๓๐,๐๐๐ 
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
  ๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
  ๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
  ๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  ๓.๕ แผนงานงบกลาง 

 
 

๑๒ 
๑๐ 

 
๑ 
 

๑ 
๓ 

 
 

๔,๗๒๐,๐๐๐ 
๖๖๕,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

๗,๒๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๓ 
๑๒ 

 
๑ 
 

๔ 
๓ 

 
 

๔,๘๓๐,๐๐๐ 
๗๕๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๖๐,๐๐๐ 

๗,๒๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒๑ 
๒๑ 

 
๓ 
 

๘ 
๓ 

 
 

๕,๕๔๙,๐๐๐ 
๑,๑๖๐,๐๐๐ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

๗,๒๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๙ 
๒๑ 

 
๔ 
 

๘ 
๓ 

 
 

๕,๗๖๔,๐๐๐ 
๑,๑๖๐,๐๐๐ 

 
๗๗๐,๐๐๐ 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

๗,๒๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐ 
๒๑ 

 
๔ 
 

๙ 
๓ 

 
 

๕,๙๗๙,๐๐๐ 
๑,๒๗๕,๐๐๐ 

 
๔,๓๕๐,๐๐๐ 

 
๓๘๐,๐๐๐ 

๗,๒๑๐,๐๐๐ 

 
 

๘๕ 
๘๕ 

 
๑๔ 

 
๓๐ 
๑๕ 

 
 

๒๑,๑๐๓,๐๐๐ 
๕,๐๑๐,๐๐๐ 

 
๖,๓๒๐,๐๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 
๓๖,๐๕๐,๐๐๐ 

รวม ๒๗ ๑๒,๘๙๕,๐๐๐ ๓๓ ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ ๕๖ ๑๕,๑๘๔,๐๐๐ ๕๕ ๑๕,๑๘๔,๐๐๐ ๕๗ ๑๙,๑๘๔,๐๐๐ ๒๒๙ ๖๙,๖๘๓,๐๐๐ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 
  ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

๔ 

 
 

๒๗๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 

 
 

๒๗๐,๐๐๐ 

 
 

๑๑ 

 
 

๔๙๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕ 

 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕ 

 
 

๑,๒๗๐,๐๐๐ 

 
 

๔๙ 

 
 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
รวม ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๑๑ ๔๙๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๔๙ ๓,๖๐๐,๐๐๐ 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
  ๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
  ๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
  ๕.๔ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

๑ 
 

๔ 
 
- 
 

๑ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 

๗๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
 

๔ 
 
- 
 

๑ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 

๗๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
 

๗ 
 
- 
 

๒ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๗๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 

๘๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
 

๗ 
 
- 
 

๒ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๗๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 

๘๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
 

๗ 
 

๑ 
 

๒ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๗๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๘๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๕ 
 

๒๗ 
 

๑ 
 

๘ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๙๓๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๘๓๐,๐๐๐ 
รวม ๖ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๖ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๐๔๐,๐๐๐ ๔๑ ๘,๓๖๐,๐๐๐ 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๑ แผนงานเคหะชุมชน 
  ๖.๒ แผนงานการเกษตร 

 
 

๑ 
๑ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 
๑ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 
๑ 

 
 

๔๐๕,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 
๑ 

 
 

๔๐๕,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๗ 
๑ 

 
 

๑,๒๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๗ 
๕ 

 
 

๒,๔๖๐,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๕,๐๐๐ ๕ ๕๐๕,๐๐๐ ๘ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๒๒ ๒,๙๖๐,๐๐๐ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหารจัดการโดย
หลักธรรมมาภิบาล 
  ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๓๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๕ 

 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๙ 

 
 
 

๖๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๙ 

 
 
 

๖๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๘ 

 
 
 

๕๙๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๓ 

 
 
 

๑,๙๒๐,๐๐๐ 
รวม ๒ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๔๐๐,๐๐๐ ๙ ๖๑๐,๐๐๐ ๙ ๖๑๐,๐๐๐ ๘ ๕๙๐,๐๐๐ ๓๓ ๑,๙๒๐,๐๐๐ 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปญัหา
ความยากจน 
  ๘.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
  ๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 

 
 

๑ 
 
- 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 

 
 

๑ 
 
- 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 

 
 

๒ 
 

๔ 
 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒ 
 

๔ 
 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

๖ 
 

๘ 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

รวม - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๖ ๘๐๐,๐๐๐ ๖ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
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        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนน คสล. สี่แยก    
นายอนันต์ ถึง  สามแยก 
หอปู่ตา  ม.1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  4  เมตร 
ยาว  140 เมตร    
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

308,000 - - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนน  คสล. สามแยก
บ้านนางมะลิวลัย์ ถึง บ้าน   
นางดวงดาว  โสดาค าแสน     
ม.1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  4  เมตร 
ยาว  50  เมตร     
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

300,000 - - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนน คสล. หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ถึง ไร่ก านัน   
ไพรบูรณ ์ ม.3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๕  เมตร   
ยาว  200  เมตร   
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

๕๔0,000 - - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

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

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร   
ยาว 150 เมตร   
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
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        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร   
ยาว 1๒0 เมตร     
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

๓๒๔,๐๐๐ - - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า 
รพ.สต. แยกถนนลาดยาง ทช. 
ถึง ถนนสายบ้านโนนสวรรค ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร   
ยาว ๕๕๐ เมตร     
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

๕๕๐,๐๐๐ - - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างรางระบายน้ า        
บ้าน  นาย ธนากร ถึง        
หนองเลิงปอ  ม.7 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า         
ยาว  300  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

๖๐๐,๐๐๐ - - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างรางระบายน้ า  4     
แยกบ้านนางค าปุ่น ถึง      
หนองเลิงปอ ตอนบน  ม.7 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า         
ยาว  ๕00  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

๗๕๐,๐๐๐ - - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 42 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙ ก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑  
ถนนสายบ้านโพธ์ิ ถึง  
บ้านโนนจาน 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๔๐๐  เมตร      
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๘๖๔,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างถนน คสล. ด้านหลัง 
โรงเรียนบ้านโพธ์ิเหล่าวิชา      
ค าสีดา  สามแยกทิศตะวัน 
ออก– ทิศตะวันออก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๒๙๓  เมตร      
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๖๓๒,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนน คสล. สามแยก
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ม.3  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  100  เมตร      
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๒๒๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างถนน คสล. แยกบ้าน
นายทองแดง บุญพา ถึง บ้าน
นางสุพรรณ์ อนานันต์  ม.4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  1๒0  เมตร      
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๒๖๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 43 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๓ ก่อสร้างถนน คสล. หลัง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์       
หมู่  5  ถึง  ต.นาทม 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๒๐0  เมตร      
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๕๔๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๔ ก่อสร้างถนน คสล. หลัง 
วัดพรมมา ถึง รอบบ้านโนน
สมบูรณ์ ม.5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร 
ยาว  1๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๒๗๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้างถนนลูกรัง ข้างหนอง 
เหวอีเริง ม.๕ ถึง ถนนเส้น 
บ้านถ่อนนาเพลิน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๔๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๑๖๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาง
จ านงค์ ม. ๖ ถึง ถนนสาย    
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  1๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๒๒๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 44 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๗ ก่อสร้างถนนลูกรัง  
หน้าบ้านนายถาวร ถึง  
นานายลือ โพธ์ิน้ าเที่ยง ม.6 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร 
ยาว  500  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๘ ก่อสร้างรางระบายน้ า สี่แยก 
บ้านนางตุ้มทอง  เวียงนนท์    
ถึง  หนองเลิงปอ  หมู่๗ 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๔00 เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๙๔๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างรางระบายน้ า   
สี่แยกศาลากลางบ้าน  ถึง   
หน้าบ้านนายค าหมุน ม.8 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๑๖0 เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๓๗๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๒๐ วางท่อระบายน้ า/ขดุคลอง
ระบายน้ า 
ข้างหนองเลิงปอ ม.7 
(บ้านแสงสว่าง หมู่ ๗) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า ๓๐ 
ท่อขุดคลองระบายน้ า
ยาว ๓๐๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - ๔๓๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๑ ก่อสร้างรางระบายน้ า สี่แยก
บ้านพ่อถวิล ถึง สามแยก 
บ้านพ่ออินทร์ ม. ๘ 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๑๖๕ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - ๓๘๐,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 45 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

 
         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๒ ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าบา้น
โนนสมบรูณ์ หมู่ ๕ 

เพื่อบอกแนวเขต
ภายในต าบล 
 

ก่อสร้างซุ้มประตตูาม
แบบ อบต.ก าหนด 

- - ๒๑๐,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

บอกแนวเขต
ภายในต าบล 

กองช่าง 

๒๓ ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าบา้น
แสงสว่าง หมู่ ๗ 

เพื่อบอกแนวเขต
ภายในต าบล 
นาชุมแสง 

ก่อสร้างซุ้มประตตูาม
แบบ อบต.ก าหนด 

- - ๒๑๐,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

บอกแนวเขต
ภายในต าบล 

กองช่าง 

๒๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านพ่อทอง ทับพิลา ถึง 
บ้านนายเกรยีงศักดิ์ วาริอินท์ 
(บ้านน้อยโนนสวรรค์) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๗๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - ๑,๕๑๒,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๕ ก่อสร้างถนน คสล. สี่แยก     
หอปู่ตา ถึง คูบึงบ้านโพธ์ิ 
(บ้านโพธิ์หมู่ ๑) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๑๘0  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - ๓๘๘,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 46 | 
 

          รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๖ ก่อสร้างถนน คสล. สามแยก 
วัดศรีวิทยาราม ถึง เมรุป่าช้า 
ม.๒ 
(บ้านเหล่าวิชา หมู่ ๒) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๙๕๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - ๒,๐๕๐,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๗ ก่อสร้างรางระบายน้ า สี่แยก
กลางบ้าน ถึง ทางลาดยางไป
บ้านช้าง – บ้านเหล่าวิชา  
ม.๒ (บ้านค าสีดา ม.๓) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๑๗๖ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - ๔๑๓,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๒๘ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาง
จันทร์เพ็ง  หนูแจ่ม  ถึง  
นานายดาวเรือง  ชนะสะแบง 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๔) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - ๓๘๐,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๙ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย 
บ้านนาชุมแสง – ต าบลนาทม 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๔) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - ๓,๗๘๐,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 47 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๐ ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านแสงสว่าง ม. ๗  ถึง  
ต าบลนาทม 
(หลังโรงเรยีนบ้านนาชุมแสง) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๑,๖๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - ๔,๓๒๐,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓๑ ก่อสร้างรางระบายน้ า  
บ้านนางจันสี บ้านนางรินนา  
ถึง บ้านนางสุนี  ผ่องกาไสย 
(บ้านโพธิ์หมู่ ๑) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๑๕๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๓๕๒,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๓๒ ก่อสร้างถนน คสล. รอบบึง 
บ้านโพธ์ิ 
(บ้านโพธิ์ หมู่ ๑) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๑,๑๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๒,๓๗๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า สี่แยก
ศาลากลางบ้าน ถึง บ้านพ่อ
สมชาย ม. ๑ 
(บ้านโพธิ์ หมู่ ๑) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๒๖๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 48 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๔ ก่อสร้างรางระบายน้ า  
บ้านนางรัตน์ พุทธศร ีถึง  
บ้านนายเสถยีร วงศ์พุฒ ม.1 
(บ้านโพธิ์หมู ๑) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๔๘๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๑,๑๒๘,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๓๕ ก่อสร้างถนน คสล.  
วัดศรีวิทยาราม ถึง  
โค้งบ้านนางน้อย ม.2 
(บ้านเหล่าวิชา หมู่ ๒) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๕๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๑,๐๘๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓๖ ก่อสร้างรางระบายน้ า สาม 
แยกบ้านนายประสิทธ์ิถึง  
สามแยกโรงเรยีนบ้านโพธ์ิฯ 
ม.2  (บ้านเหล่าวิชา หมู่ ๒) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๒๐๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๔๗๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๓๗ ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ทางเข้าประตโูขง ถึง  
วัดศรีวิทยาราม ม.2 
(บ้านเหล่าวิชา หมู่ ๒) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๒๖๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๖๑๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 49 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๘ ก่อสร้างรางระบายน้ า  
แยกบ้านนางแสงจันทร์ ถึง  
สามแยกบ้านวรีะชัย ม.2 
(บ้านเหล่าวิชา หมู่ ๒) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๒๐๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๔๗๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๓๙ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลัง
โรงเรียนบ้านโพธ์ิ จาก
ถนนลาดยางเส้นหนองเม็ก – 
บึงบ้านโพธ์ิ 
(บ้านเหล่าวิชา หมู่ ๒) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๑๖๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๓๔๕,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๔๐ ก่อสร้างรางระบายน้ า  
สี่แยกกลางบ้าน 
(บ้านค าสีดา หมู่ ๓) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๑๐๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๒๓๕,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๔๑ ก่อสร้างถนน คสล. 
ข้างวัดป่าทิศตะวันออก ถึง 
ต าบลนาทม 
(บ้านค าสีดา หมู่ ๓) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๒๓๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๔๙๖,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 50 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔๒ ก่อสร้างรางระบายน้ า  
บ้านนายทองม้วน แสงดี ถึง 
บ้านนายทองแดง บุญพา  
ม.4 (บ้านนาชุมแสง หมู่ ๔) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๒๐๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๔๗๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๔๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า  
บ้านนายทองม้วน แสงดี  
ถึง นางสมควร ปู่คาน ม.4 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๔) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๒๐๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๔๗๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๔๔ ก่อสร้างรางระบายน้ า 
บ้านนางทองจันทร์  แสนเทพ  
ถึงบ้านแม่สดใส  วงชัยยา 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๔) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๒๐๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๔๗๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๔๕ ก่อสร้างรางระบายน้ า 
บ้านนายมะลิ  ราวิวัตร  ถึง 
บ้านนายทองสา  
วงษ์หนองแล้ง 
(บ้านนาขุมแสง หมู่ ๔) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๒๐๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๔๗๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 51 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนาสีนวล – บ้านาชุมแสง 
บ้านชัย อ.บ้านดุง 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๔) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๕,๔๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๔๗ ก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าวัด
พรมมา ถึง สามแยกทางด้าน
ตะวันตกแมเ่บง ม.5 
(บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ ๕) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว 600 เมตร ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๑,๔๑๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๔๘ ก่อสร้างรางระบายน้ า สี่แยก
ร้านวิมลการค้า ถึง ประต ู
หน้า ร.ร. ทางด้านตะวันออก 
(เส้นบ้านนาทม) ม.5 
(บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ ๕) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว 200 เมตร ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๔๗๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๔๙ ก่อสร้างรางระบายน้ า  
หน้าร้านชุมชน ถึง หน้าวัด 
ด้านทิศตะวันออก ม.6 
(บ้านนาชุมแสง หมู ๖) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า 
ยาว ๕๒๐  เมตร     
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 52 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๐ ก่อสร้างรางระบายน้ า 
รอบหมู่บ้าน 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ า  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๕๑ ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านนาชุมแสง ม. ๖ ถึง  
บ้านตาด อ.บ้านดุง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๒,๒๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๕,๙๔๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๒ ก่อสร้างถนนลูกรังแยก 
บ้านนางล าไย 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๒๐๐  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๘๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๓ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน 
นางบุสดี จันทร์เทา ถึง  
บ้านนางอัญชลี กุดี ม.6 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร 
ยาว  100  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 53 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๔ ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านนายศร ีถึง บ้านนายหัด 
จิตรบรรจง ม.6   
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๕00  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๕ ก่อสร้างถนนลูกรัง  
นาผู้ช่วยทอง  สว่างแสง ม.6 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร 
ยาว  500  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๒๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๖ ก่อสร้างถนนดิน แยกถนน
ลูกรัง ม.6 ถึง ถนนลูกรัง
ดอนดู ่
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  500  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๗ ก่อสร้างถนน คสล. สี่แยกข้าง
สนามฟุตบอล อบต.นาชุมแสง 
ถึง บ้านยายเพ็ญ 
หลัง รพ.สต.นาชุมแสง  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๘0  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๑๗๒,๘๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 54 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๘ ก่อสร้างถนน คสล. หนองเลิง
ปอ ถึง สามแยกนานาย 
นรินทร์ เสรพล ม.7 
(บ้านแสงสว่าง หมู่ ๗) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๒50  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๕๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๙ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาง
ทองวัน ถึง สามแยกหน้า 
บ้านนางบุญรัตน์ ม.7 
(บ้านแสงสว่าง หมู่ ๗) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๒50  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๕๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๖๐ ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้าน
นางเสถียร ถึง หน้าบ้าน นาง
จิตร สสีองเมือง ม.7 
(บ้านแสงสว่าง หมู่ ๗) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว  5๐0  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๖๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๖๑ ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้าน
นางณัฐกานต์ น้อยดี ถึง 
บ้านนางจิตร สสีองเมือง  
ม.7 (บ้านแสงสว่าง หมู่ ๗) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว  5๐0  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๑,๑๗๕,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 55 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๒ ก่อสร้างรางระบายน้ า  
สี่แยกบ้านนายทองสา ถึง 
สามแยกบ้านพ่อบุญเรือง  
ม.8  (บ้านสันติธรรม หมู่ ๘) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว  ๑๘0  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๔๒๓,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๖๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ศาลาประชาคม หมู่ ๘ ถึง 
บ้านนางสุภรตัน์  เพ็งเหลา 
(บ้านสันติธรรม หมู่ ๘) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว  ๔๓0  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๑,๐๒๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๖๔ ก่อสร้างรางระบายน้ า 
บ้านนางตุ้มทอง  ถึง 
บ้านนางศิริวรรณ 
(บ้านสันติธรรม หมู่ ๘) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว  ๕๐0  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๑,๑๗๕,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๖๕ ก่อสร้างถนนลูกรังข้างบ้าน 
นายส าราญ ประไทยบตุร ถึง 
นานายมนต์ชัย  ใจทน 
(บ้านนาชุมแสง ม. ๖) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนนกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๔๐0  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๑๖๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 56 | 
 

         รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๖ ก่อสร้างรางระบายน้ า  
บ้านนายสายทอง  เลื่อนแก้ว  
ถึง บ้านนายบุญล้อม  
ดวงพรมยาว ม. ๘ 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว  ๓๐0  เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - - ๔๗๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๖๗ อุดหนุนหอกระจายข่าว 
หมู่บ้าน (บ้านโพธ์ิ หมู่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ขยายเขต 
หอกระจายข่าว 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 

๖๘ อุดหนุนปรับปรุง/ซ่อมแซม 
เมรุและศาลาพักศพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมศาสนา 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม เมร ุ
และศาลาพักศพในเขต
ต าบลนาชุมแสง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
พิธีกรรม 

กองช่าง 

๖๙ อุดหนุนหอกระจายข่าว 
หมู่บ้าน  
(บ้านเหล่าวิชา หมู่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ขยายเขต 
หอกระจายข่าว 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 

๗๐ อุดหนุนหอกระจายข่าว 
หมู่บ้าน (บ้านค าสดีา หมู่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ขยายเขต 
หอกระจายข่าว 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 57 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๑ อุดหนุนหอกระจายข่าว 
หมู่บ้าน  
(บ้านนาชุมแสง  หมู่ ๔) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ขยายเขต 
หอกระจายข่าว 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 

๗๒ อุดหนุนก่อสร้างอาคาร 
เก็บวัสดุหมู่บ้าน 
(บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีเก็บวัสดุ
ของส่วนรวม 

ก่อสร้างอาคารเก็บ 
วัสดุ  ๑ หลัง 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
สถานท่ีเก็บวัสดุ
ส่วนรวม 

กองช่าง 

๗๓ อุดหนุนปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
(บ้านแสงสว่าง หมู่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมประชาคม 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 

๗๔ อุดหนุนหอกระจายข่าว 
หมู่บ้าน  
(บ้านแสงสว่าง  หมู่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ขยายเขต 
หอกระจายข่าว 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 

๗๕ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง 
จ านวน  8  หมู่บ้าน 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 58 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๖ ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี 

เพื่อก่อสร้าง
อาคาร/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมสถานท่ี
ในส านักงาน 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานและสถานท่ี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

มีส านักงานและ
สถานท่ี พร้อมใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

๗๗ ก่อสร้างรั้ว ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

เพื่อแสดงอาณา
เขต 

ก่อสร้างรั้วรอบที่ท าการ
อบต.นาชุมแสง 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

มีรั้วเพื่อแสดง
อาณาเขต 

กองช่าง 

๗๘ ก่อสร้างอาคารส านักงาน  
อบต.นาชุมแสง  หลังใหม ่

เพื่อให้มีสถานท่ี
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง สะดวก 

ก่อสร้างอาคารส านักงาน  
อบต.นาชุมแสง  หลัง
ใหม่ จ านวน ๑ อาคาร 

๒,๔๓๐,๐๐๐ - - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ส านักงานและ
สถานท่ี พร้อมใช้
ในการบริการ
ประชาชน 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๗๙ โครงการผังเมืองชุมชนต าบล 
นาชุมแสง 

เพื่อให้ผังเมือง
ชุมชนในเขตต าบล
นาชุมแสงเป็นไป
ตามผังเมืองรวม 

สนับสนุนส านักงาน
โยธาธิการและผังเมือง 

- - 500,000 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

จัดระเบียบการ
ใช้พื้นที่ในเขต
ต าบลนาชุมแสง
ให้ถูกต้องตามผัง
เมือง 

กองช่าง 

รวม  ๗๙  โครงการ ๖,๙๕๒,๐๐๐ ๕,๑๙๖,๐๐๐ ๒,๘๖๒,๐๐๐ ๑๒,๘๓๑,๐๐๐ ๓๙,๒๖๑,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 59 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๒ แผนงานเภคหะและชุมชน : ติดต้ังและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่าง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่าง ในเขต  
อบต.นาชุมแสง  
หมู่ ๑ – หมู่ ๘ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๒ อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า  
ส่วนภูมภิาค 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๔) 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/แรง
สูง ปักเสาพร้อมพาดสาย 
ติดต้ัง อุปกรณ์เช่ือมต่อ จน
แล้วเสร็จ ตามแบบ/หรือ
รายการละเอยีด ของ อบต.
นาชุมแสง และ/หรือการ
ไฟฟ้า 

- 5๖๕,000 - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๓ อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า  
ส่วนภูมภิาค 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖) 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/ 
แรงสูง ปักเสาพร้อมพาด
สาย ติดต้ัง อุปกรณ์เช่ือมต่อ 
จนแล้วเสร็จ ตามแบบ/หรือ
รายการละเอยีด ของ อบต.
นาชุมแสง และ/หรือการ
ไฟฟ้า 

- ๑,๐๕๐,000 - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 60 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๒ แผนงานเภคหะและชุมชน : ติดต้ังและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า  
ส่วนภูมภิาค 
(บ้านเหล่าวิชา หมู่ ๒) 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/ 
แรงสูง ปักเสาพร้อมพาด
สาย ติดต้ัง อุปกรณ์เช่ือมต่อ 
จนแล้วเสร็จ ตามแบบ/หรือ
รายการละเอยีด ของ อบต.
นาชุมแสง และ/หรือการ
ไฟฟ้า 

- ๒๔๐,000 - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๕ อุดหนุนโครงการขยายเขต  
ไฟฟ้า บ้านนายภาษติ        
เหี้ยมเหิน ถึง นานายหนูพร  
พันธ์อนันต์                      
(บ้านเหล่าวิชา  หมู่ ๒) 

๑. เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 
๒. เพื่อให้
ประชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ในการสัญจร 

๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/ 
แรงสูง บ้านนายภาษิต        
เหี้ยมเหิน ถึง นานายหนู
พร  พันธ์อนันต์ ม. ๒  
ตามแบบ และ/หรือ
รายการละเอยีด ของ 
อบต.นาชุมแสง และ/หรือ
การไฟฟ้า  
๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 61 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๒ แผนงานเภคหะและชุมชน : ติดต้ังและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ อุดหนุนโครงการขยายเขต  
ไฟฟ้า ถนนบ้านนาชุมแสง  
ม. ๔  - บ้านนาสีนวล                   
(บ้านนาชุมแสง  หมู่ ๔) 

๑. เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 
๒. เพื่อให้
ประชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ในการสัญจร 

๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/ 
แรงสูง  ถนนบ้านนาชุมแสง  
ม. ๔  บา้นนาสีนวล 
ตามแบบ และ/หรือ
รายการละเอยีด ของ 
อบต.นาชุมแสง และ/หรือ
การไฟฟ้า 
๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๗ อุดหนุนโครงการขยายเขต  
ไฟฟ้าแรงสูง ถนนเส้น          
นาชุมแสง ถึง บ้านตาด 
(บ้านนาชุมแสง  หมู่ ๖) 

๑. เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 
๒. เพื่อให้
ประชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ในการสัญจร 

๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/ 
แรงสูง ปักเสาพร้อมพาด
สาย ติดต้ัง อุปกรณ์
เช่ือมต่อ จนแลว้เสร็จ 
ตามแบบ และ/หรือ
รายการละเอยีด ของ 
อบต.นาชุมแสง และ/หรือ
การไฟฟ้า 
๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - ๖๐๐,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 62 | 
 

       รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๒ แผนงานเภคหะและชุมชน : ติดต้ังและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘ อุดหนุนโครงการขยายเขต  
ไฟฟ้า ห้วยตาดไฮตอนบน       
ถึง ห้วยไซร์นนท์ 
(บ้านแสงสว่าง  หมู่ ๗) 

๑. เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 
๒. เพื่อให้
ประชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ในการสัญจร 

๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/ 
แรงสูง ปักเสาพร้อมพาด
สาย ติดต้ัง อุปกรณ์
เช่ือมต่อ จนแลว้เสร็จ 
ตามแบบ และ/หรือ
รายการละเอยีด ของ 
อบต.นาชุมแสง และ/หรือ
การไฟฟ้า 
๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๙ อุดหนุนโครงการขยายเขต  
ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ า ถนน 
บ้านโนนสมบรูณ์ – บ้าน 
นาสีนวล     
(บ้านโนนสมบรูณ์  หมู่ ๕) 

๑. เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 
๒. เพื่อให้
ประชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ในการสัญจร 

๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/  
แรงต่ า ถนน 
บ้านโนนสมบูรณ์ – บ้าน 
นาสีนวล ตามแบบ และ/
หรือรายการละเอียด ของ 
อบต.นาชุมแสง และ/หรือ
การไฟฟ้า 
๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - ๖๐๐,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 63 | 
 

       รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๒ แผนงานเภคหะและชุมชน : ติดต้ังและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐ อุดหนุนโครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่ า ถนน 
บ้านวังแสง – นานายบุญไทย  
ค าศรีระภาพ     
(บ้านโนนสมบรูณ์  หมู่ ๕) 

๑. เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 
๒. เพื่อให้
ประชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ในการสัญจร 

๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ถนนบ้านวังแสง – นา 
นายบุญไทย  ค าศรีระภาพ 
 ม. ๕ ตามแบบ และ/หรือ
รายการละเอยีด ของ  
อบต.นาชุมแสง และ/ 
หรือการไฟฟา้ 
๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๑๑ อุดหนุนโครงการขยายเขต  
ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ า ถนน 
ไปบ้านกล้วย    
(บ้านสันติธรรม หมู่ ๘) 

๑. เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 
๒. เพื่อให้
ประชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ในการสัญจร 

๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  
แรงต่ า ถนนไปบ้านกลว้ย 
 ตามแบบ และ/หรือ 
รายการละเอยีด ของ  
อบต.นาชุมแสง และ/ 
หรือการไฟฟา้ 
๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 64 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๒ แผนงานเภคหะและชุมชน : ติดต้ังและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๒ อุดหนุนโครงการขยายเขต  
ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ า ถนน 
ไปต าบลนาทม    
(บ้านสันติธรรม หมู่ ๘) 

๑. เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 
๒. เพื่อให้
ประชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ในการสัญจร 

๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
แรงต่ า ถนนไปต าบลนาทม 
ตามแบบ และ/หรือรายการ
ละเอียด ของ อบต. 
นาชุมแสง และ/ 
หรือการไฟฟา้ 
๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๑๓ อุดหนุนโครงการขยายเขต  
ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ า ถนน 
สามแยกบ้านตาด ถึง ล าห้วย 
ตาดไฮ (ถนนไปสมวิลยั) 

๑. เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 
๒. เพื่อให้
ประชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ในการสัญจร 

๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
แรงต่ า ถนน 
สามแยกบ้านตาด ถึง ล าหว้ย 
ตาดไฮ (ถนนไปสมวิลัย)  
ตามแบบ และ/หรือรายการ
ละเอียด ของ อบต. 
นาชุมแสง และ/ 
หรือการไฟฟา้ 
๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 65 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๒ แผนงานเภคหะและชุมชน : ติดต้ังและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๔ อุดหนุนโครงการขยายเขต  
ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ า ข้างวัด 
ป่าบ้านโพธ์ิทิศใต้ ถึง  
นานายพรชัย  ชัยมหา 
(บ้านโพธิ์ หมู่ ๑) 

๑. เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 
๒. เพื่อให้
ประชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ในการสัญจร 

๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
แรงต่ า ข้างวัด 
ป่าบ้านโพธิ์ทิศใต้ ถึง  
นานายพรชัย  ชัยมหา  
ตามแบบ และ/หรือรายการ
ละเอียด ของ อบต. 
นาชุมแสง และ/ 
หรือการไฟฟา้ 
๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

รวม  ๑๔  โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๒,๑๕๕,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 66 | 
 

       รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๒ แผนงานเภคหะและชุมชน : จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโอค บริโอค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกิจการประปา    
หมู่บ้าน  

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

อุดหนุนกิจการประปา
หมู่บ้านในเขตต าบล   
นาชุมแสง หมู่ ๔,  
หมู่ ๗  หมู่ 8 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๒ อุดหนุนกิจการประปา        
บ้านค าสีดา  หมู่ ๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ขยายเขตประปา 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๓ อุดหนุนกิจการประปา 
บ้านเหล่าวิชา หมู่ ๒ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ขยายเขตประปา 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๔ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖ 
๑ บ่อ 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 67 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๒ แผนงานเภคหะและชุมชน : จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโอค บริโอค 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ อุดหนุนกิจการประปา 
บ้านแสงสว่าง หมู่ ๗ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ขยายเขตประปา 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

๖ อุดหนุนกิจการประปา 
บ้านโพธ์ิ หมู่ ๑ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ขยายเขตประปา 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

รวม  ๖  โครงการ ๑00,000 ๑00,000 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 68 | 
 

                             รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การสง่เภสริมการพัฒนาเภกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสนิค้าเภกษตรปลอดอัยและเภกษตรอนิทรีย์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๓ แผนงานการเภกษตร – พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม
ล าห้วยทวน 
(บ้านค าสีดา หมู่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
เหลี่ยมข้ามล าห้วย
ทวน 

๔7๗,000 - - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒ ซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วย 
แขนซ้ายช่วงนานางประยูร 
(บ้านโพธิ์ หมู่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
ห้วยแขนซ้าย 
ช่วงนานางประยูร 
(บ้านโพธิ์ หมู่ ๑) 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓ ซ่อมแซมฝายน้ าล้นล าห้วย 
เม็กตอนบน  
(บ้านโพธิ์ หมู่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้นล า
ห้วยเม็กตอนบน 
(บ้านโพธิ์ หมู่ ๑) 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม 
ล าห้วยเม็กตอนกลาง  
ช่วงนาพ่ออุทัย 
(บ้านโพธิ์ ม. ๑) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
เหลี่ยมล าห้วยเม็ก
ตอนกลาง ขนาด 
๑.๘ X ๑.๘ X ๗ X ๓ 

- - ๔๖๒,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 69 | 
 

         รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การสง่เภสริมการพัฒนาเภกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสนิค้าเภกษตรปลอดอัยและเภกษตรอนิทรีย์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๓ แผนงานการเภกษตร – พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ ขุดลอกล าห้วยไร่ ตอนกลาง  
(บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กว้าง  ๑๕  เมตร  
ยาว  ๘๐๐  เมตร 
ลึก  ๓ เมตร  ความจุ 
๒๐,๘๐๐  ลบ.ม.  

- - ๑,๓๐๐,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม 
ล าห้วยไร่ ตอนกลาง  
(บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
เหลี่ยมล าห้วยไร่ 
ตอนกลาง ขนาด 
๑.๘ X ๑.๘ X ๗ X ๓ 

- - ๔๖๒,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม 
ล าห้วยทวนตอนกลาง 
(บ้านโพธิ์  หมู่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
เหลี่ยมล าห้วยทวน
ตอนกลาง ขนาด 
๒.๔ X ๒.๔ X ๗ X ๓ 

- - - ๔๗๗,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม 
ห้วยตาดไฮตอนบน 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
เหลี่ยมห้วยตาดไฮ 
ตอนบน  ขนาด 
๑.๘ X ๑.๘ X ๗ X ๓ 

- - - ๔๖๒,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 70 | 
 

         รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การสง่เภสริมการพัฒนาเภกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสนิค้าเภกษตรปลอดอัยและเภกษตรอนิทรีย์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๓ แผนงานการเภกษตร – พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙ ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม 
ห้วยเม็กตอนบน 
(บ้านโพธิ์ หมู่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
เหลี่ยมห้วยเม็ก 
ตอนบน  ขนาด 
๑.๘ X ๑.๘ X ๗ X ๓ 

- - - - ๔๖๒,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐ ขุดลอกห้วยเม็กตอนบน 
(บ้านโพธิ์หมู่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กว้าง  ๑๕  เมตร  
ยาว  ๔๖๐  เมตร 
ลึก  ๓ เมตร  ความจุ 
๑๔,๒๖๐  ลบ.ม. 

- - - - ๕๘๒,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑ ขุดลอกบึงบ้านโพธ์ิ 
(บ้านโพธิ์ หมู่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกบึงบ้านโพธ์ิ 
(บ้านโพธิ์ หมู่ ๑) 

- - - - ๖๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึง 
บ้านโพธ์ิ 
(บ้านโพธิ์ หมู่ ๑) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึง 
บ้านโพธ์ิ 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

น้ าในหมู่บ้าน
ระบายไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 71 | 
 

         รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การสง่เภสริมการพัฒนาเภกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสนิค้าเภกษตรปลอดอัยและเภกษตรอนิทรีย์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๓ แผนงานการเภกษตร – พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๓ ขุดฝายกักเก็บน้ า 
(บ้านค าสีดา หมู่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ขุดฝายกักเก็บน้ า 
(บ้านค าสีดา หมู่ ๓) 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๔ ขุดลอกล าห้วยนาทมตอนล่าง 
(บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วยนาทม
ตอนล่าง(บ้านโนน 
สมบูรณ์ หมู่ ๕) 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม 
ล าห้วยนาทมตอนล่าง 
(บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
เหลี่ยมล าห้วยนาทม
ตอนล่าง ขนาด 
๑.๘ X ๑.๘ X ๗ X ๓ 

- - - - ๔๖๒,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หนองบะมล 
(บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชน
ท ากิจกรรม
สาธารณะ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หนองบะมล 
 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนได้ท า
กิจกรรม
สาธารณะ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 72 | 
 

         รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การสง่เภสริมการพัฒนาเภกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสนิค้าเภกษตรปลอดอัยและเภกษตรอนิทรีย์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๓ แผนงานการเภกษตร – พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๗ ขุดลอกล าห้วยตาดไฮ 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กว้าง  ๑๕  เมตร  
ยาว  ๔๕๐  เมตร 
ลึก  ๓.๕๐ เมตร   
ความจุ ๑๒,๖๕๕ ลบ.ม. 

- - - ๕๑๕,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๘ ต่อเติมท่อระบายน้ าเหลีย่ม 
(แผงก้ันน้ า) ล าห้วยวังดินแดง 
(บ้านนาชุมแสง หมู่ ๘) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

ต่อเติมท่อระบายน้ า
เหลี่ยม 
(แผงก้ันน้ า) 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  ๑๗  โครงการ ๔70,000 ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๗๖๒,๐๐๐ ๑,๔๕๔,๐๐๐ ๔,๒๐๖,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 73 | 
 

     รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การสง่เภสริมการพัฒนาเภกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเภกษตรปลอดอัยและเภกษตรอินทรีย์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๑. ด้านการพัฒนาเภศรษฐกิจชมุชน 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านเภศรษฐกิจ 
 ๒.1 แผนงานการเภกษตร : การพัฒนาด้านเภกษตรอินทรีย์ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจดัตั้งกองทุนปุ๋ย เพื่อเป็นกองทุนให้
เกษตรกรมีเงินทุน
หมุนเวียน 

จัดตั้งกองทุนปุ๋ยทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ
รายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมี
กองทุนและมี
เงินหมุนเวียน 

กอง
สวัสดการ

สังคม 
๒ โครงการสวนสมุนไพรไทย 

เพื่อสุขภาพ 
เพื่อเป็นการ
สนับสนุนสมุนไพร
ไทยท่ีดีต่อสุขภาพ
ประชาชน 

สวนสมุนไพรในเขต
ต าบลนาชุมแสงทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ
รายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สมุนไพรที่ดีต่อ
สุขภาพ 

กอง
สวัสดการ

สังคม 

๓ โครงการส่งเสริมปลูกพืชผัก 
สวนครัว รั้วกินได ้

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูก
พืชผักสวนครัว 
สามารถสรา้ง
รายได้และ
ประหยดัค่าใช้จ่าย 

ประชาชนในเขตต าบล
นาชุมแสงทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
รายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนปลูก
พืชผักสวนครัว 
สร้างรายได้และ
ประหยดั
ค่าใช้จ่าย 

กอง
สวัสดการ

สังคม 

รวมจ านวน  3  โครงการ - - ๕0,000 170,000 170,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 74 | 
 

     รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การสง่เภสริมการพัฒนาเภกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเภกษตรปลอดอัยและเภกษตรอินทรีย์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๑. ด้านการพัฒนาเภศรษฐกิจชมุชน 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านเภศรษฐกิจ 
 ๒.๒ แผนงานการเภกษตร : การเภสริมสร้างอาชีพเภพ่ิมรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสนับสนุนการ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตร/ีผูสู้งอายุ/คน
พิการ/ผู้ป่วยเอดส ์

กลุ่มสตร/ีผูสู้งอายุ/    
คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส ์
ในเขตพื้นท่ีต าบล 
นาชุมแสง 

- - 230,000 230,000 230,000 ร้อยละ ๘๐
ของ

โครงการ 

โครงการเป็นไป
ตามตถุประสงค์ 

กอง
สวัสดการ

สังคม 

รวม  ๑  โครงการ - - 230,000 230,000 230,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 75 | 
 

     รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๑. ด้านการพัฒนาเภศรษฐกิจชมุชน 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านเภศรษฐกิจ 
 ๒.๓ แผนงานการเภกษตร : การพัฒนาทักษะนีมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 

      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนา 
อาชีพ หรือพัฒนาฝีมือ 
แรงงาน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้
เสรมิสามารถ
พึ่งตนเองได้มีการ
รวมกลุม่ประกอบ
อาชีพท่ี
หลากหลาย 

กลุ่มอาชีพในเขตต าบล
นาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
รายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

โครงการเป็นไป
ตามตถุประสงค์ 

กอง
สวัสดการ

สังคม 

รวม  ๑  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 76 | 
 

         รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๑. ด้านการพัฒนาเภศรษฐกิจชมุชน 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านเภศรษฐกิจ 
 ๒.๔ แผนงานการเภกษตร : การสง่เภสริมสินค้า OTOP 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์
สินค้าและอาหาร 

เพื่อแปรรูป
ผลิตภณัฑ์สินคา้
และอาหารของ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

กลุ่มอาชีพในเขต 
ต าบลนาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
รายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

โครงการเป็นไป
ตามตถุประสงค์ 

กอง
สวัสดการ

สังคม 

๒ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการของผู้ผลิต 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของ
ผู้ผลิตให้ดยีิ่งข้ึน 

กลุ่มอาชีพในเขต 
ต าบลนาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- - - 30,000 30,000 ร้อยละ
รายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

โครงการเป็นไป
ตามตถุประสงค์ 

กอง
สวัสดการ

สังคม 

รวม  ๒  โครงการ - - ๓0,000 60,000 60,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 77 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา : ปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพทางการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคา่ 
ใช้จ่ายในการจัดการเรียน 
การสอน 

เพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดท าสื่อการเรียน
ที่ทันสมัย 

จัดหาสื่อผลติการ 
เรียนการสอน 

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

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีื่อการ
เรียนที่ทันสมัย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
2 โครงการพัฒนาเพื่อเพิม่

ศักยภาพ ให้กับครผูู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง 3 ศูนย์ 

-เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ
ครูผูส้อน 
-เพื่อให้ครูผู้สอนมี
ความพร้อมในการ
ดูแล 

ครูผูดู้แลเด็กเล็ก  
ทั้ง 3 ศูนย์ 

40,000 40,000 ๘0,000 ๙0,000 ๑๐0,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

ครูผู้ช่วยผูดู้แล
เด็กสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ 
และเทคนิค การ
เรียนการสอน
ให้กับเด็กได้
อย่างมีคุณภาพ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ในการ
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

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

สนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ในการ
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 78 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา : ปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพทางการศึกษา 

 
        
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการอาหารกลางวัน 
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้นักเรียนเด็ก
เล็กประจ า ศูนยม์ี
อาหารกลางวัน
รับประทาน -เด็ก
เล็กมสีารอาหาร
ครบถ้วน ตาม
โภชนาการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

๖๕0,000 ๗00,000 ๗๕0,000 ๘00,000 ๘๕0,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับอาหาร
ครบถ้วน เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบรณู ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๕ โครงการจดัหาวัสดุเครื่อง 
แต่งกายนักเรียนศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้นักเรียนมี
ชุดเครื่องแต่งกาย
ที่พร้อมและเป็น
ระเบียบ 

นักเรียนประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

80,000 80,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

นักเรียนมีชุด
เครื่องแต่งกายที่
พร้อมและเป็น
ระเบียบ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๖ โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

เพื่อปลูกจิตส านึก
ที่ดีของนักเรียนต่อ
สังคมและชุมชน 

โรงเรียนในเขต อบต. 
นาชุมแสง 3 โรงเรียน 

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

นักเรียนได้รับ
ความรู้และมี
วินัยท่ีดี 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 79 | 
 

          รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา : ปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗ โครงการผลติสื่อการสอน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อส่งเสริมใหค้รู
จัดท าสื่อการสอน
ที่ทันสมัย 
- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

ครูผูดู้แลเด็กเล็ก  
ทั้ง 3 ศูนย์ 

-  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเป้าหมาย 

- ศพด.มีสื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัยและ
เพียงพอการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธ์ิภาพ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๘ โครงการจดัซื้อ สื่อ หนังสือ
อุปกรณ์การเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กใน 
ศพด.มีสื่อการ
เรียนการสอน
หนังสือแบบเรียน
แบบฝึกหัด และ
อุปกรณ์การเรียน 

นักเรียนประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ 
ของเป้าหมาย 

นักเรียนมสีื่อท่ี
เพียงพอในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

๙ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  
(รายหัว) 

เพื่อให้เด็กเล็ก
ศพด.มีสื่อการ
เรียนการสอน
ครุภณัฑ์เครื่องเล่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

นักเรียนมสีื่อท่ี
เพียงพอในการ
จัดการเรียนการ
สอนตามหน่วย
การเรยีนรู ้

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 80 | 
 

          รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา : ปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพทางการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ 

เพื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีคณุภาพ
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

- - - - ๔๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคณุภาพ
มาตรฐานไดร้ับ
การยอมรับจาก
ชุมชน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๑๑ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 

เพื่อป้องกันไม่ให้
เด็กและครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เจ็บป่วย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของเป้าหมาย 

เด็กและครูมี
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลโรค 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๑๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความสุข 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ควบคู่กับมี
พัฒนาการที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

- - ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

เด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนา
คุณภาพที่ดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 81 | 
 

           รายละเภอียดโครงการพฒันา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา : ปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพทางการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๓ โครงการปรับปรุงสนาม 
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กใน  
ศพด. มีสนามเด็ก
เล่นท่ีเหมาะสมกับ
วัยปลอดภยั 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

เด็กเล็กใน  
ศพด.  มีสนาม
เด็กเล่นอย่าง
ปลอดภัย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

๑๔ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

กองการ 
ศึกษาฯ 

๑๕ โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อรณรงค์ให้เด็ก
ได้ตระหนักถึง
บทบาทและหน้าท่ี
ของตน 

8  หมู่บ้าน 3  ศูนย ์ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

เด็กรู้บทบาท
และหน้าท่ีของ
ตนเอง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 82 | 
 

           รายละเภอียดโครงการพฒันา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา : ปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๖ โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาในเขต  
อบต.นาชุมแสง 
(โรงเรียน สพฐ.) 

-เพื่อให้นักเรียน
ระดับประถม 
ในเขต อบต. 
นาชุมแสงไดร้ับ
อาหารกลางวันถูก
หลักโภชนาการ 

โรงเรียนทั้ง 3 
โรงเรียนในเขต อบต.
นาชุมแสง 
(โรงเรียน สพฐ.) 

2,000,000 2,000,000 2,๑00,000 2,๑๕0,000 2,๒00,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

นักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา
ได้รับสารอาหาร 
ถูกโภชนาการ
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๑๗ โครงการจดัซื้ออาหารเสริม 
(นม) นักเรียนประถมศึกษา 
ในเขตต าบลนาชุมแสง 3 
โรงเรียน โรงเรยีน สพฐ.) 

เพื่อให้นักเรียน
ระดับประถม 
ศึกษาในเขต อบต.
นาชุมแสงได้
รับประทานอาหาร
เสรมิ(นม) 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) จ านวน 3 
โรงเรียน  

๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๑๐0,000 ๑,๑๕0,000 ๑,๒๐0,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษาได้รบั
สารอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๑๘ โครงการจดัซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้กับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาหาร
เสรมิ(นม)ดื่มอยา่ง
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

๓๐๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาหาร
เสรมิ(นม) อย่าง
เพียงพอ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 83 | 
 

           รายละเภอียดโครงการพฒันา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา : ปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๙ โครงการวันไหว้คร ู เพื่อเด็กเล็กได้
เคารพครบูา
อาจารย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

เด็กและครูมี
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลโรค 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
๒๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

เด็กเล็ก 
เพื่อส่งเสริม
สุขภาพเด็กเล็ก 

ครูและเด็ก  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของเป้าหมาย 

เด็กและครูมี
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลโรค 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
๒๑ อุดหนุนโครงการเลีย้งปลา

ด้วยฟางข้าว 
(โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์) 

เพื่ออุดหนุน
โครงการเลี้ยงปลา
ด้วยฟางข้าว
โรงเรียนบ้าน 
โนนสมบรูณ ์

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 
โนนสมบรูณ ์

- - ๒๕,๐๐๐ - - ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนสมบรูณ ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๒๒ อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 
(โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา 
ค าสีดา) 

เพื่ออุดหนุน
โครงการจดั
กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม 
โรงเรียนบ้านโพธ์ิฯ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โพธิ์เหล่าวิชา 
ค าสีดา 

- - ๕๐,๐๐๐     กองการ 
ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 84 | 
 

         รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา : ปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๓ อุดหนุนโครงการพออยู่  
พอกิน  (โรงเรียนบ้าน 
โนนสมบรูณ์) 

เพื่ออุดหนุน
โครงการพออยู่  
พอกินโรงเรียนบ้าน 
โนนสมบรูณ ์

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 
โนนสมบรูณ ์

- - - - ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนสมบรูณ ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๒๔ อุดหนุนโครงการร้านขนนไทย  
(โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์) 

เพื่ออุดหนุน
โครงการร้านขนน
ไทย โรงเรียนบ้าน 
โนนสมบรูณ ์

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 
โนนสมบรูณ ์

- - - ๒๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนสมบรูณ ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

รวม  ๒๔  โครงการ ๔,๗๒๐,๐๐๐ ๔,๘๓๐,๐๐๐ ๕,๖๒๔,๐๐๐ ๕,๗๓๙,๐๐๐ ๕,๙๗๙,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 85 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาการท่องเภท่ียวเภชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเภสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๕. ด้านการส่งเภสริมศลิปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเภนียมประเภพณี 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : ส่งเภสริมวัฒนธรรมและประเภพณี 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจดังาน 
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีไทยท่ีมี
มาแต่ดั้งเดิม 
 

จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา  
ปีละ 1 ครั้ง 

- - ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

สืบทอดประเพณี 
ที่ดีงามสืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๒ โครงการประเพณ ี
บุญบั้งไฟ 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีไทยท่ีมี
มาแต่ดั้งเดิม 

จัดงานประเพณีบญุ 
บั้งไฟ ปีละ 1 ครั้ง 

๒00,000 ๒00,000 ๒๒0,000 ๒๕0,000 ๒๗0,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

สืบทอดประเพณี 
ที่ดีงามสืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๓ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ลักษณะทีด่ีและการปลูกฝัง
คุณธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ในชุมชน
ตระหนักถึง
วัฒนธรรมไทย 

เด็ก เยาวชนในเขต
ต าบลนาชุมแสง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน ใน
ชุมชนรู้คุณค่าถึง
วัฒนธรรม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 86 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาการท่องเภท่ียวเภชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเภสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๕. ด้านการส่งเภสริมศลิปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเภนียมประเภพณี 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : ส่งเภสริมวัฒนธรรมและประเภพณี 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการส่งเสริมการจัดงาน
บุญเบิกบ้านสืบสาน 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
“สู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง” 

เพื่อเป็นสิรมิงคล 
เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

ส่งเสริมการจัดงานบุญ
เบิกบ้านสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
“สู่ขวัญบ้าน สู่
ขวัญเมือง” 
ปีละ 1 ครั้ง 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

เกิดความเป็นสริิ
มงคลและ
วัฒนธรรม 
ประเพณีคงอยู่
สืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๕ โครงการบรรพชา อุปสมบท 
พระภิกษุสามเณร ภาคฤดู
ร้อนและบวชศลีจารณิ ี

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนรู้จัก 
ตระหนักถึง
ความส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

เด็ก เยาวชนในต าบล
นาชุมแสง 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

เด็ก เยาวชนรู้จัก 
ตระหนักถึง
ความส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๖ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อลด ละเลิก 
อบายมุข  ในวัน
เข้าพรรษา 

ประชาชน  เยาวชน  
ลด  ละเลิก อบายมุข  
ปีละ 1 ครั้ง 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

ประชาชน  
เยาวชน  ลด  
ละเลิก อบายมุข   

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 87 | 
 

            รายละเภอียดโครงการพฒันา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาการท่องเภท่ียวเภชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเภสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๕. ด้านการส่งเภสริมศลิปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเภนียมประเภพณี 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : ส่งเภสริมวัฒนธรรมและประเภพณี 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗ โครงการเข้าร่วมร าบวงสรวง
กรมหลวงประจักษ์ฯ ก่อตั้ง
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อเป็นสิรมิงคล 
เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

เข้าร่วมร าบวงสรวง
กรมหลวงประจักษ์ฯ 
ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี
ปีละ 1 ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๘ โครงการเข้าร่วมขบวนแห ่
งานประเพณเีฉลมิฉลองวัน
ก่อตั้งอ าเภอทุ่งฝน 

เพื่อเป็นสิรมิงคล 
เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบลนา
ชุมแสงเข้าร่วมพิธี 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

กองการ 
ศึกษาฯ 

๙ โครงการจดังานรัฐพิธี 
และวันส าคัญตา่งๆ  

เพื่อจัดงานรัฐพิธี 
และวันส าคัญ
ต่างๆ 

จัดงานรัฐพิธี 
และวันส าคัญตา่งๆ 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

จัดงานรัฐพิธี 
และวันส าคัญ
ต่างๆ 

ส านักปลดั 

๑๐ อุดหนุนงานรัฐพิธี 
และวันส าคัญตา่งๆ  
ให้แก่อ าเภอทุ่งฝน 

เพื่อสนับสนุนงาน
รัฐพิธีและวัน
ส าคัญต่างๆ 

อุดหนุนอ าเภอทุ่งฝน 20,000 20,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

สนับสนุนอ าเภอ
ทุ่งฝนการจัด
งานรัฐพิธี 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 88 | 
 

            รายละเภอียดโครงการพฒันา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาการท่องเภท่ียวเภชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเภสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๕. ด้านการส่งเภสริมศลิปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเภนียมประเภพณี 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : ส่งเภสริมวัฒนธรรมและประเภพณี 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๑ อุดหนุนงานประเพณีทุ่งศรี
เมือง อุดรธานีผ้าหมี่ขิด 

เพื่อสนับสนุนงาน
ประเพณีทุ่งศรี
เมือง (ออกร้าน
แสดงสินค้า 

อุดหนุนอ าเภอทุ่งฝน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

สืบทอดประเพณี  
ที่ดีงามสืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๑๒ อุดหนุนโครงการจัดงานสบื
สานวัมนธรรมประเพณีการ
ก่อตั้งอ าเภอทุ่งฝน 

เพื่อสนับสนุนงาน
ประเพณีก่อตั้ง
อ าเภอทุ่งฝน 

อุดหนุนอ าเภอทุ่งฝน 25,000 25,000 ๔๐,000 ๔๐,000 ๔๐,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

สืบทอดประเพณี  
ที่ดีงามสืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
๑๓ อุดหนุนศูนย์วัฒนธรรมต าบล

นาชุมแสง 
เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมอนรุักษ์ 
วัฒนธรรมไทยใน
ต าบลนาชุมแสง 

อุดหนุนศูนย์
วัฒนธรรมต าบล  1 
แห่ง 

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

อุดหนุนศูนย์
วัฒนธรรมต าบล  
1 แห่ง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

รวม  ๑๓  โครงการ ๒๙๕,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๔๔๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 89 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาการท่องเภท่ียวเภชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเภสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : ส่งเภสริมการกฬีาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพตดิ 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายและการ
เล่นกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด  1 ครั้ง/ป ี

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

2 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน 

เพื่อส่งเสริมกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน 

ส่งเสริมกีฬาเยาวชน
และประชาชนทุก

หมู่บ้านในเขต 
อบต.นาชุมแสง 

- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

เยาวชน  
ประชาชนไดร้ับ
การพัฒนา
ทักษะกีฬา 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประชาชนต้านยาเสพตดิ 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

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

ประชาชนเกิด 
ความรักสามัคคี
เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๔ โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬา เพื่อจัดหาอุปกรณ์
กีฬาให้เยาวชนได้
ฝึกซ้อมและ
แข่งขัน 

จัดซื้อวัสดุกีฬา ท้ัง 8 
หมู่บ้าน 

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

เยาวชนมี
อุปกรณ์กีฬาใช้
ในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 90 | 
 

         รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาการท่องเภท่ียวเภชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเภสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : ส่งเภสริมการกฬีาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีร่างกายที่
แข็งแรง มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง  3  ศูนย ์

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

เด็กมีรา่งกายที่
แข็งแรง สมบูรณ ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๖ โครงการแข่งขันกีฬาและ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลนา
ชุมแสง 

เพื่อส่งเสริมกีฬา
และพัฒนาการ
ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนต าบล
นาชุมแสงไดเ้ข้าร่วม
โครงการ ปลีะ  ๑  
ครั้ง 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

เด็กเยาวชนมี
ความรู้และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

๗ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ส่วนราชการอ าเภอทุ่งฝน 

เพื่อพัฒนาวงการ
กีฬาของชาว
อ าเภอทุ่งฝน 

ข้าราชการทุกส่วนได้
เข้าร่วมโครงการ 

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

หน่วยงาน
ข้าราชการเกิด
ความความ
สามัคค ี

กองการ 
ศึกษาฯ 

๘ อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
สานสามัคคี “ทุ่งฝนเกมส์” 
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาสาน
สามัคคี “ทุ่งฝน
เกมส์” 

อุดหนุนอ าเภอทุ่งฝน - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

อุดหนุนอ าเภอ
ทุ่งฝน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

รวม  ๘  โครงการ ๓๗๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๗๓๐,๐๐๐ ๗๓๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 91 | 
 

                                     รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : ปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย ์

เพื่อสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ในการ
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง 3 ศูนย์ 

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

นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษาได้รบั
สารอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๒ ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านค าสีดา 

เพื่อแสดงอาณา
เขต 

 - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านค าสีดา
มีรั้วแสดงอาณา
เขต 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๓ โครงการก่อสร้างป้ายช่ือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการบอก
ช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

ประชาชนได้
ทราบที่ตั้งของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๔ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาคาร
รับรองเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจะไดม้ี
อาคารที่
เพียงพอ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 92 | 
 

       รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : ปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพทางการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
และต่อเติมห้องน้ าห้องส้วม 

เพื่อศูนย์พัฒนา
เด็กมีห้องน้ า ห้อง
ส้วมที่ถูก
สุขอนามัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

- - - ๑๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

เด็กมีห้องน้ า 
ห้องส้วมที่ถูก
สุขอนามัย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๖ โครงการก่อสร้างลานกจิกรรม
อเนกประสงค์กลางแจ้ง 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมหนา้เสา
ธง และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  
ในศูนย์ฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

- - - ๓๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมลีาน
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

๗ โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นเสรมสรา้งปัญญา 

เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการสมวัย
และสมส่วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีนามเด็ก
เล่นเพื่อส่งเสรมิ
กิจกรรมต่าง ๆ 

 

รวม  ๗  โครงการ 200,000 200,000 ๘00,000 ๗๗0,000 ๒,๓๕๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 93 | 
 

         รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาการท่องเภท่ียวเภชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเภสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา : ส่งเภสรมิการกีฬาและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง 
สนามกีฬา อบต.นาชุมแสง 

เพื่อส่งเสริมกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน 

ปรับปรุง/ก่อสร้าง
สนามกีฬา ในเขต
อบต.นาชุมแสง 

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

เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างเป็น
ประโยชน ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

รวม  ๑  โครงการ     ๒,๐๐๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 94 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๕ แผนงานสังคมสงเภคราะห ์: การส่งเภสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เภด็ก คนชรา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ เพื่อส่งเสริมการ
ออกเยี่ยมบ้านผู้
พิการ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้พิการ
ในด้านต่างๆ 

บ้านคนพิการ ท้ัง 8 
หมู่บ้าน 

- ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ร้อยละ
ความส าเร็จ
เป้าหมาย 

ส่งเสริมการออก
เยี่ยมบ้านคน
พิการ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้
พิการในด้าน
ต่างๆ 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสนับสนุน
ผู้สูงอายุให้มี
กิจกรรมต่างๆ 

ผู้สูงอายุ ทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

สนับสนุน
ผู้สูงอายุให้มี
กิจกรรมต่างๆ 
 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

๓ โครงการจดัตั้งศูนยผ์ู้สูงอาย ุ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบล 
นาชุมแสง 

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

สนับสนุน
ผู้สูงอายุให้มี
กิจกรรมต่างๆ  

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
๔ โครงการจดัตั้งศูนย์การ 

เรียนรูเ้ด็กและเยาวชนต าบล
นาชุมแสง 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนได้เกดิ
การเรยีนรู ้

จัดตั้งศูนย์การ 
เรียนรูเ้ด็กและเยาวชน
ต าบลนาชุมแสง 1 ศูนย ์

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน
ได้เกดิการเรียนรู้
อย่างทั่วถึง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๕ แผนงานสังคมสงเภคราะห ์: การส่งเภสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เภด็ก คนชรา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการจติอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

สภาเด็กและเยาวชน - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน
ได้มีจติอาสา 

กองการ 
ศึกษาฯ 

๖ โครงการเสรมิสร้างความเขม็
แข็งของสภาเด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนมี
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของ
สภาเด็กและ
เยาวชน 

คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน
มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี
ของสภาเด็กและ
เยาวชน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

๗ สมทบกองทุนสวัสดิการ 
ชุมชน ต าบลนาชุมแสง 

เพื่อสนับสนุน
สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
และเข้าถึงการจัด
สวัสดิการอย่าง
ยั่งยืน 

สมทบกองทุนสวัสดิการ 
ชุมชน ต าบลนา
ชุมแสง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
เป้าหมาย 

สนับสนุน
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
กองทุนวันละ
บาท 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

แบบ ผ. 02 
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        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๕ แผนงานสังคมสงเภคราะห ์: การส่งเภสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เภด็ก คนชรา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘ อุดหนุนการจัดตั้งศูนย ์
เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วย 
เหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ 
ผู้ติดเชื้อ HIV 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์เฉลิม
พระเกียรติ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์และผูต้ิด
เชื้อ HIV 

อุดหนุนศูนย ์
เฉลิมพระเกียรต ิ

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
จ านวน 
ผู้ป่วยเอดส์
ที่ ได้รับ
สวัสดิการ 

ส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์เฉลิม
พระเกียรติ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์และผู้
ติดเชื้อ HIV 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

๙ อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลนาชุมแสง 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชน 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
เป้าหมาย 

เด็ก  เยาวชน  
แสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม  ๙  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๖0,000 ๒๘0,000 ๒๘0,000 ๓๘0,000  
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        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและอมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๖ แผนงานงบกลาง : การส่งเภสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เภด็ก คนชรา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อสงเคราะห์แก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ
(เพิ่ม-ลดที่ได้ขึ้น
ทะเบียน) 
ในต าบลนาชุมแสง 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ส่งเสริมการออก
เยี่ยมบ้านคน
พิการ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้
พิการในด้าน
ต่างๆ 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

๒ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผูต้ิดเชื้อ HIV 
 

ผู้ป่วยเอดส ์
(เพิ่ม-ลดที่ได้ขึ้น
ทะเบียน)  
ในต าบลนาชุมแสง 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

สนับสนุน
ผู้สูงอายุให้มี
กิจกรรมต่างๆ 
 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

๓ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พกิาร
ได้รับเบี้ยยังชีพฯ 

ผู้พิการ  (เพิ่ม – ลด 
ที่ได้ขึ้นทะเบียน) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ
จ านวนผู้
พิการที่ 
ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการท าให้มี
รายได้ในการ
เลี้ยงชีพ 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

รวม  ๓  โครงการ ๗,๒๑๐,๐๐๐ ๗,๒๑๐,๐๐๐ ๗,๒๑๐,๐๐๐ ๗,๒๑๐,๐๐๐ ๗,๒๑๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 
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                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสุขอาพอนามัยและการป้องกันโรค 
 ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข : ส่งเภสริมสขุอาพอนามัยประชาชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสานสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น 

เพื่อส่งเสริม 
ประชาชนในเขต 
อบต.นาชุมแสงให้
มีความสุข  อยู่
ร่วมกับครอบครัว
ที่อบอุ่น 

ครัวเรือน 
ในเขต อบต.นาชุมแสง 

- - - ๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ส่งเสริม 
ประชาชนในเขต 
อบต.นาชุมแสง
ให้มีความสุขการ
อยู่ร่วมกับ
ครอบครัวที่
อบอุ่น 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 โครงการคดัเลือกและสร้าง 
แม่ตัวอย่าง 

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนตัวอย่าง
แม่ที่ด ี

สตรี ในเขตอบต. 
ในเขต อบต.นาชุมแสง 

ไม่ใช้งบประมาณ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

มีการกระตุ้นให้
แม่เอาใจใส่บุตร
มากขึ้น 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

3 โครงการพัฒนาการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง 

เพื่อช่วยให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุมาร่วมกัน
ท ากิจกรรม
ด้วยกัน 

ผู้สูงอาย ุ
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงได้รับ
การดูแลอย่างถูก
วิธี 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 99 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสุขอาพอนามัยและการป้องกันโรค 
 ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข : ส่งเภสริมสขุอาพอนามัยประชาชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการตรวจสอบมาตรฐาน
น้ าดื่มที่ปลอดภัยตามหลักการ
ของกรมอนามัย (อย.) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าดื่มที่สะอาด
และปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

ประชาชน 8 หมู่บ้าน
มีที่ผลดิ 

น้ าดื่มที่สะอาด 

- - ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรค
เอดส ์

กองช่าง 
 

5 โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

ประชาชน 
ในเขต อบต. 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

6 อุดหนุนสมทบกองทุน
หลักประกันสุภาพ 

เพื่อสนับสนุน
กองทุน
หลักประกันสุภาพ 

อุดหนุนหลักประกัน
สุขภาพ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของ
เป้าหมาย 

สนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุภาพ 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 100 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสุขอาพอนามัยและการป้องกันโรค 
 ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข : ส่งเภสริมสขุอาพอนามัยประชาชน 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 อุดหนุนส าหรับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข 
มูลฐาน 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรับการดูแลและ
การบริการสุขภาพ
เบื้องตน เพื่อใหม้ี
สุขภาพอนามัย ที่
สมบูรณแข็งแรง 

อุดหนุน  อสม.  
ทั้ง  8 หมู่บ้าน 

- - - 80,000 80,000 ร้อยละ
จ านวน 
ผู้ป่วยเอดส์
ที่ ได้รับ
สวัสดิการ 

สนับสนุนการ 
พัฒนาระบบ
บริการ
สาธารณสุข 
มูลฐาน 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

รวมจ านวน  ๗  โครงการ ๑๒๐,000 ๑๒๐,000  ๒๐0,000 ๓๑0,000 ๒๘0,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 101 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสุขอาพอนามัยและการป้องกันโรค 
 ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข : การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออกใน
ต าบลนาชุมแสง 

ประชาชน 
ในเขต อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

ไม่มีการแพร่ 
ระบาดของโรค 
ไข้เลือดออก 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 โครงการเตรยีมความ 
พร้อมและเฝ้าระวังโรค 
ไข้หวัดนก 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกัน โรค
ไข้หวัดนกในต าบล 

ประชาชน 
ในเขต อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

ไม่มีการแพร่ 
ระบาดของโรค 
ไข้หวัดนก 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

3 โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
ต าบล 

สุนัขในเขต อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

ไม่มีการแพร่ 
ระบาดของโรค  
พิษสุนัขบ้า 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

๔ โครงการรณรงค์และป้องกัน
ปัญหาโรคเอดส ์

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
โรคเอดส ์

ประชาชน 
ในเขต อบต. 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

ไม่มีการแพร่ 
ระบาดของโรค  
เอดส ์

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

รวม  ๔  โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 102 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสุขอาพอนามัยและการป้องกันโรค 
 ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข : การจัดสุขาอบิาลบ้านเภรือน ชุมชน สถานที่ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อตั้งตลาดสด
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อเป็นการ
กระจายรายได้
หมุนเวียนภายใน
ชุมชน 

สถานท่ีก่อตั้งตลาด
จ านวน 1แห่ง 

- - - 600,000 600,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

มีตลาดที่ถูก
สุขลักษณะ
เพิ่มขึ้นภายใน
ต าบล 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 โครงการประกวด 
หมู่บ้านน่าอยู ่

เพื่อให้หมู่บ้านใน
เขต อบต.เป็น
หมู่บ้านที่สะอาด 
น่าอยู่ 

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

หมู่บ้านในเขต 
อบต.สะอาดน่า
อยู ่

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

3 โครงการจดัท าบ่อฝัง 
กลบขยะ 

เพื่อให้หมู่บ้านใน
เขต อบต.เป็น
หมู่บ้านที่สะอาด 
น่าอยู่ 

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

หมู่บ้านในเขต 
อบต.สะอาดน่า
อยู ่

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 103 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสุขอาพอนามัยและการป้องกันโรค 
 ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข : การจัดสุขาอบิาลบ้านเภรือน ชุมชน สถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขับเคลื่อนธรรมนญู
สุขภาพต าบล 

เพื่อก าหนด
แนวทางในการอยู่
ร่วมกันในชุมชน 

ทั้ง 8 หมู่บ้าน - - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

5 โครงการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้
ธรรมนญูสุขภาพต าบล 

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

ทั้ง 8 หมู่บ้าน - - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

มีแหล่งเรียนรู้
ธรรมนญูสุขภาพ
ต าบล 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

รวมจ านวน  ๕  โครงการ - - ๑20,000 820,000 820,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 104 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเภสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดอัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเภรียบร้อย การจัดระเภบียบสังคมความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕.๑ แผนงานสร้างความเภข้มแข็งของชุมชน : การเภสรมิสร้างชุมชนให้เภข้มแข็งเภพ่ือขจัดสิ้นยาเภสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการ 

อุดหนุนอ าเภอ 
ทุ่งฝน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของ
เป้าหมาย 

สนับสนุนให้
หน่วยงาน
ราชการ 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านัก
ปลัด 

รวม ๑ โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 105 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเภสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดอัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเภรียบร้อย การจัดระเภบียบสังคมความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบอายใน : การรักษาความเภรียบรอ้ยและความปลอดอัยในหมู่บ้าน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อเตรียมการ
ป้องกันและลด
ผลกระทบจากภยั
พิบัติ 

ลดอันตรายและความ
เสียหายที่เกิดจากสา
ธารณภัย  ทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
เป้าหมาย 

ช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

๒ โครงการฝึกอบรมทบทวน 
และทัศน์ศึกษาดูงาน อปพร. 

เพื่อส่งเสริมให ้
อปพร.  
มีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจ
เกี่ยวกับงาน  
อปพร. 

จัดฝึกอบรม อปพร. 
อบต.นาชุมแสง   
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อปพร. มีความรู้
ความเข้าใจใน
อ านาจหน้าที่
และภารกิจ
เกี่ยวกับงาน  
อปพร. 

ส านักปลดั 

๓ โครงการป้องกันและ 
ลดอุบัตภิัยบนท้องถนน 

เพื่อตั้งจุดตรวจใน 
เทศกาลส าคัญ 

จัดตั้งจุดตรวจ 
ปีละ 2 ครั้ง 

500,000 500,000 ๓๕๖,๐๐๐ ๓๕๖,๐๐๐ ๓๕๖,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปริมาณการเกดิ 
อุบัติเหตลุดลง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 106 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเภสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดอัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเภรียบร้อย การจัดระเภบียบสังคมความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบอายใน : การรักษาความเภรียบรอ้ยและความปลอดอัยในหมู่บ้าน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนกิจการ  
อปพร. 

เพื่อให้กิจการ 
อปพร. ในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ด าเนินไปด้วยด ี

อปพร.ในเขต  
อบต.นาชุมแสง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

พื้นที่ในเขต
ต าบลนาชุมแสง
มีความสงบ
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 

5 โครงการจดังานวัน อปพร. เพื่อให้ อปพร.มี
ความพร้อม 
อดทน เสียสละ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี
และเชิดชูเกียรต ิ

อปพร.ในเขต  
อบต.นาชุมแสง 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อปพร.มีความ
พร้อม อดทน 
เสียสละ เป็น
แบบอย่างท่ีดี
และเชิดชูเกียรต ิ

ส านักปลดั 

๖ โครงการฝึกอบรมการ
ช่วยชีวิตทางน้ า 

เพื่อให้บุคลากร
และประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
การช่วยชีวิตทาง
น้ า 

ผู้บริหาร พนังงานส่วน
ต าบลและประชาชน 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรและ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจการ
ช่วยชีวิตทางน้ า 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 107 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเภสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดอัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเภรียบร้อย การจัดระเภบียบสังคมความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบอายใน : การรักษาความเภรียบรอ้ยและความปลอดอัยในหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗ โครงการฝึกอบรมแนว
ทางการป้องกันอัคคีภัยและ
การอพยพหนีไฟ 

เพื่อให้บุคลากร
และประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
การป้องกัน
อัคคีภัยและ
หลักการอพยพ 
หนีไฟ 

ผู้บริหาร พนังงานส่วน
ต าบลและประชาชน 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรและ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจการ
ป้องกันอัคคีภัย
และหลักการ
อพยพหนีไฟ 

ส านักปลดั 

รวม  ๗  โครงการ ๙๐0,000 ๙๐0,000 ๗๐๑,๐๐๐ ๗๐๑,๐๐๐ ๗๐๑,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 108 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเภสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดอัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเภรียบร้อย การจัดระเภบียบสังคมความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การพัฒนาเภครื่องมือเภครื่องใช้และสถานที่ในการป้องกันและบรรเภทาสาธารณอัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงอาคารหน่วย 
กู้ชีพ อบต.นาชุมแสง 

เพื่อปรับปรุง
อาคารหน่วยกู้ชีพ
ที่ช ารุดเสยีหาย 

ปรับปรุงอาคารใน
ส านักงาน 

- - - - 500,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

หน่วยกู้ชีพ
สะดวกสบายใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ส านักปลดั 

รวม  ๑  โครงการ - - - - ๕๐๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 109 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเภสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดอัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเภรียบร้อย การจัดระเภบียบสังคมความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕.๔ แผนงานสาธารณสุข : การรักษาความเภรียบร้อยและความปลอดอัยในหมู่บ้าน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย  

เพื่อให้งานป้องกัน
ภัยอุบัติในการ
ช่วยเหลือมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.
นาชุมแสง 

700,000 700,000 ๘00,000 ๘00,000 ๘00,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

หน่วยกู้ชีพมีการ
ท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

ส านักปลดั 

๒ โครงการฝึกอบรมทบทวน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ 
กู้ภัย อบต.นาชุมแสง 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเผชิญ
เหตุช่วยเหลือ
ผู้ป่วยและ
ประชาชนมีความรู้
และทักษะการกู้
ชีพ กู้ภัย 

จัดอบรมกู้ชีพให้กับ
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง
และประชาชนผู้สนใจ 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ 
กู้ภัยมีความ
พร้อมในการ
เผชิญเหตุ
ช่วยเหลือผู้ป่วย 

ส านักปลดั 

รวม  ๒  โครงการ 700,000 700,000 ๘๑0,000 ๘๑0,000 ๘๑0,000    

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 110 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเภพ่ือใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๑ แผนงานเภคหะและชุมชน : การจัดการระบบระบายน้ าท้ิงจากชุมชนและระบบป้องกันแก้ไขปญัหาน้ าท่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการศึกษาความ 
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบบ าบัด 
น้ าเสียในหมู่บ้าน 

เพื่อส ารวจปญัหา
และหาวิธีแกไ้ขน้ า
เสียภายในชุมชน 

แก้ไขระบบบ าบัดน้ า
เสียในทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- - - - 500,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

ในแต่ละหมู่บ้าน
มีระบบระบาย
น้ าเสียที่ด ี

ส านักปลดั 
/กองช่าง 

รวม  ๑  โครงการ - - - - ๕00,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 111 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเภพ่ือใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๒ แผนงานเภคหะและชุมชน : การรกัษาความสะอาดและความเภรียบร้อยของบ้านเภมือง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการชุมชนปลอดขยะ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนน าขยะ
ที่มีประโยชน์
กลับมาใช้ใหม่ได ้

เขต อบต.นาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ชุมชน/หมู่บ้าน
ปลอดขยะสิ่ง
สกปรก 
บ้านเรือนสะอาด 
มากขึ้น 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

๒ โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้า  เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน 

เขต อบต.นาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- - ๕,000 ๕,000 ๕,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ชุมชน/หมู่บ้าน
ปลอดขยะสิ่ง
สกปรก 
บ้านเรือนสะอาด 
มากขึ้น 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

๓ ก่อสร้างบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อก าจัดสิ่งปฏิกลู
ในเขตต าบล 
นาชุมแสง 

ก่อสร้างบ่อก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล จ านวน ๑ บ่อ 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ก าจัดสิ่งปฏิกลู
ในเขตต าบลนา
ชุมแสง 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
๔ ก่อสร้างบ่อก าจัดขยะ เพื่อก าจัดขยะใน

เขตต าบล 
นาชุมแสง 

ก่อสร้างบ่อก าจัดขยะ
จ านวน  ๑ บ่อ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ก าจัดขยะในเขต
ต าบล 
นาชุมแสง 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
รวมจ านวน  ๔  โครงการ 200,000 200,000 ๓๐๕,000 2๐๕,000 ๔๐๕,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 112 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเภพ่ือใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๓ แผนงานเภคหะและชุมชน : การส่งเภสริมความร่วมมือในการรกัษาสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการรัก
และหวงแหนใน
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

ประชาชน  
ในเขต อบต. 

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

สร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชน
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ให้คงอยู ่

ส านักปลดั 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ให้กับ อบต.
นาชุมแสง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์  
อบต.นาชุมแสง 

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

ชุมชนและ
ส านักงานมีภมูิ
ทัศน์ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

๓ โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
และออกก าลังกาย 
บ้านเหล่าวิชา ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย
และท ากิจกรรม
สาธารณะ 

ก่อสร้างสวนสาธารณะ
บ้านเหล่าวิชา ม.๒ 

- - - - 100,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
และท ากิจกรรม
สาธารณะ 

กองช่าง 

รวม จ านวน ๓ โครงการ - - ๑00,000 200,000 ๓00,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 113 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเภพ่ือใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๔ แผนงานการเภกษตร : การเภพ่ิมพื้นที่สีเภขียวในที่สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม ้
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อเฉลิมฉลองใน
งานมหามงคล
ต่างๆ และปลูก
จิตส านึกให้
ประชาชนอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

พื้นที่ในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

สร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชน
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คง
อยู ่

ส านักปลดั 
/ส่วน
ราชการ
ต่างๆ 

รวม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 114 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข็มแข็งให้สังคม มีความพรอ้มรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเภมืองการปกครองการบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาอิบาล 
 ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : การพัฒนาศักยอาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทัศนศึกษา 
ดูงานของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของ
พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาชิก สภา อบต.
และคณะผู้บริหาร 

บุคลากรในเขต อบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์
ใหม่ๆ  
ที่จะน ามาพัฒนา
ปรับปรุงประ
สิทธิการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

2 อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดงานในกองใน
ระบบลาแอสได้อ
ย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความเข้าใจและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาระบบได ้

บุคลากรปฎิบัติงานใน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์  
(E-LAAS)ในส่วน
ราชการได้ 100% 

- ๔๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ
บุคลากรที่ 
อบรม 

การปฏิบัติงาน
ของทุกส่วน
ราชการด้าน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์  
(E-LAAS)   
100 % 

กองคลัง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 115 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข็มแข็งให้สังคม มีความพรอ้มรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเภมืองการปกครองการบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาอิบาล 
 ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : การพัฒนาศักยอาพบุคลากร 

       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านงานพัสด ุ

พัสดุในกอง และผู้
ทุกคนใน
หน่วยงานเข้าใจ
งานพัสดุและสา
มาถปฏิบัติงาน
ด้านพัสดไุด้ถูกต้อง 

บุคลากรเข้าใจงาน
ด้าน egp  

- - ๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ
บุคลากรที่ 
อบรม 

การปฏิบัติงาน
ด้าน egp 
ถูกต้อง   

กองคลัง 

๔ การอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานจัดเก็บ
รายได ้

บุคลากรใน
หน่วยงานเข้าใจ
การท างานด้าน
งานจัดเก็บรายได้
และสามารถออก
จัดเก็บรายได้ด้าน
ภาษีร่วมกับฝ่าย
จัดเกบ็ 

บุคลากรทุกกองเข้าใจ
ภาษีท้องถิ่นและ
สามารถร่วมจดัเก็บ
ภาษี ตามฤดภูาษี
ร่วมกับกองคลังได ้

- - - ๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ
บุคลากรที่ 
อบรม 

การจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 ต่อปี 

กองคลัง 

รวม  ๔  โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 116 | 
 

         รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข็มแข็งให้สังคม มีความพรอ้มรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเภมืองการปกครองการบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาอิบาล 
 ๗.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป : การปรบัปรุงขั้นตอนการท างานและบรกิารประชาชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการรับช าระภาษี  
นอกสถานท่ี 

เพื่ออ านวยความ 
สะดวกแกผู่้เสีย
ภาษี 

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

อ านวยความ
สะดวกแกผู่้เสีย
ภาษี 

กองคลัง 
 

๒ โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อบูรณาการ
จัดท าแผนชุมชน
รับฟังความคิดเห็น 
รวบรวมปญัหา
ความเดือดร้อน 
ข้อมูล จัดท ารา่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชน 
ทั้ง  8 หมู่บ้าน 

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

ได้รับข้อมลู
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 
ในพื้น 

ส านักปลดั 

๓ โครงการ อบต. สัญจร เพื่ออ านวยความ
สะดวกและ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

ประชาชน 
ทั้ง  8 หมู่บ้าน 

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

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับความ
สะดวก 

ส านักปลดั 

รวม 3 โครงการ - ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 117 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข็มแข็งให้สังคม มีความพรอ้มรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเภมืองการปกครองการบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาอิบาล 
 ๗.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป : การพัฒนารายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพือ่เพิ่มรายได้ 
รวบรวมข้อมลูและ
การจัดเก็บภาษีมี
ระบบ 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
อบต.นาชุมแสง 

- - 10๐,000 10๐,000 10๐,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

อบต.นาชุมแสง
มีรายได้และ
ข้อมูลด้านการ
คลังเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 
 

รวม ๑ โครงการ - - 10๐,000 10๐,000 10๐,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 118 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข็มแข็งให้สังคม มีความพรอ้มรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเภมืองการปกครองการบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาอิบาล 
 ๗.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป : ส่งเภสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเภผยแพร่ข่าวสารทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนระดบัอ าเภอ 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

ส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

๒ โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน อบต.นาชุมแสง 

เพื่อจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน   
จ านวน ๑ ศูนย ์

- ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

รวม ๒ โครงการ ๒0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 119 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข็มแข็งให้สังคม มีความพรอ้มรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเภมืองการปกครองการบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาอิบาล 
 ๗.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป : ส่งเภสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเภผยแพร่ข่าวสารทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบกระจายเสียง
ประชาสมัพันธ์ 
หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้
ประชาสมัพันธ์ 
ข่าวสารตา่งๆ 

ซ่อมแซมระบบ
กระจายเสียง
ประชาสมัพันธ์  

หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที ่8 

- - ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

ระบบเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 8 ใช้
งานได้ ตามปกต ิ

ส านักปลดั 

รวม  ๑  โครงการ - - ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 120 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข็มแข็งให้สังคม มีความพรอ้มรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ๘.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การช่วยเภหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้จดทะเภบียนปัญหาสังคมและความยากจน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้างบ้านร่วมแรง
ร่วมใจ 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้ทีไ่ม่มีที่อยู่
อาศัย 

ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่
อาศัยในเขตต าบลนา
ชุมแสง 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

ผู้ยากไร้ที่จด
ทะเบียนปัญหา
หนี้สินและความ
ยากจนมีที่อยู่
อาศัย 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ที่อยู่อาศัย 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้ทีไ่ม่มีที่อยู่
อาศัย 
 

ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่
อาศัยในเขตต าบลนา
ชุมแสง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

ผู้ยากไร้ที่จด
ทะเบียนปัญหา
หนี้สินและความ
ยากจนมีที่อยู่
อาศัย 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

รวมจ านวน  2  โครงการ - ๑00,000 ๑00,000 200,000 200,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 121 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข็มแข็งให้สังคม มีความพรอ้มรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ๘.๒ แผนงานสร้างความเภข้มแข็งของชุมชน : ส่งเภสริมการประกอบอาชีพเภพ่ิมรายได้และสนับสนุนแนวทางการด าเภนินชีวิตตามพระราชด าริเภศรษฐกิจพอเภพียง 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อส่งเสริมวิถี
ชีวิตตามแนว
พระราชด าร ิ

ส่งเสริมวิธีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจวิธีการ
ด าเนินชีวิต
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 โครงการเกษตรผสมผสาน
แก้ปัญหาความยากจน 

เพื่อให้เกษตรกร
เรียนรูเ้กษตรแบบ
ผสมผสาน 
 

เกษตรกรในเขตต าบล
นาชุมแสง 8 หมู่ 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย
สามารถท า
การเกษตรแบบ
ผสมผสานได ้

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

รวมจ านวน  2  โครงการ - -  - 200,000 200,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 122 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข็มแข็งให้สังคม มีความพรอ้มรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ๘.๓ แผนงานสร้างความเภข้มแข็งของชุมชน : การช่วยเภหลือปัญหาท่ีดินท ากิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาที่สาธารณะ
ประโยชน์เพื่อใช้ประกอบ
อาชีพของผู้จดทะเบียน 
ปัญหาหนีส้ินและ 
ความยากจน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
สังคมและความ
ยากจน 

กลุ่มเป้าหมายที่จด
ทะเบียนและความ
ยากจน 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

-   200,000 200,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายมี
ที่ดินสาธารณะ
ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
ได้ในระดับหนึ่ง 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

รวมจ านวน  1  โครงการ - -  - 200,000 200,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 123 | 
 

        รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การยกระดับคุณอาพชีวิตเภพ่ือสร้างความเภข็มแข็งให้สังคม มีความพรอ้มรับการเภปลี่ยนแปลงทางเภศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด ๔.ด้านการจัดการศึกษาและการเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ๘.๔ แผนงานสร้างความเภข้มแข็งของชุมชน : การช่วยเภหลือด้านหน้ีสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเจรจาประนอม 
หนี้ของผู้จดทะเบยีน 
ปัญหาหนีส้ิน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
สังคมและความ
ยากจน 

กลุ่มเป้าหมายที่จด
ทะเบียนและความ
ยากจน 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

-   200,000 200,000 ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของ
เป้าหมาย 

เจ้าหนี้และ
ลูกหนี้สามารถ
ไกล่เกลี่ย
ประนอมหนีส้ิน
ได ้

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
 

รวมจ านวน  1  โครงการ - -  - 200,000 200,000  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 124 | 
 

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                                           ส าหรับ โครงการที่เภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโพธ์ิ ม. 1  
(เส้นสายวัดป่าบ้านโพธิ์)  ถึง 
ต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๐.๙๓ กม. 
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ ม. 

- - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง/
อบจ .

อุดรธาน ี

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนาชุมแสง ม.6 ถึง 
บ้านตาด ม.1 ต าบลบ้านตาด 
อ าเภอบ้านดุง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒.๒ กม. 
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ ม. 

- - ๕,๗๐๙,๐๐๐ - - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง/
อบจ .

อุดรธาน ี

๓ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
สาย บ้านโนนสมบรูณ์ ม.5 ถึง 
บ้านนาสีนวล ต าบลบ้านชัย 
อ.บ้านดุง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ถนน ลาดยาง กว้าง ๕ 
ม. ยาว ๑.๒๘ กม. 
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ ม. 

- - - - ๓,๓๒๘,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง/
อบจ .

อุดรธาน ี
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รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                                           ส าหรับ โครงการที่เภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยอาพการค้าการลงทุนเภพ่ือเภพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเภทคโนโลยีที่ทันสมัยและเภป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๔. ด้านการจัดการศึกษาและเภสรมิสร้างความเภข้มแข็งของสังคมและคุณอาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : การก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.ข้ามล าห้วยทวน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ  
คมนาคมของ 
ประชาชน 

ก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามล าห้วยทวน 

- - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง/
อบจ .

อุดรธาน ี

รวมจ านวน  ๔  โครงการ - - ๕,๗๐๙,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๓๒๘,๐๐๐  
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รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                                           ส าหรับ โครงการที่เภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การสง่เภสริมการพัฒนาเภกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสนิค้าเภกษตรปลอดอัยและเภกษตรอนิทรีย์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัด  ๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.๓ แผนงานเภคหะชุมชน – งานสวนสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ า
สาธารณะประโยชน์  
(หนองวังหว้า) 

เพื่อใช้ประชาชน 
มีสถานท่ีท า
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
และออกก าลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
วังหว้าให้เป็น
สวนสาธารณะ 

- - - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน        
มีสถานท่ีท า
กิจกรรม
สาธารณประโยช
น์และออกก าลัง
กาย 

กองช่าง/
อบจ .

อุดรธาน ี

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ า
สาธารณะประโยชน์ 
(หนองเลิงปอ) 

เพื่อใช้ประชาชน 
มีสถานท่ีท า
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
และออกก าลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
วังหว้าให้เป็น
สวนสาธารณะ 

- - - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระดับความ  
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน        
มีสถานท่ีท า
กิจกรรม
สาธารณประโยช
น์และออกก าลัง
กาย 

กองช่าง/
อบจ .

อุดรธาน ี

รวมจ านวน  ๒  โครงการ - - - - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  
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บัญชีครุอัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภอท เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน ๑ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

๒๒,๐๐๐ - - - - ส านักปลดั 

๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
๔๐,๐๐๐ บีทียู  จ านวน ๕ เครื่อง  
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

๒๕๖,๐๐๐ - - - - ส านักปลดั 

๓ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน  
จ านวน ๒ ตัว 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

๑๑,๐๐๐ - - - - ส านักปลดั 

๔ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อช้ันวางแฟ้มเอกสาร 
แบบ ๔ ช้ัน ๔๐ ช่อง  จ านวน ๑ ตัว 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

๕,๐๐๐ - - - - กองคลัง 

๕ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน  
จ านวน ๓ ตัว 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

๑๖,๕๐๐ - - - - กองคลัง 

๖ แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน  
จ านวน ๑ ตัว 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

๕,๕๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
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บัญชีครุอัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภอท เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก แผ่นชั้น ๒ แผ่น  
จ านวน ๑ ตัว 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

๔,๕๐๐ - - - - กองสวัสดิการ 

๘ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน  
จ านวน ๑ ตัว 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

๕,๕๐๐๐ - - - - กองสวัสดิการ 

๙ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล จ านว ๑ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

๒๒,๐๐๐ - - - - กองสวัสดิการ 

๑๐ แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน  
จ านวน ๑ ตัว 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

๕,๕๐๐๐ - - - - กองช่าง 

๑๑ แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล จ านว ๑ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

๒๒,๐๐๐ - - - - กองช่าง 

๑๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์อุปกรณ์อ่านบตัร
แบบอเนกประสงค์  จ านวน  ๕  
เครื่อง  ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - ส านักปลดั 
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บัญชีครุอัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภอท เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๓ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน  ๔  เครื่อง   
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- ๘๘,000 ๘๘,000 - - ส านักปลดั 
 

๑๔ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊ส าหรับห้องประชุม 
จ านวน ๑๕ ตัว  
ตั้งราคาตามท้องตลาด 

- ๕๗,๐๐๐ - - - ส านักปลดั 

๑๕ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน ๓๐ ตัว  
ตั้งราคาตามท้องตลาด 

- ๔๕,๐๐๐ - - - ส านักปลดั 

๑๖ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 
๕ วัตต์  จ านวน ๔ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- ๔๘,๐๐๐ - - - ส านักปลดั 

๑๗ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา้แบบข้อแข็ง 
จ านวน  ๑ เครื่อง  
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๙,๕๐๐ - - ส านักปลดั 
 

๑๘ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา้แบบเขน 
จ านวน  ๑  เครื่อง  
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๑๓,๐๐๐ - - ส านักปลดั 
 

๑๙ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 
จ านวน  ๑  เครื่อง   
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๒๒,000 - - กองคลัง 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุอัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภอท เภป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๐ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
จ านวน ๑ เครื่อง   
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๔,๓๐๐ - - กองคลัง 

๒๑ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 
บีทียู จ านวน ๗ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๓๘๗,๘00 - - กองการศึกษาฯ 

๒๒ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,000 
บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๖๙,๖00 - - กองการศึกษาฯ 

๒๓ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- ๔๔,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 

๒๔ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า จ านวน ๑ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- ๒,๖๐๐ - - - กองการศึกษา 

๒๕ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One  จ านวน ๒  เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๓๔,๐๐๐ - - กองการศึกษา 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุอัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภอท เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๖ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One  จ านวน ๑  เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - - ๑๗,๐๐๐ - กองการศึกษา 

๒๗ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน ๑ เครื่อง 
 ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- ๘,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 

๒๘ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  จ านวน  ๖ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๑๕,๐๐๐ - - กองการศึกษา 

๒๙ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตูล้็อกเกอร์  จ านวน ๔๐ 
ตัว ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - - - ๖๕,๐๐๐ กองการศึกษา 

๓๐ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อถังน้ า แบบพลาสติก 
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร  
จ านวน  ๓  ถัง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๑๙,๒๐๐ - - กองการศึกษา 

๓๑ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊นักเรยีน ชุดโตะ๊
นักเรียนอนุบาล พร้อมเก้าอ้ีนั่งเดีย่ว  
จ านวน  ๒๐ ชุด 

- - - - ๖๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุอัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภอท เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๒ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ คุรภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาท ี 
จ านวน ๓ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๓๓,๐๐๐ - - กองการศึกษา 

๓๓ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสยีง  จ านวน 
๓  เครื่อง  
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - - - ๙๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

๓๔ แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
๘๐๐ VA  จ านวน  ๑ เครื่อง 

- ๒,๕๐๐ - - - กองการศึกษา 

๓๕ แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถกระบะ)  จ านวน ๑  คัน 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ส านักปลดั 

๓๖ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 
จ านวน  ๑  เครื่อง   
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - - กองสวัสดิการ
สังคม 

๓๗ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่จัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน  
จ านวน ๔ ตัว 
ตั้งตามราคาท้องตลาด 

- ๔,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการ
สังคม 

๓๘ แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   
จ านวน ๑  คัน  
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - - - ๙๕๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุอัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภอท เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๙ แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
แท็ปเล็ต จ านวน ๑ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๒๐,๐๐๐ - - กองช่าง 

๔๐ แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 
๑ เครื่อง  
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๖,๓๐๐ - - กองช่าง 

๔๑ แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายรูป  จ านวน ๑  
เครื่อง  
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๑๐,๐๐๐ - - กองช่าง 

๔๒ แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด ๕ นิ้ว  จ านวน  ๑ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

- - ๕๕,๐๐๐ - - กองช่าง 

รวม  ๕๒๔,๐๐๐ ๓๒๖,๑๐๐ ๑,๘๑๓,๗๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑,๑๖๕,๐๐๐  
 
 

แบบ ผ. 03 
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ส่วนท่ี 4 การติดตามและประเภมินผล 
 
 

  4.1 การติดตามและประเภมินผลยุทธศาสตร์ 
    ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
    ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่
การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเภมินผลยุทธศาสตร์ 

เภพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเภด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสอาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเภคราะห์สอาวการณ์และศักยอาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเภบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเภมินผลยุทธศาสตร์ 
เภพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเภด็นการ
พิจารณา 

รายละเภอียดหลักเภกณฑ์ 
คะแนน

เภต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสอาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเภด็น 
การพิจารณา 

รายละเภอียดหลักเภกณฑ์ 
คะแนน

เภต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเภคราะห์
สอาวการณ์และ
ศักยอาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเภด็นการพิจารณา รายละเภอียดหลักเภกณฑ์ 
คะแนน

เภต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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  4.2 การติดตามและประเภมินผลโครงการ 
    ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเภมินผลโครงการ 
เภพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเภด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเภมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเภชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเภมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเภชิงคุณอาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเภบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเภมินผลโครงการ 
เภพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเภด็นการพิจารณา รายละเภอียดหลักเภกณฑ์ คะแนน

เภต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์               การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย              
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,                                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเภมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเภชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเภมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเภชิง
คุณอาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ                  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเภด็นการพิจารณา รายละเภอียดหลักเภกณฑ์ คะแนน
เภต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เ ป้ า ห ม าย ต้ อ ง ชั ด เ จ น   ส า ม า ร ถ ร ะบุ จ า น วน เ ท่ า ไ ร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  
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ประเภด็นการพิจารณา รายละเภอียดหลักเภกณฑ์ คะแนน
เภต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5)  
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ประเภด็นการพิจารณา รายละเภอียดหลักเภกณฑ์ คะแนน
เภต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้ เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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  4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

    ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผล โดยใช้รูปแบบเชิง
พรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 

    1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
     (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
     (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton  
     (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
     (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
     (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
     (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method  
     (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
     (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
     (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
     (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
     (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ                
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
    3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
    5. ผลกระทบ (Impact) 

  4.4 ข้อเภสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

    4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   (๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย  
น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
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   (๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  การรักษา 
   (๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษา
โดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  
จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้ 
   (๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การ
ให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด 
   (๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหา
ในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

    4.4.2 ข้อสังเภกต ข้อเภสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

    ข้อสังเภกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา เองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

    ข้อเภสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิ กสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

   ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคม
ยังไม่ครบ 
 

 


