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แผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
****************** 

 
สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

1. ดานกายภาพ 
1.1  ท่ีตั้ง 
ตําบลนาทองเปนหนึ่งใน 8 ตําบล ของอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ของอําเภอเชียงยืน ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทองอยูหางจากอําเภอเชียงยืน ประมาณ    7    
กิโลเมตร ตามถนนสายโคกสูง - ขามเปย (มค. 3016) ตําบลนาทองมีเนื้อท่ีประมาณ 30  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  18,750  ไร 

 
1.2   ภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนท่ีของตําบลนาทองเปนท่ีราบลุมบางสวน  ไดแก  บานแบกหมูท่ี  1,7,8  ซ่ึงมีคลอง

ชลประทานไหลผานทําใหเกษตรกรมีการทําการเกษตรไดในทุกฤดู เชน  ขาวนาป ,ขาวนาปรัง,ปลูกแตงกวา
,แตงแคนตาลูปและพืชผลการเกษตรอ่ืน ๆ  และมีสภาพเปนท่ีราบสูงในบางสวน  ไดแก  บานดอนหัน, หนอง
แวง ทัพมา,วังน้ําใส  ซ่ึงมักประสบปญหาภัยแลงมีการอาศัยน้ําฝนทํานาเพียงอยางเดียวสําหรับบานนาทองหมู
ท่ี  3,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
มีหวยคอไหลผานเกษตรกรจึงใชเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรควบคูไปกับน้ําฝน 

 
       1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
          มีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้นสลับรอนแหงแลงหรือฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูฤดูรอนอากาศรอนจัด    
 โดยท่ัวไป อุณหภูมิสูงสุด 39-41องศาเซลเซียสท้ังนี้เพราะ เปนลักษณะอากาศแบบภาคพ้ืนทวีป 
 
       1.4  ลักษณะของดิน  
เปนดินรวนปนทราย พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทองเปนท่ีลุมเหมาะแกการ 
ทําการเกษตรกรรมเนื่องจากมีคลองชลประทานไหลผาน  จึงทําใหเปนแหลงผลิตพืชผล 
ทางการเกษตร  เชน   ขาว,แตงกวา,แตงแคนตาลูป,พริก,มะเขือเทศ  และอ่ืน ๆ 
 
       1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา  
          มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญไดแก  หนองแบก  หวยคอหนองทัพมา  หนองบัว  และหนองคู 
 
       1.6  ลักษณะของไมและปาไม  
 ปาไมจะมีเฉพาะในพ้ืนท่ีสาธารณะหรือท่ีดินของทางราชการท่ีมีการสงวนไว  เชน  ปาโคกหนองน้ําใส   
ปาโคกเกาคอ  ปาโคกหนองเข่ือนชาง  ปาโคกดินแดง  เปนตน 
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2.  ดานการเมือง/การปกครอง 
 เขตการปกครองตําบลนาทองมีท้ังหมด  11 หมูบาน และอยูในเขต อบต. ท้ัง  11 หมูบาน ไดแก 

หมูท่ี 1  บานแบก    หมูท่ี 2  บานทัพมา    
หมูท่ี 3  บานนาทอง    หมูท่ี 4  บานดอนหัน    
หมูท่ี 5  บานหนองแวง    หมูท่ี 6  บานทัพมา                                                   
หมูท่ี 7  บานแบก    หมูท่ี 8  บานแบก   
หมูท่ี 9  บานนาทอง หมูท่ี 10  บานดอนหัน   
หมูท่ี 11  บานวังน้ําใส   

3.  ประชากร 
 3.1  ประชากรท้ังสิ้น  5,585  แยกเปนชาย  2,825  คน  หญิง  2,760  คน   
 

4.  สภาพสังคม 
 4.1  การศึกษา 
      -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  4 แหง  
      -  โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน  2 แหง  
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  ขยายโอกาส  จํานวน  1 แหง  
    4.2  สวนสาธารณสุข 
       -  โรงพยาบาลของรัฐ (รพ.สต.)  จํานวน  1 แหง  
    4.3  อาชญากรรม 
       -  สถานีตํารวจ (สาขายอย)   จํานวน  1 แหง  
  -  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน  1 แหง  
    4.4  การสังคมสงเคราะห 
 1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยHIV 

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง   
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนสง   
การคมนาคมระหวางตําบลกับอําเภอรวมท้ังการคมนาคมภายในตําบลและหมูบานถนนลาดยางสาย 
โคกสูง –ขามเปย ถนนเชื่อมระหวางหมูบานมีท้ังถนนลาดยาง ถนน คสล.และถนนลูกรัง 
5.2  การไฟฟา 

มีไฟฟาใชท้ัง  11  หมูบาน  จํานวนประชากรท่ีใชไฟฟารวม  1,563  ครัวเรือน 
5.3  การประปา 

มีประปาท้ัง  11  หมูบาน  จํานวนประชากรท่ีใชน้ําประปารวม  1,563  ครัวเรือน 
5.4  โทรศัพท   

- มีการใหบริการประจําท่ีคลุมทุกพ้ืนท่ีภายใตการใหบริการ บริษัท TOT และ 3BB 
- มีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี มีเครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยผูใหบริการไดแก AIS 

DTAC และ TRUE ฯลฯ 
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5.5  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสงและวัสดุครุภัณฑ  -  ไมมี 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตรราษฎรตําบลนาทองสวนใหญประกอบอาชีพหลักคือ  การเกษตรกรรม 
6.2  การประมง  -  เปนการทําประมงทองถ่ินไมไดสงขาย  เชา  พาณิชย 

          6.3  การปศุสัตว  -  เลี้ยงสัตวในครัวเรือน 
          6.4  การบริการ  -  ไมมี 
          6.5  การทองเท่ียว  -  ไมมี 
          6.6  อุตสาหกรรม  -  ไมมี 
          6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ  -  มีกลุมอาชีพนอกฤดูทํานา  เชน  ทอเสื่อกก  จักสาน 
          6.8  แรงงาน  มีการอพยพแรงงานเขาไปทํางานในชุมชนเมือง 
7.  เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 
      7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานและชุมชน 

 ประชากรใน พ้ืนท่ีของตําบลนาทอง   ประกอบอาชีพเกษตรกรผลผลิตทางการเกษตรในเขต
ชลประทาน หมู 1,7,8 และ หมู  11  บางสวน   ไดแก  ขาวนาป ,ขาวนาปรัง ,ปลูกแตงกวา,แตงแคน
ตาลูปและพืชผลการเกษตรอ่ืน ๆ  และมีสภาพเปนท่ีราบสูงในบางสวน ไดแก  บานดอนหัน หมู  
4,10และบานหนองแวง หมู 5บาน ทัพมาหมู  2,6 และบานวังน้ําใส หมู  11   ซ่ึงมักประสบปญหา
ภัยแลงมีการอาศัยน้ําฝนทํานาเพียงอยางเดียวสําหรับบานนาทองหมูท่ี  3,9 มีหวยคอไหลผาน
เกษตรกรจึงใชเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรควบคูไปกับน้ําฝน 
7.2  ขอมูลดานเกษตร 

            ราษฎรตําบลนาทองสวนใหญประกอบอาชีพหลักคือ  การเกษตรกรรม  
          7.3  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

 -  คลองชลประทาน    จํานวน  1 แหง  
          -  ลําหวย   จํานวน  1 แหง  

 -  หนองน้ํา   จํานวน  9 แหง  
         7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากินน้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
         -  มีน้ําประปาใชท้ัง  11  หมูบาน 
8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
       8.1  การนับถือศาสนา  ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีตําบลนาทองนับถือศาสนาพุทธ 
       8.2  ประเพณีและงานประจําป  มีการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
       8.3  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถ่ิน  มีการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินและภาษาถ่ิน(ภาษาอีสาน) 
       8.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  มีการทอเสื่อกก  ทอผาไหม ทําเครื่องจักสาน 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
        9.1  น้ํา  มีแหลงน้ําหลักคือระบบชลประทานหนองหวาย 
        9.2  ปาไม  ปาไมจะมีเฉพาะในพ้ืนท่ีสาธารณะหรือท่ีดินของทางราชการท่ีมีการสงวนไว  เชน  ปาโคก 
   หนองน้ําใส  ปาโคกเกาคอ  ปาโคกหนองเข่ือนชาง    ปาโคกดินแดง  เปนตน  
       9.3  ภูเขา  -  ไมมี 
       9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
       -  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีตําบลนาทองยังคงสภาพสมบูรณ 
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สวนท่ี  2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
 

วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

1.1.1  กรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
1)  ดานความม่ันคง   
-  เสริมสรางความม่ันคงของสถานบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
-  ปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด

คอรรัปชั่นสรางความเชื่อมันในกระบวนการยุติธรรม 
-  การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความม่ันคงขายแดนและชายฝงทะเล 
-  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบ
ใหม 

-  การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันแประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

-  การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

๒)  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
-  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติ 

การคา 
-  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และ

สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
-  การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
-  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
-  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
-  การเชื่อมโยงกับภูภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ

นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
3)  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
-  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
-  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
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-  ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
-  การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
-  การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4)  ดานการสรงโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 
-  สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
-  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดลอมและ

นวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
-  สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ

ชุมชน 
-  พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5)  ดานการสรางการเติมโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
-  จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
-  วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
-  การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
-  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
-  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
-  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
6)  ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
-  การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี

เหมาะสม 
-  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
-  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
-  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
-  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
-  ปรับปรุงการบริหารจัดการายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ปท่ีจะสามารถ
ตอยอดในระยะตอไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมีหลักการ
สําคัญของแผนฯ ดังนี้ 

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เพ่ือใหเกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีดี ซ่ึงเปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคนมีความเปนคนท่ี
สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข
และอยูรวมกันอยางสมานฉันท ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติมโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ 
และมีเสถียรภาพการกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรม เปนการเติมโตท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอทม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 
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2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”   มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทยพัฒนา
คนใหความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป”  มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยท่ี
วิสัยทัศดังกลาวตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง
เขตอํานาจรัฐ การดํารง การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคง
ทางพลังงาน อาหารและน้ําความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสาวะ
แวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579”  ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปน
กรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมาย
ท่ียุงยืน (SDGs) ท้ังนี้ เปาหมายประเทศไทยในป 2579 ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากมิติตางๆ ท้ัง
ประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสําคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทย
และสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุมเปาหมายในสังคมไทย โดยกําหนดไวดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล่ํา
นอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพ
รางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มี
วามเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนําดิจิดัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปน
สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปน
ฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ เชน การใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดาน
สุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการ
อัจฉริยะท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใชนวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอด
ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ เพ่ือนําประเทศไทย
ไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ” 

5. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว”  จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและสงตอแนว
ทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตร  20 ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดานอยาง
สอดคลองกัน แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลังขับเคลื่อน
จากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญ
สูงและการกําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยางแทจริง 
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รวมท้ังการกําหนดเปาหมายไดคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวของยุทธศาสตรชาติและการเปน
กรอบกํากับเปาหมายและตัวชีวัดในระดับยอยลงมาท่ีจะตองถูกสงตอและกํากับในสามารถดําเนินการให
เกิดข้ึนอยางมีผลสัมฤทธิ์ภายใตนกรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ีสอดคลอง
เปนสระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือพัฒนา
เพ่ือเปนแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญ
ในระดับปฏิบัติ และกําหนดจุดเนนในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเปนจุด
ยุทธศาสตรสําคัญ 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 1.  เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการปละการทองเท่ียว การ
ตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  

 2.  สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา รอบรู 
เทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 

 3.  สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข. เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร แกไข
ปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวไดอบอุน  

 4.  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไม
ใหได 1.9 ลานไร หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบ
ชลประทานฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมการเกษตร
อินทรีย 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
         พ.ศ. 2561-2564  

วิสัยทัศน “ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูการเกษ๖ร เชื่อมโยงการบริการ การทองเท่ียว และโลจิสติกส
สูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 
1)  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
2) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ํา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา การบริการและโลจิ
สติกส 
กลยุทธ 
1)  พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครื่องขายผูประกอบการ 
2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส  
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3) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการ 
4) พัฒนาระบบการตลาดผลติภัณฑกลุมจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียงอยางครบวงจร 
กลยุทธ 
1)  พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑชุมขน 
2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
3) สงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
4) พัฒนาและยกระดับไหมใหเปนศูนยกลางแฟชั่นผาไหมในภูมิภาค 
1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม(พ.ศ.2557-2556)  ฉบับทบทวน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับโครงสรางการผลิดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
คุณภาพ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโครงเสนทาง 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งและศักยภาพใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกรและกลุมสหกรณ
การเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตกับ
สิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโยงเสนทางสายหลักของประเทศและรองรับ
รถไฟรางคู ใหเอ้ือตอการคา การลงทุนและการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการตลาดพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กลยุทธท่ี 3  ฟนฟูและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมโดยใหความสําคัญกับ
แหลงโบราณสถาน ศาสนา ประเพณีพ้ืนบาน 
กลยุทธท่ี 4 ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เปนระบบ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมชองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลยุทธท่ี 1 บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู การวิจัย และการสรางองคความรูท้ังระบบ 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการบริการทางวิชาการวิชาชีพและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน 
กลยุทธท่ี  3  พัฒนาเครือขายสถาบันการศึกษาเพ่ือนําไปสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพ  
 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 กลยุทธท่ี 4  เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 

1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 

 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม(พ.ศ.2561-2564)  
 วิสัยทัศน “ประชาชนมีความรอบรูและความสุขอยางรอบดาน ทองถ่ินเขมแข็งอยางยั่งยืน”  
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางมรอบรูและความสุขอยางรอบดาน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด(พ.ศ.2561-2564) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน โดยให
ความสําคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทองถ่ิน ดวยการเรงสรางแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการศึกษาในทองถ่ิน ดวยการเพ่ิมศักยภาพ
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรู ความสามารถ ทักษะสําหรับการเรียน การสอน รวมถึงการปลูกฝงจิตสํานึก 
และสรางคานิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีมีงาม ใหแกนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนในทองถ่ิน 
 กลยุทธ ประกอบดวย 

1.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบริการทางการศึกษา 
2. พัฒนาผูเรียน ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา 
3. สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน โดยใหความสําคัญ

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน มุงเนนการสงเสริมการประกอบอาชีพ 
ดวยการสนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนแนวทางตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนํา
องคกร กลุมและเครือขายตางๆ พรอมท้ิงสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ดวย
การสนับสนุนและสงเสริมการกีฬาในทุกระดับ การณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด การปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน รวมถึงใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและผูดอยโอกาสทางสังคมในทองถ่ิน 
 กลยุทธ 

1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ 
2. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
3. สนับสนุนสงเสริมกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3. การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 
โดยใหความสําคัญตอกระบวนการ ตั้งแตระดับตนน้ํา ดวยการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานการผลิต ปจจัยท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอกระบวนการผลติในระดับกลางน้ํา จนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ํา มุงเนนการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน โครงขายคมนาคม แหลงน้ําสาธารณะ โบราณสาถนและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
ควบคูไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการอนุรักษขนมธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และ
ภูมิปญญาของทองถ่ิน 
 กลยุทธ 

1. พัฒนาสงเสริมการเกษตร การพาณิชย และการลงทุน 
2. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงน้ําสาธารณะ โบราณสถาน แหลงทองเท่ียวและ

จัดการสิ่งแวดลอม 
3. สนับสนุนสงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร โดยใหความสําคัญเก่ียวกับ
การปฏิรูปองคกร การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และพัฒนามาตรฐานการทํางาน ดวยการปรับบทบาท
โครงสรางและกลไกการจัดการ ลดข้ันตอนการควบคุมและสั่งการ โดยคํานึงถึงความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินเปนหลัก และสามารถทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนในจังหวัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการสรางเครือขายการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน ตลอดจน
เพ่ิมคุณภาพในการจัดบริการและใหบริการสาธารณะ พรอมปลูกฝงจิตสํานึกของบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีความยึดมุนในหลักคุณธรรมจริยธรรม พรอมรับการตรวจสอบจากภาค
ประชาชนยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงพัฒนาระบบฐานขอมูลและสราง
องคความรูใหมๆ ตอการพัฒนาทองถ่ิน 
 กลยุทธ 

1.  เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานของทองถ่ิน 
2. สนับสนุนชวยเหลือและประสานการทํางานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

องคกรและหนวยงานอ่ืน 
3. สนับสนุนหนวยงานอ่ืนในการพัฒนาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 11 - 

แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด  
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แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด(พ.ศ.2561-2564) 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 
 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร คือ  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น โดย
ความสําคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทองถ่ิน ดวยการเรงสรางแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการศึกษาในทองถ่ิน ดวยการเพ่ิมศักยภาพ
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรู ความสามารถ ทักษะสําหรับการเรียน การสอน รวมถึงการปลูกฝงจิตสํานึก 
และสรางคานิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ใหแกนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนในทองถ่ิน 
  เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 

1.  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินสามารถเขาถึงการบริการทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึง  
2. เพ่ือสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวย 
1.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบริการทางการศึกษา 
2. พัฒนาผูเรียน ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 
1.  รอยละของการศึกษาตอ ม.ปลาย ,อุดมศึกษา และสายอาชีพ 
2. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกวาคามาตรฐานท่ีกําหนด 
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3. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
4. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเขมแข็ง 
5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแหลงเรียนรู 
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเขาถึงการบริการทางการศึกษา 
7. จํานวนเด็ก/เยาวชน/นักเรียน/ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมท่ี

มีงาม 
8. จํานวนแผนงาน/โครงการในการจัดการความรูในหนวยงานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
9. จํานวนแผนงาน/โครงการพัฒนานักกีฬาใหเปนนักกีฬาทีมชาติหรือไปสูความเปนนักกีฬา

อาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น  

   โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใน
ทองถ่ินมุงเนนการสงเสริมการประกอบอาชีพ ดวยการสนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนําองคกร กลุมและเครือขายตางๆ พรอมท้ังสนับสนุนและ
สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ดวยการสนับสนุนและสงเสริมการกีฬาในทุกระดับ การณรงค
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด การปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน รวมถึงใหการสงเคราะหชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติและผูดอยโอกาสทางสังคมในทองถ่ิน  
  เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 

1. เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจายใหประชาชนในทองถ่ินสามารถพ่ึงพาตนเองได  
2. เพ่ิมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ 
2. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
3. สนับสนุนสงเสริมกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 
1.  จํานวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ ไดรับการสงเสริมการดํารงชีวิต

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมแนวทางตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการสงเสริม/สนับสนุน/การจัดทําแผนชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวม 
4. รอยละของผูนําชุมชน/ผูนําองคกร/กลุมและเครือขายตางๆ ท่ีไดรับการ

สงเสริม/สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพ/ประสิทธิภาพ 
5. จํานวนหมูบานท่ีเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
6. รอยละของครอบครับ/ชุมชนท่ีมีความเขมแข็งเพ่ิมข้ึน 
7. รอยละผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/ผูดอยโอกาสทาง

สังคมท่ีไดรับการสงเคราะหชวยเหลือ/ไดรับสวัสดิการสังคม 
8. รอยละขององคปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงานดานสวัสดิการสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจในทองถิ่น โดยใหความสําคัญตอกระบวนการ : Upstream midstream (of the process) เชน 
ภาคการเกษ๖ร ตั้งแตระดับตนน้ํา ดวยการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานการผลิต ปจจัยท่ีอ้ือประโยชนตอ
กระบวนการผลิตในระดับกลางน้ํา จนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ํา มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน โครงขายคมนาคม แหลงน้ําสาธารณะ โบราณสถานและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ควบคูไป
กับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการอนุรักษนมธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท่ีงาม และภูมิปญญา
ของทองถ่ิน 
   เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 

1.  เพ่ือสรางรากฐานความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ินใหมีความพรอมตอการ
พัฒนาจังหวัด 

2. เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community :AEC)  

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
1.  พัฒนาสงเสริมการเกษตร การพาณิชย และการลงทุน 
2. พัฒนาปรับปรุงโครงรางพ้ืนฐาน แหลงน้ําสาธารณะ โบราณสถาน แหลง

ทองเท่ียว และจัดการสิ่งแวดลอม 
3. สนับสนุนสงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 

2.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน  “การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สรางงานเพ่ิมรายได  สงเสริมการเรียนรู   
          รักษาสิ่งแวดลอม  เอาชนะความจน  ชุมชนเขมแข็ง” 
 2.2  ยุทธศาสตรทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนาทอง  มี  9  ยุทธศาสตร  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานแหลงน้ํา 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสังคม 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาทางดานการศึกษา 
   ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาดานประเพณี วัฒนธรรม 
 2.3  เปาประสงค 

1. ระบบน้ําประปา ไฟฟา มีความเพียงพอใชและขยายเขตครอบคลุม 
2. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอ 
3. ฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน 
4. ชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา  ผูพิการ 
5. ตําบลนาทองเปนชุมชนเขมแข็งปลอดภัยจากปญหายาเสพติด และอบายมุขตาง ๆ 
6. ตําบลนาทองเปนแหลงผลิตการเกษตรปลอดสารพิษ 
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7. สงเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สงเสริมการพัฒนาดานการศึกษา 
9. พัฒนาดานสาธารณสุข 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น กลยุทธการพัฒนาทองถิ่น 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.1 เสริมสรางและบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหสอดคลอง
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 
 
1.2 จัดใหมีการสื่อสารโทรคมนาคม
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 
2. ดานแหลงน้ํา 
     2.1 จัดใหมีการพัฒนาแหลงน้ําท่ีตื้นเขิน
โดยการขุดลอกแหลงน้ําใหประสิทธิภาพ 
3.. ดานเศรษฐกิจ 
    3.1 ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคงและมี
รายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ 
 
 
 
    3.2 สงเสริมใหประชาชนรูจักใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
 
    3.3 ใหมีบริการดานเศรษฐกิจอยางมี
ประสิทธิภาพโดยรวมมือกับภาคเอกชน 
 
 
3.4 ประชาชนไดรับการฝกอาชีพอยางท่ัวถึง

มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน 

4.. ดานสังคม 
       4.1 ใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  ผู
พิการ  คนชรา ใหมีชีวิตท่ีดีข้ึน 

4.2 สงเสริมการรวมกลุมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

 
- ปรับปรุงและกอสรางเสนทางคมนาคม  ระบบ  
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  และพัฒนาโครงขายการ 
ขนสงใหเปนระบบเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
- กอสรางและปรับปรุงระบบการประปาเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคของประชาชนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
- การติดตั้งหลอดไฟ  เพ่ือเพ่ิมแสงสวางใหท่ัวถึง 
- ขยายเขตการใหบริการทางดานการสื่อสารโทรคมนาคม 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมพ้ืนท่ีขององคการบริหาร 
สวนตําบล 

- ขุดลอกหนองน้ําเพ่ือการเกษตร แกไขปญหาขาดน้ําในการ-                
ทําการเกษตร  และแกไขภัยแลง 
 
- สงเสริมการดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเอง 
- สงเสริมใหมีการรวมกลุมในรูปแบบตาง ๆ  
- สงเสริมใหมีการฝกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- สงเสริมใหมีตลาดรองรับผลผลิตเพ่ือเพ่ิมชองทางการ 
จําหนายสินคาของชุมชน 
- สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนรูจักการใชภูมิปญญา 
ทองถ่ินในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
- สงเสริมการจัดตั้งรานคาชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาอุปโภค 
บริโภค 
- พัฒนาระบบและเผยแพรขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจ 
- ยกระดับมาตรฐานดานเศรษฐกิจ  โดยเนนถึง 
ความรวมมือกับชุมชนอยางใกลชิด 
- สงเสริมการฝกอาชีพแกราษฎรท่ีวางงานอยางท่ัวถึง 
- สงเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัดของประชาชน 
พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน 

 
 - สนับสนุนงบประมาณชวยเหลือ ผูดอยโอกาส  ผูพิการ  
คนชรา  ใหมีรายไดในการเลี้ยงชีพ 
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน 
ตําบลในการพัฒนาทองถ่ิน 
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5. ดานการเมืองการบริหาร 
5.1  ใหความรูแก สมาชิกสภา อบต. 
เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของสมาชิกสภา
ทองถ่ินตอประชาชน 
5.2  ใหความรูแกประชาชนในบทบาท
หนาท่ีของอบต. ตอประชาชน 
6. ดานสาธารณสุข 

6.1 กําจัดโรคไขเลือดออก  โรคเลปโตส
ไปโรซีส และปองกันโรคติดตอ
รายแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบล
นาทอง 

6.2 แกไขปญหาสาธารณสุขหมูบาน 
 
7.  ดานการศึกษา 
ประชาชนไดรับบริการทางการศึกษาทุก
ระดับท่ีเหมาะสมอยางกวางขวาง และท่ัวถึง
โดยนําภูมิปญญาทองถ่ิน  องคกรศาสนาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
    8.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน  โดยสงเสริมให
ประชาชนมีความรู  มีจิตสํานึก และมีสวน

 
 - จัดโครงการอบรมใหความรูแกสมาชิกสภา อบต.เก่ียวกับ
บทบาทหนาท่ีของ  อบต.ตอประชาชน 
 
 - จัดโครงการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในบทบาท
หนาท่ีของ อบต. ตอประชาชน 
 
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ในการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ  เชน  ทรายอะเบท
กําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาเคมีในการกําจัดยุงลาย  จัดซ้ือ
รองเทาบูทใหกับประชาชนในการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส 
-  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
แกประชาชน 
 
- การรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการศึกษา 
สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกเพศ  ทุกวัยไดรับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางนอย  12  ป  ตามอัธยาศัยและ 
ความเหมาะสม 

- สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา 
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางสมํ่าเสมอโดย 
เนนใหมีการประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินและวิถีชาวบานบาน 
ใหเกิดการผสมผสานกับองคความรูทางวิชาการอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน  ผูนําองคกรชุมชนมี  
ความเขาใจในการกระจายอํานาจ  การจัดการศึกษา  ใน 
ระดับโรงเรียน  สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ท้ัง 
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม 
อัธยาศัย  เพ่ือใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการ 
จัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพกับประชาชนอยางแทจริง 
-  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน  ผูนําองคกรชุมชนมี  
ความเขาใจในการกระจายอํานาจ  การจัดการศึกษา  ใน 
ระดับโรงเรียน  สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ท้ัง 
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม 
อัธยาศัย  เพ่ือใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการ 
จัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพกับประชาชนอยางแทจริง 
- สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอนุรักษธรรมชาติอาสาสมัคร 
พิทักษสิ่งแวดลอม 
- จัดใหมีระบบและจัดหาอุปกรณในการพิทักษรักษา 
สิ่งแวดลอม 
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รวมในการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
9. ดานประเพณีวัฒนธรรม 
      9.1  สงเสริมการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

- สงเสริมใหมีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน 
หมูบาน  ชุมชน เชน  การปลูกปา  การดูแลรักษาปาชุมชน   
การรณรงคลดการใชสารเคมีท้ังบานเรือนและทางการ 
เกษตร  โดยใชพืชสมุนไพรธรรมชาติและปุยชีวภาพ เปนตน 
- สนับสนุนใหมีสถานท่ี และพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 -ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน 
 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีทองถ่ิน 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมตําบลนา
ทอง 

 
2.5  กลยุทธ 
 ภารกิจหลักท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอ 

ภารกิจหลักท่ี 2  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
ภารกิจหลักท่ี 3  พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ภารกิจหลักท่ี 4  พัฒนาดานสังคม 
ภารกิจหลักท่ี 5  ปรับปรุงพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
ภารกิจหลักท่ี 6  พัฒนาดานสาธารณสุข 
ภารกิจหลักท่ี 7  พัฒนาดานการศึกษา 
ภารกิจหลักท่ี 8  จัดการและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ี 

ยั่งยืน 
ภารกิจหลักท่ี 9  สงเสริมการศึกษา สรางการเรียนรู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.6  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 
3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปจจุบันทองถิ่นมีสภาพการพัฒนา ดังนี้  

ใชเทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength - S) จุดออน 
(Weak - W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (Opportunity-o) และอุปสรรค (threat - T) เปน
เครื่องมือ  
ปจจัยภายใน ประกอบดวย  
- ดานการบริหาร 
- ระเบียบกฎหมาย 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- ฐานขอมูล 
- การประสานงาน เครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน 
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ดานการบริหาร 
การกําหนดสวนราชการในองคกรยังไมสามารถกําหนดสวนไดอยางชัดเจน ขาดการวาง 
แผนท่ีดี การประสานงานยังขาดความรวมมือเทาท่ีควร และขาดการกับดูแลอยางจริงจัง 
ระเบียบกฎหมาย 
ดานระเบียบกฎหมายรองรับยังไมครอบคลุมตามภารกิจหนาท่ีท่ีมากมาย 
บุคลากร 
บุคลากรยังไมเพียงพอตองานและภารกิจท่ีถายโอน 
งบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติก็กําหนดแผนและข้ันตอนการกกระจายอํานาจ  พ.ศ. 2542 กําหนดให 
จัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในป 2553 จํานวน 35%  แตก็ยังไม
สามารถท่ีจัดสรรไดครบตามกฎหมายบัญญัติ จึงทําใหงบประมาณไมเพียงพอ 
ระบบฐานขอมูล 
ขาดฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน และฐานขอมูลรวม 
การประสานงาน 

ขาดการประสานความรวมมือเทาท่ีควรจากหนวยงานของรัฐ  และเอกชนในพ้ืนท่ี  
ทรัพยากร เครื่องมือ  อุปกรณ 

 ขาดทรัพยากรในการบริหาร เครื่องมือในการบริหารจัดการมีนอย เม่ือเปรียบกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน  
3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ปจจัยภายนอกประกอบดวย 
- นโยบายสงเสริมการสรางครัวโลก  เกษตรอินทรีย  เกษตรปลอดสารพิษ 
- นโยบายสนับสนุนการสรางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ E- Commerce  ขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 
- นโยบายสงเสริม  OTOP  เพ่ือการแขงขัน 
- นโยบายในการจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัด/กลุมจังหวัด 
- กระแสความตองการอาหาร  พลังงานทดแทนท่ีสะอาดสูง 
- สามารถใชเปนศูนยกลางการผลิตพืชเศรษฐกิจ  พลังงานทดแทน 
ดานการเมือง 
มีความขัดแยงในการบริหารงาน เกิดกลุมผลประโยชนในองคกร 
ดานเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง ยังไมไดรับการพัฒนาจึงตองการการ 
สงเสริมและสนับสนุนใหมีผลิตภัณฑท่ีเปนรายไดของประชาชน 
ภัยคุกคาม 
- ภาวการณทางเศรษฐกิจมีความผันผวน  เชน  ราคาน้ํามันสูง  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
- ความผันผวนทางสภาพ  ดิน  ฟา  อากาศ  ทําใหเกิดภัยพิบัติบอยครั้ง 
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหนโยบายของรัฐบาลขาดความตอเนื่อง 
- การแขงขันในตลาดโลกทําใหเกิดคูแขงทางการผลิต 
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สวนที่  3 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน -บริการชุมชนและสังคม 
 

-เคหะ สํานักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกสวน
ราชการ
อบต.   

นาทอง 

2 ดานการพัฒนาแหลงนํ้า - การบริการสังคมและชุมชน 
 
- การเศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
 
-การเกษตร 

กองชาง 
 
กองสงเสริม
การเกษตร 

3 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ -การบริการชุมชนและสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-เสริมสรางความเขมแข็ง
ชุมชน 
-การเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 
กองสงเสริม
การเกษตร 

4 ดานการพัฒนาสังคม 
 
-กองการศึกษา 
 

-บริการชุมชนและสังคม 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-สังคมสงเคราะห 
-งานการศึกษา 
-สาธารณสุข 
-เคหะและชุมชน 
-สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
-รักษาความสงบ
เรียบรอยภายใน 

-สํานักปลัด 
-กองสวัสดิการสังคม 
-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุข 
-กองชาง 
-สํานักปลัด 
 
-สํานักปลัด 

5 ดานการพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด/กองคลัง 

6 ดานการพัฒนาสาธารณสุข -บริการชุมชนและสังคม 
 

-สาธารณสุข 
- งบกลาง 

กองสาธารณสุข 

7 ดานการพัฒนาการศึกษา -บริการชุมชนและสังคม 
 

งานการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

8 ดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

-บริการชุมชนและสังคม 
 

งานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน 

กองสาธารณะสุข 

-บริการชุมชนและสังคม 
 

งานเกษตร กองสงเสริมารเกษตร 
 

9 ดานการพัฒนาประเพณี
วัฒนธรรม 

-บริการชุมชนและสังคม 
 

งานการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

 



~ ๘๙ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

สวนที่ สวนที่ ๔๔  
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ   แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน   ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดไป ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินให
เขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลนาทองใหสอดคลอง ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   เพ่ือ
นําไปสูการ  บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุม
จังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทย
แลนด ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียด แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐. ๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 
แนวทางการ... 

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 



~ ๙๐ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๑ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๓)  

 
 
 
 

ประเด็น... 
 
 



~ ๙๒ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน  

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
ประเด็น... 



~ ๙๓ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 
 
 



~ ๙๔ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ ๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผล โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 



~ ๙๕ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

แนวทาง... 
แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไป
ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนด
ไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



~ ๙๖ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



~ ๙๗ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน  มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 



~ ๙๘ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน ( Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี สามารถวัดได ( measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ ( efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึน ไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุ เปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๙ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 

ในการจัดทําแผน พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ ๕)  ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
ก็เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา   เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน  เปนการติดตามผลการนํา
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซ่ึงสามารถ
วัดผลไดท้ังเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาและ
สรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน 

        

๒. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง
ของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน 

        

๓.  ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสราง
การผลิตและสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในทองถ่ิน 

        

๔.  ยุทธศาสตร การพัฒนาและ
เสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

        

รวม         

 
 
 
 
 
 
 

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 



~ ๑๐๐ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได (.......... 

โครงการ) 
คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   

  

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน 
- ขอบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 
- ขอบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๐๑ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

 

(๑)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  

วาตะภัย  น้ําทวม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงที   

  (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต
ประชาชน  และสัตวตางๆ ในตําบล  ซ่ึงไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการ
เกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได
นอย มีหนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

  (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบ
รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา  การรณรงค
ปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิด
ปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทํา
แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน   

(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา   สาธารณสุข   ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน   การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ   สวัสดิการสังคม   การเกษตร   
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  การพัฒนาอาชีพ   เสนทางคมนาคมขนสง /ไฟฟา/น้ําประปา /แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค  – 
บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ
แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  
ซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
   (๒.๒)  ขอเสนอแนะ   จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  
ดังนี้  ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนท่ัวไป 
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการ
ท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

(๒.๓)  ผลจาก... 

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใน
 



~ ๑๐๒ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา   จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีการเผาหญา ออย ตอขาว
ในชวงเวลาเก็บเก่ียว  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  เสนทางคมนาคมยังไมครบ  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปท่ีผานมา สรุปไดดังนี้ 

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

๑ โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 10 165,000 

๒ โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 11 198,000 

๓ โครงการกอสรางถนน คสล. หมู  4 198,500 

๔ โครงการกอสรางถนน คสล. หมู  7 198,500 

๕ โครงการขุดวางทอระบายน้ํา หมู  2 198,000 

๖ โครงการขุดวางทอระบายน้ํา หมู  6 199,000 

๗ โครงการขุดวางทอระบายน้ํา หมู  8 198,000 

๘ โครงการขุดวางทอระบายน้ํา หมู  1 198,000 

๙ วัสดุไฟฟาและวิทยุ 28,100 

๑๐ โครงการมหกรรมของดีตําบลนาทองสูมหกรรมของดีอําเภอเชียงยืน 91,950 

๑๑ โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนาทอง 20,000 

๑๒ โครงการมหกรรมของดีอําเภอเชียงยืน 30,000 

๑๓ วัสดุการเกษตร 9,500 

๑๔ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูติดเชื้อเอดส 8,844,000 

๑๕ โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก 144,000 

๑๖ โครงการกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย 5,000 

17 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10,000 

18 โครงการพัฒนาเวปไซดองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 10,000 

19 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 



~ ๑๐๓ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

20 คาวัสดุคอมพิวเตอร 108,380 

21 คาไฟฟา 25,285.72 

22 คาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล 10,000 

23 คาบริการโทรศัพท 6,000 

24 คาบริการไปรษณีย 3,200 

25 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 25,000 

26 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 32,400 

27 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล 21,000 

28 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 13,120 

29 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยประสานการจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอและ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

25,000 

30 โครงการสนับสนุนจัดงานรัฐพิธีและการจัดงานวันสําคัญ 20,000 

31 วัสดุสํานักงาน (สป.) 91,823 

32 คาวัสดุสํานักงาน (คลัง) 23,077 

33 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล (คลัง) 42,000 

34 
โครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบานทบทวนเพ่ือปองกันและปราบปรามปญหายา
เสพติด 

11,000 

35 โครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจร 13,862 

36 โครงการจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก 5,000 

37 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก (คลัง) 19,200 

38 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 54,815 

39 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 35,000 

40 โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 35000 

41 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(รักษาความสงบ) 17,600 



~ ๑๐๔ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

42 โครงการจัดซ้ือกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง 199,100 

43 คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตางๆ(สป.) 13,200 

44 โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีพนักงานระดับ 6-7 สวัสดิการฯ) 3,000 

45 โครงการจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ  40  ลิ้นชัก (สวัสดิการฯ) 4,500 

46 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง(เคหะฯ) 32,400 

47 วัสดุกีฬา 90,000 

48 โครงการบริจาคโลหิต 5,000 

49 โครงการกําจัดขยะครัวเรือน 550,000 

50 โครงการดําเนินงานและบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน 267,950 

51 โครงการรณรงคลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการ 50,000 

52 โครงการรณรงคปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา 35,000 

53 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 216,700 

54 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 121,800 

55 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลเด็กเล็ก 216,000 

56 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร 260,000 

57 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 16,000 

58 สนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา 726,000 

59 คาวัสดุสํานักงาน 60,000 

60 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 16,000 

61 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 17,200 

62 โครงการสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาทอง 500,000 

63 คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 810,553 

64 คาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,252,000 



~ ๑๐๕ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

  

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

65 คาบํารุงและรักษาซอมแซมครุภัณฑ 30,000 

66 วัสดุอ่ืนๆ(มิเตอรไฟฟา) 20,000 

67 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 5,000 

68 โครงการปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ 8,000 

69 โครงการจัดงานประเพณีทองถ่ิน 91,950 

70 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 142,480 

 
 
  

************************************ 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (ป 2561-2565) 
------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทอง  ไดดําเนินการ ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 เพ่ือใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง และสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนาทอง  ไดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ใหความเห็นชอบในการ
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป 2562  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2562  แลวนั้น 

         เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง  เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2548  และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 24 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (ป 2561-2565)  
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง ใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  14   มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 

อรุณ  สีพจน 
   (ลงชื่อ).......................................................... 

 (นายอรุณ  สีพจน) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทอง                                                                                                                                                                                                                      
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทองอําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3การพัฒนาโครงสรางการผลิตและการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 
   ยุทธศาสตร ท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                            แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.1-ม..11 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.1 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 1   500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.2 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 2   500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.3 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 3   500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.4 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 4   500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.5 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 5   500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ02 
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7 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.6 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 6   500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.7 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 7   500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.8 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 8   500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.9 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 9   500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.10 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 10   500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.11 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 11   500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.1-ม.11 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.1 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 1   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.2 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 2   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 
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16 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.3 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 3   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.4 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 4   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.5 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 5   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.6 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 6   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.7 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 7   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.8 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 8   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.9 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 9   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.10 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 10   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังม.11 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 11   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 
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25 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางม.1-ม.11 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.1- 
ม.11 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.1 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 1   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.2 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 2   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.3 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 3   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.4 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 4   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.5 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 5   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.6 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 6   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.7 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 7   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 
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34 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.8 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 8   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.9 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 9   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.10 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 10   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน ม.11 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

หมู 11   200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

38 โครงการปรับเกรดถนน
เพ่ือการเกษตร  ม.1- 
ม.11 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

39 โครงการขยายผิวจราจร 
ม.1-ม.11 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

40 โครงการซอมแซมถนน 
ม.1-ม.11 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
ใชในการคมนาคมขนสง
สะดวก 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

41 โครงการขุดวางทอ
พรอมทําบอพัก  ม.1- 
ม.11 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 
 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 
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42 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู   ม.1 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

43 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู   ม.1 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 1   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู   ม.2 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 2   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู   ม.3 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 3   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู   ม.4 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 4   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู   ม.5 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 5   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

48 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู   ม.6 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 6   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 
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49 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู   ม.7 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 7   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

50 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู   ม.8 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 8   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

51 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู   ม.9 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 9   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

52 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู  ม.10 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 10   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

53 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู  ม.11 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 11   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

54 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.1-
ม.11 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

55 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.1 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 1   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 
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56 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.2 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 2   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

57 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.3 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 3   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.4 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 4   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

59 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.5 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 5   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.6 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 6   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

61 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.7 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 7   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

62 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.8 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 8   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 
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63 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.9 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 9   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

64 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.10 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 10   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

65 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัววี  ม.11 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 11   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

66 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.1-ม.11 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

67 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.1 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 1   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

68 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.2 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 2   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

69 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.3 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 3   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 
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70 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.4 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 4   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

71 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.5 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 5   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

72 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.6 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 6   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

73 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.7 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 2   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

74 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.8 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 3   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

75 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.9 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 9   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

76 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.10 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 10   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 
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77 โครงการซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ม.11 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

หมู 11   200,000 200,000 200,000 ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

ระบายนํ้า
เสียออกจาก
หมูบาน
ชุมชน 

กองชาง 

78 โครงการซอมแซมราง
ระบายนํ้าม.1-ม.11 

เพ่ือระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบานและชุมชน 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระบายน้ําเสีย
ออกจาก
หมูบานชุมชน 

ระบายน้ําเสีย
ออกจาก
หมูบานชุมชน 

กองชาง 

79 โครงการซอมบํารุงไฟฟา
สาธารณะประโยชน  
ม.1-ม.11 

เพ่ือใหมีแสงสวางเพียงพอ
เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ชวยลด
อุบัติเหตุ 

สัญจรไปมา
สะดวกและ
ชวยลด
อุบัติเหตุ 

กองชาง 

80 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน ม.1-ม.11 

เพ่ือใหชุมชนมีสถานท่ี
พักผอนและมีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพื่อใหชุมชนมี
สถานที่
พักผอนและมี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

ชุมชนมี
สถานที่

พักผอนและมี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

กองชาง 

81 โครงการกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ท้ิงขยะครัวเรือน 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กําจัดขยะสิ่ง

ปฏิกูล 

กําจัดขยะสิ่ง

ปฏิกูล 

กองชาง 

รวม 81  โครงการ   45,000,000 45,000,000 62,500,000 62,500,000 62,500,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น( ๒๕๖๑ - ๒๔๖๕ ) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3   สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริหารทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที  1  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
 
 

๑ โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเปนท่ีรองรับและ
พัฒนาการเด็กเล็ก
กอนวัยเรียน 

ตําบลนาทอง 1,500,000 - - - - เด็กกอนวัยเรียน
มีสถานท่ีฝก
พัฒนาการ 

เด็กกอนวัยเรียนมี
สถานท่ีฝก
พัฒนาการ 

กอง 

การศึกษาฯ 

๒ โครงการกอสรางสนาม
เด็กเลนศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็ก ศพด.
ตําบลนาทอง มีท่ีฝก
พัฒนาการดาน
รางกาย สังคม 
อารมณ สติปญญา 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

๔๐,๐๐๐ - 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน 
ศพด.ตําบลนา
ทอง มีสถานท่ีฝก
พัฒนาการดาน
รางกาย สังคม 
อารมณ 
สติปญญา 

เด็กนักเรียน ศพด.
ตําบลนาทอง มี
สถานท่ีฝก
พัฒนาการดาน
รางกาย สังคม 
อารมณ สติปญญา 

กอง 

การศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
 
 

๓ โครงการกอสรางรั้วและ
ปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือความปลอดภัย
ของเด็กเล็กใน  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.นาทอง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย
มากข้ึน 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กอง 

การศึกษาฯ 
 

๔ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหประชาชนและ
ผูปกครองนักเรียน
เดินทาง รับ- สง บุตร
หลาน สะดวก 

ถนน เขา-ออก 
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ
ผูปกครอง
นักเรียนเดินทาง 
รับ- สง บุตร
หลาน สะดวก 

ประชาชนและ
ผูปกครองนักเรียน
เดินทาง รับ- สง 
บุตรหลาน สะดวก 

กอง 

การศึกษาฯ 
 

 

รวม ๔  โครงการ   ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒5๐,๐๐๐ ๒5๐,๐๐๐ ๒5๐,๐๐๐    
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แบบ ผ02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี1  ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 

  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 กอสรางถนน คลส.

สายบานแบกเช่ือม
ตําบลเข่ือน 

เพ่ือการคมนาคม
ท่ีสะดวก 

ผิวการจราจร 
5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 รอยละท่ี
ประชาชนพึง
พอใจ 

รอยละท่ี
ประชาชน
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

2 กอสรางถนน คสล.
สายบานดอนหัน
เช่ือมตําบลหนอง
ซอน 

เพ่ือการคมนาคม
ท่ีสะดวก 

ผิวการจราจร 
5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 รอยละท่ี
ประชาชนพึง
พอใจ 

รอยละท่ี
ประชาชน
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

3 กอสรางถนนคลส.
สายบานทัพมาเช่ือม
ตําบลเชียงยืน 

เพ่ือการคมนาคม
ท่ีสะดวก 

ผิวการจราจร 
5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 รอยละท่ี
ประชาชนพึง
พอใจ 

รอยละท่ี
ประชาชน
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

4 กอสรางถนน คสล.
สายบานนาทอง
เช่ือมตําบลเชียงยืน 

เพ่ือการคมนาคม
ท่ีสะดวก 

ผิวการจราจร 
5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 รอยละท่ี
ประชาชนพึง
พอใจ 

รอยละท่ี
ประชาชน
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

5 กอสรางถนน คสล.
บานทัพมาเช่ือม
ตําบลกูทอง 

เพ่ือการคมนาคม
ท่ีสะดวก 

ผิวการจราจร 
5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 รอยละท่ี
ประชาชนพึง
พอใจ 

รอยละท่ี
ประชาชน
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

7 กอสรางถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม ผิวการจราจร 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 รอยละท่ี รอยละท่ี กองชาง 
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สายบานแบกเช่ือม
ตําบลเหลาบัวบาน 

ท่ีสะดวก 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

ประชาชนพึง
พอใจ 

ประชาชน
สะดวกปลอดภัย 

8 กอสรางถนน คสล.
บานทัพมาเช่ือม
ตําบลเหลาบัวบาน 

เพ่ือการคมนาคม
ท่ีสะดวก 

ผิวการจราจร 
5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 รอยละท่ี
ประชาชนพึง
พอใจ 

รอยละท่ี
ประชาชน
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

รวม    8  โครงการ 37,100,000 37,100,000 37,100,000 37,100,000 37,100,000  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 

  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 โครงการขยายเขต

ไฟฟา ม.1-ม.11 

เพ่ือใหมีแสงสวาง
เพียงพอเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สัญจรไปมา 
สะดวก ชวยลด
อุบัติเหต ุ

สัญจรไปมา 
สะดวก ชวยลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 

2 โครงการไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร ม.1-ม.
11 

เพ่ือใหมีแสงสวาง
เพียงพอเพ่ือใชเปน
พลังงานไฟฟา 

ครอบคลุมพ้ืนที
ทําการเกษตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพ่ิมผลิตผล
การเกษตร 

เพ่ิมผลิตผล
การเกษตร 

กองชาง 

3 โครงการรังวัด
สํารวจแนวเขตท่ี
สาธารณะประโยชน 

เพ่ือสํารวจแนวเขตท่ี
สาธารณะประโยชน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่ีสาธารณะ
ประโยชนครบ 

ท่ีสาธารณะ
ประโยชนครบ 

กองชาง 

  รวม   3  โครงการ 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000  
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แบบ ผ02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 
  ยุทธศาสตร ท่ี  2  การพัฒนาดานแหลงนํ้า 
                 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนอง
นํ้าสาธารณะประโยชน 
ม.1-ม.11 

เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลน
นํ้าในการเกษตร 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แกไขปญหา
ขาดแคลน
นํ้าใน
การเกษตร 

แกไขปญหา
ขาดแคลน
นํ้าใน
การเกษตร 

กองชาง 

2 โครงการเจาะบอบาดาล 
ม.1-ม.11 

เพ่ือใหชุมชนมีนํ้าใช
อุปโภคบริโภคตลอดป 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชุมชนมีนํ้า
ใชตลอดป 

ชุมชนมีนํ้า
ใชตลอดป 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางฝาย 
 ม.1-ม.11 

เพ่ือเก็บนํ้าไวใชฤดูแลง ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี
นํ้าไวใชฤดู
แลง 

ประชาชนมี
นํ้าไวใชฤดู
แลง 

กองชาง 

4 โครงการซอมแซมบอ
บาดาล ม.1-ม.11 

เพ่ือซอมแซมบอบาดาลให
ชุมชนมีนํ้าใชอุปโภค
บริโภคตลอดป 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชุมชนมีนํ้า
ใชตลอดป 
 

ชุมชนมีนํ้า
ใชตลอดป 

กองชาง 

5 โครงการซอมแซมฝาย 
ม.1-ม.11 

เพ่ือซอมแซมฝายให
สามารถเก็บนํ้าไวใชในฤดู
แลง 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
นํ้าไวใชฤดู
แลง 

ประชาชนมี
นํ้าไวใชฤดู
แลง 

กองชาง 
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6 โครงการพัฒนาแหลงนํ้า
ใหสะอาด ม.1-ม.11 

เพ่ือใชในการอุปโภค
บริโภคและลดปญหานํ้า
เสีย 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบล 
นาทอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

กองชาง 

7 โครงการขุดลอกหนอง
แบกหมู 1,7,8 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
การเกษตรในฤดูแลง 

หมู 1,7,8 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

กองชาง 

8 โครงการขุดลอกหนอง
ผาก หมู 6 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
การเกษตรในฤดูแลง 

หมู 6 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

กองชาง 

9 โครงการขุดลอกหนอง
บัวหมู 2 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
การเกษตรในฤดูแลง 

หมู 2 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

กองชาง 

10 โครงการขุดลอกหนอง
บึงหมู 4 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
การเกษตรในฤดูแลง 

หมู 4 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลดปญหาภัย
แลงเกษตรกร
มีน้ําใชในฤดู
แลง 

ลดปญหาภัย
แลงเกษตรกร
มีน้ําใชในฤดู
แลง 

กองชาง 

11 โครงการขุดลอกหนอง
โบงหมู 10 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
การเกษตรในฤดูแลง 

หมู 10 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู

ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู

กองชาง 
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แลง แลง 
12 โครงการขุดลอกหนอง

โนหมู 3.9 

 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
การเกษตรในฤดูแลง 

หมู 3,9 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

กองชาง 

13 โครงการขุดลอกหนอง
สระพังหมู 3,9 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
การเกษตรในฤดูแลง 

หมู 3,9 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

กองชาง 

14 โครงการขุดลอกหนอง
วังนํ้าใสหมู 11 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
การเกษตรในฤดูแลง 

หมู 11 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

ลดปญหาภัย
แลง
เกษตรกรมี
นํ้าใชในฤดู
แลง 

กองชาง 

รวม 14  โครงการ 58,500,000 58,500,000 58,500,000 58,500,000 58,500,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
   แผนงาน สังคมสงเคราะห 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1 สนับสนุนกลุม
อาชีพ,อบรมกลุม
อาชีพ 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
มีอาชีพท่ีมั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการดํารงชีพ 

กลุมอาชีพใน
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพที่
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 

ประชาชนมีความรู
มีอาชีพที่มั่นคงมี
รายไดพอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 สงเสริมดานการ
ลงทุนและพาณิชย 
กรรมสินคาเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
มีอาชีพท่ีมั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการดํารงชีพ 

กลุมอาชีพใน
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพที่
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 

ประชาชนมีความรู
มีอาชีพที่มั่นคงมี
รายไดพอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 สงเสริมการ
ประกอบอาชีพและ
พัฒนาฝมือแรงงาน 

เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
และพ่ึงตนเอง 

กลุมอาชีพใน
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพ
ท่ีมั่นคงมี
รายได
พอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพท่ี
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ02 
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4 โครงการสงเสริม
ลานตลาดชุมชน 

เพ่ือใหชุมชนมีตลาด
รองรับผลผลิตเพ่ือเพ่ิมชอง
ทางการจําหนายสินคา
ของชุมชน 

กลุมอาชีพใน
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ตลาดรองรับ
ผลผลิตเพ่ือ
เพ่ิมชอง
ทางการ
จําหนายสินคา
ของชุมชน 
 

ประชาชนมี
ตลาดรองรับ
ผลผลิตเพ่ือเพ่ิม
ชองทางการ
จําหนายสินคา
ของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 ปรับปรุงลานตลาด
ชุมชน 

เพ่ือใหชุมชนมีตลาด
รองรับผลผลิตเพ่ือเพ่ิมชอง
ทางการจําหนายสินคา
ของชุมชน 

กลุมอาชีพใน
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000  50,000  ประชาชนมี
ตลาดรองรับ
ผลผลิตเพ่ือ
เพ่ิมชอง
ทางการ
จําหนายสินคา
ของชุมชน 
 

ประชาชนมี
ตลาดรองรับ
ผลผลิตเพ่ือเพ่ิม
ชองทางการ
จําหนายสินคา
ของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 เลี้ยงปลาในบอ
ซีเมนต 

เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
และพ่ึงตนเอง 

กลุมอาชีพใน
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพ
ท่ีมั่นคงมี
รายได
พอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพท่ี
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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7 เครื่องจักสาน เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
และพ่ึงตนเองใชภูมิปญญา
ชาวบาน 

กลุมอาชีพใน
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพ
ท่ีมั่นคงมี
รายได
พอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพท่ี
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการมหกรรม
ของดีตําบลนาทอง
สูมหกรรมของดี
เมืองเชียงยืน 

เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
และพ่ึงตนเอง 

กลุมอาชีพใน
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพ
ท่ีมั่นคงมี
รายได
พอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพท่ี
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 ลานเอนกประสงค,
ลานตลาดชุมชน 

เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
และพ่ึงตนเอง 

กลุมอาชีพใน
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพ
ท่ีมั่นคงมี
รายได
พอเพียงตอ
การดํารงชีพ 
 

ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพท่ี
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการกลุมทอผา เพ่ือสงสนับสนุนและ
สงเสริมกลุมอาชีพทอผา  

กลุมอาชีพทอผา 
ตําบลนาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพ
ท่ีมั่นคงมี
รายได
พอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพท่ี
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม   10  โครงการ 925,000 925,000 925,000 925,000 925,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
   แผนงาน การเกษตร 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 ศูนยเรียนรูชุมชน เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
และพ่ึงตนเอง 

กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

100,000 100,000 100,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความรู
มีอาชีพท่ีมั่นคงมี
รายไดพอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพท่ี
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

2 โครงการทําปุยหมัก
,ปุยอินทรีย,ชีวภาพ 

เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
และพ่ึงตนเอง 

กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความรู
มีอาชีพท่ีมั่นคงมี
รายไดพอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพท่ี
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 
 

กองสงเสริม
การเกษตร
เกษตร 
 

3. โครงการปลูกพืช
เศรษฐกิจ,ผักสวน
ครัว 

เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
และพ่ึงตนเอง 

กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชนมีความรู
มีอาชีพท่ีมั่นคงมี
รายไดพอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพท่ี
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 

กองสงเสริม
การเกษตร
เกษตร 
 

แบบ ผ02 
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4 โครงการสงเสริม
พันธขาว 

เพ่ือใหประชาชนรูจักใช
ภูมิปญญาชาวบานและ
อนุรักษพันธขาว 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรูจักใช
ภูมิปญญาชาวบาน
และอนุรักษพันธ
ขาว 

ประชาชนรูจัก
ใชภูมิปญญา
ชาวบานและ
อนุรักษพันธขาว 

กองสงเสริม
การเกษตร
เกษตร 
 

5 โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
และพ่ึงตนเอง 

กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความรู
มีอาชีพท่ีมั่นคงมี
รายไดพอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพท่ี
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 

กองสงเสริม
การเกษตร
เกษตร 
 

6 เลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ
(ไก,โค) 

เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
และพ่ึงตนเอง 

กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความรู
มีอาชีพท่ีมั่นคงมี
รายไดพอเพียงตอ
การดํารงชีพ 

ประชาชนมี
ความรูมีอาชีพท่ี
มั่นคงมีรายได
พอเพียงตอการ
ดํารงชีพ 
 

กองสงเสริม
การเกษตร
เกษตร 
 

7 สนับสนุนการ
ประมงหมูบาน 

เพ่ือใหชุมชนมีแหลง
ประมงสงเสริมการดํารง
ชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

บานแบกหมู 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชนมีแหลง
ประมงสงเสริมการ
ดํารงชีพแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนมีแหลง
ประมงสงเสริม
การดํารงชีพ
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองสงเสริม
การเกษตร
เกษตร 
 

รวม   7   โครงการ 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 
  ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานสังคม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

1 เฝาระวังและปองกัน
อุบัติเหตุ 

เพ่ือความปลอดภัยในการ
ขับข่ีและสัญจรไปมา 

ตามแยกตางๆ
ในพ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ี
ใชรถใชถนน
มีความ
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ี
ใชรถใชถนน
มีความ
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

2 7.จัดอบรมแกปญหาดาน
ยาเสพติดและอบายมุข 

เพ่ือใหประชาชนในชุมชน
ตะหนักถึงโทษของสิ่งเสพ
ติดและอบายมุข 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนใน
ชุมชน
หางไกลยา
เสพติและ
อบายมุข
ตางๆ 

ชุมชนมี
ความสงบ
สุข 

สํานักปลัด 

3 ติดกลองวงจรปด เพ่ือใหชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความปอด
ภัยในชีวิต
และ
ทรัพยสิน 

ชุมชนมี
ความ
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 
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4 กองทุนวันละบาท เพ่ือใหชุมชนรูจักเก็บออม ชุมชนหมู 2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
เงินเก็บ 

ประชาชน
รูจักเก็บออม 

สํานักปลัด 

5 ปรับปรุงซอมแซมศาลา
ประชาคม 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยใหเกิด
ประโยชนเปนท่ีประชาชน
รวมใชประโยชน 

ชุมชนมีท่ี
ประชุมหารือ
ตางๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ท่ีพบปะและ
ใชประโยชน
รวมกัน 

ศาลา
ประชาคม 
หมู ๓ 

สํานักปลัด 

6 โครงการปรองดอง
สมานฉันท 

เพ่ือใหประชาชนรูรักสามัคค ี ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรู
รักสามัคค ี

ประชาชนรู
รักสามัคค ี

สํานักปลัด 

7 ประชุมประชาคมหมูบาน เพ่ือใหประชาชนไดรวมกัน
หารือและรวมแสดงความ
คิดเห็น 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได
รวมกัน
แสดงความ
คิดเห็น 

ประชาชนได
รวมกัน
แสดงความ
คิดเห็น 

สํานักปลัด 

8 โครงการศูนย
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหชุมชนรับทราบ
เรื่องราวขาวสารไดอยาง
ท่ัวถึงและรวดเร็ว 

ชุมชนหมู 5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
รับทราบ
ขาวสารได
ท่ัวถึง 

ประชาชน
รับทราบ
ขาวสารได
ท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

9 โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ 

เพ่ือเปนการชวยเหลือ
เบ้ืองตนและเปนขวัญ
กําลังใจ 

ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผูประสบภัย
พิบัติไดรับ
การ
ชวยเหลือ
เบ้ืองตน 

ผูประสบภัย
พิบัติไดรับ
การ
ชวยเหลือ
เบ้ืองตน 

สํานักปลัด 

รวม       9    โครงการ 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2   การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 
  ยุทธศาสตรท่ี   4 การพัฒนาดานสังคม 
  แผนงานสังคมสงเคราะห  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1 เบ้ียยังชีพผู
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณชวยเหลือ 
ผูสูงอายุ  

 ผูสูงอายุ ในพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

7,176,000 7,176,000 7,176,000 7,176,000 7,176,000 ผูสูงอายุมี
รายไดเลี้ยงชีพ 

 ผูสูงอายุ มี
รายไดเลี้ยงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 เบ้ียความพิการ เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณ  
ชวยเหลือผูพิการ   

ผูพิการ  ในพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

1,237,200 1,237,200 1,237,200 1,237,200 1,237,200  ผูพิการ มี
รายไดเลี้ยงชีพ 

 ผูพิการ  มี
รายไดเลี้ยงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 เบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณชวยเหลือ
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสใน
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ผูปวยเอดสมี
รายไดเลี้ยงชีพ 

ผูปวยเอดสมี
รายไดเลี้ยงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการฝกอบรม
ดานคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและ
เยาวชนในพ้ืน
ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

เด็กและ
เยาวชนในพ้ืน
ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ02 
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5 สนับสนุนกิจการ
ของกลุม อปพร.  
อช.  อสม.  สตร ี

เพ่ือพัฒนาฟนฟู
ความรูกลุม อปพร.  
อช.  อสม.  สตร ี

กลุม อปพร.  อช.  
อสม.  สตร ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุม อปพร.  
อช.อสม.  สตร ี

กลุมอปพร.  
อช.  อสม.สตรี
มีความรูและมี
ขวัญกําลังใจ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 ลานกีฬาหมูบาน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับ
ออกกําลังกาย 

พ้ืนท่ีวางในชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีท่ี
สําหรับออก
กําลังกาย 

ประชาชนมีท่ี
สําหรับออก
กําลังกาย 

กองการศึกษา 

7 โครงการฝกอาชีพ
ใหผูดอยโอกาส
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือใหผูดอยโอกาส
ผูสูงอายุใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

วัสดุอุปกรณ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูดอยโอกาส
ผูสูงอายุใช
เวลาวางให
เกิดประโยชน 

ผูดอยโอกาส
ผูสูงอายุใช
เวลาวางให
เกิดประโยชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการดูแล
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง 

เพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีไมมี
ผูดูแล 

ผูสงูอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงในพ้ืนท่ี           
ต.นาทอง 

- - 255,000 255,000 255,000    

9. โครงการซอมแซม
บานผูสูงอาย ุ

เพ่ือซอมแซมบาน
ผูสูงอาย ุ

บานท่ีมีความ
ปลอดภัยและ
เหมาะสมสําหรับ
ผูสูงอาย ุ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  บานท่ีมีความ
เปนอยูท่ี
เหมาะสม 

ผูสูงอายุไดอยู
ในบานท่ีมี
ความ
เหมาะสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10. โครงการซอมแซม
บานผูพิการ,
ผูดอยโอกาสและ
ผูปวยเอดส 

เพ่ือซอมแซมบานผู
พิการผูดอยโอกาส
และผูปวยเอดส 

บานท่ีมีความ
ปลอดภัยและ
เหมาะสมสําหรับผู
พิการ,
ผูดอยโอกาสและ
ผูปวยเอดส 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  บานท่ีมีความ
เปนอยูท่ี
เหมาะสม 

ผูพิการ,
ผูดอยโอกาส
และผูปวย
เอดสไดอยูใน
บานท่ีมีความ
เหมาะสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม    10  โครงการ 9,081,200 9,081,200 1,336,200 1,336,200 1,336,200  
 

 

 



51  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร   
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการงานรัฐพิธีสถาบันชาติ เพื่อแสดงออกึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แสดงออกึงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

แสดงออกึงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

2 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหเพียงพอตอการใชงาน
และเปนประโยชนตอองคกร 

สํานักงาน อบต. 
นาทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 เพียงพอตอ
การใชงานและ
เปนประโยชน
ตอองคกร 

เพียงพอตอ
การใชงานและ
เปนประโยชน
ตอองคกร 

สํานักปลัด 

3 จัดหาวัสดุสํานักงาน เพื่อใหเพียงพอตอการใชงาน
และเปนประโยชนตอองคกร 

สํานักงาน อบต.นา
ทอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพียงพอตอการใช
งานและเปน
ประโยชนตอองคกร 

เพียงพอตอการใช
งานและเปน
ประโยชนตอองคกร 

สํานักปลัด 

4 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารและระบบบริการ
ประชาชน 

เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆใหชุมชนไดรับทราบ 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
นาทอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆให
ชุมชนไดรับทราบ 

ประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆให
ชุมชนไดรับทราบ 

สํานักปลัด 

5 เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ เพื่อประชาชนในชุมชน
รับทราบขาวสารตางๆไดทั่วถึง 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในชุมชน
รับทราบขาวสาร
ตางๆไดท่ัวถึง 

ประชาชนในชุมชน
รับทราบขาวสาร
ตางๆไดท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

6 โครงการหนวยงานราชการ
โปรงใสตรวจสอบได 

เพื่อใหประชาชนตรวจสอบ
หนวยงานราชการได 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
นาทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ตรวจสอบ
หนวยงานราชการ
ได 
 

ประชาชน
ตรวจสอบ
หนวยงานราชการ
ได 

สํานักปลัด 

7 โครงการตามนโยบายรัฐบาล
เรงดวน 

เพื่อใหประชาชนรับทราบ
นโยบายของหนวยงานรัฐ 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
รับทราบ

ประชาชน
รับทราบ

สํานักปลัด 

แบบ ผ.02 
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นโยบายของ
หนวยงานรัฐ 

นโยบายของ
หนวยงานรัฐ 

8 โครงการ อบต. พบประชาชน 
 

เพื่อใหประชาชนไดทราบถึง
บทบาทหนาที่ของ อบต.ตอ
ประชาชน 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
นาทอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได
ทราบถึง
บทบาทหนาที่
ของ อบต.ตอ
ประชาชน 

ประชาชนได
ทราบถึง
บทบาทหนาที่
ของ อบต.ตอ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได 

เพื่อบริการความสะดวกแกผู
เสียภาษี 

 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บริการความ
สะดวกแกผู
เสียภาษ ี

บริการความ
สะดวกแกผู
เสียภาษ ี

กองคลัง 

10 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
นาทองมีความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ 

บุคลากรในสังกัด 
อบต.นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หนาที่มากขึ้น 

บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หนาที่มากขึ้น 

สํานักปลัด 

11 โครงการพัฒนาปรับปรุง  ดูแล  
พัฒนาบริการประชาชน 

การใหการบริการประชาชนใน
ตําบลนาทอง 

การบริการประชาชน
ในตําบลนาทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สถานท่ีใหบริการมี
ความสอดคลอง
เหมาะสม 

คุณภาพงานการ
ใหบริการ 

สํานักปลัด 

12 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
สํานักงาน 

ภายในสํานักงาน 
อบต.นาทอง 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 อาคาร
สํานักงานมี
ความสวยงาม
สะอาด นาอยู 

อาคาร
สํานักงานมี
ความสวยงาม
สะอาด นาอยู 
 

สํานักปลัด 

13 โครงการจัดการเลือกต้ังทั่วไป สนับสนุนการเลือกต้ังระบอบ
ประชาธิปไตย 

พื้นที่ตําบลนาทอง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได
ใชสิทธิ์ในการ
เลือกต้ัง 

ประชาชนได
ใชสิทธิ์ในการ
เลือกต้ัง 

สํานักปลัด 

14 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกคของ อปท. 

เพื่อประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ขอมูลขาวสารทันสถานการณ 

พื้นที่ตําบลนาทอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ขอมูลขาวสาร
ทัน
สถานการณ 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ขอมูลขาวสาร
ทัน
สถานการณ 

สํานักปลัด 

15 โครงการพัฒนาเวปไซค อบต.นา
ทอง 

เพื่อประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ขอมูลขาวสารทันสถานการณ 

พื้นที่ตําบลนาทอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ

สํานักปลัด 
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ขอมูลขาวสาร
ทัน
สถานการณ 

ขอมูลขาวสาร
ทัน
สถานการณ 

16 โครงการจัดประชาคมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น 

เพื่อรับฟงและรับขอเสนอแนะ
ของประชาชนในพื้นที่ตําบลนา
ทอง 

พื้นที่ตําบลนาทอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีความสามัคคี
ในชุมชน 

มีความสามัคคี
ในชุมชน 
 

สํานักปลัด 

17 โครงการสํารวจความพึงพอใจ เพื่อประเมินการปฏิบัติงาน 
อบต.นาทอง 

พื้นที่ตําบลนาทอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ความพึงพอใจ
ในการ
ใหบริการของ 
อบต. 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ความพึงพอใจ
ในการ
ใหบริการของ 
อบต. 

สํานักปลัด 

18 งานรัฐพิธีสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย 

สรางความสามัคคี
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีเทิดทูลสถาบัน 

ตําบลนาทอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีความ
สามัคคีและ
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักด ี

มีความ
สามัคคีและ
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักด ี

สํานักปลัด 

19 โครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆใหชุมชน
ไดรับทราบ 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาสัมพั
นธขาวสาร
ตางๆ 

ประชาสัมพั
นธขาวสาร
ตางๆ 

สํานักปลัด 

20 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหบุคลากร ในสังกัด สํานัก
ปลัด อบต.นาทองมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที ่

บุคลากรในสังกัด อบต.
นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หนาที่มากขึ้น 

บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หนาที่มากขึ้น 

สํานักปลัด 

 รวม     20  โครงการ 3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000    
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  แผนงานกองคลัง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณละที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนา
ทองมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาที่ 

บุคลากรในสังกัด อบต.
นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หนาที่มากขึ้น 

บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หนาที่มากขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีในตําบลนาทอง 

ประชาชนในพื้นทีตําบล
นาทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อํานวยความ
สะดวกให
ประชาชนใน
พื้นที 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 

กองคลัง 

3 โครงการปรับปรุงพัฒนา
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
ฐานขอมูล ประมวลผลขอมูล 

พื้นที่ตําบลนาทอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฐานขอมูล 
การ
ประมวลผล
ขอมูลมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ฐานขอมูล 
การ
ประมวลผล
ขอมูลมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 

รวม ................3...............โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4 การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
ยุทธศาสตรท่ี   5  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 แผนงานเคหะชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1  โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือใหบุคลากร ในสังกัด 
กองชาง อบต.นาทองมี
ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติหนาท่ี 

บุคลากร ในสังกัด 
อบต.นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หนาท่ีมากข้ึน 

บุคลากรมี
ความรู
ความสามาร
ถในการ
ปฏิบัติหนาท่ี
มากข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการจางเหมา
บริการ
บุคคลภายนอก 

เพ่ือปฏิบัติงานดาน
เอกสาร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เพ่ิม
ประสิทธิภา
พการ
ปฏิบัติงาน 

กองชาง 

รวม  2 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
            ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมลูกเสือ
ชาวบานทบทวนเพื่อปองกัน
และปราบปรามปญหายาเสพ
ติด 

เพื่อประชาชนในพื้นที่มีความรัก
สามัคคีหางไกลยาเสพติด 

พื้นที่ตําบลนาทอง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ชุมชนเขมแข็ง
สมัครสมาน
สามัคคี 

ชุมชนเขมแข็ง
สมัครสมาน
สามัคคี 

สํานักปลัด 

2 โครงการเฝาระวังละลด
อุบัติเหตุทางจราจร 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุ 

พื้นที่ตําบลนาทอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

สํานักปลัด 

3 โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

ปองกันการเกิดอาชญากรรมและ
ปองกันการระบาดของยาเสพติด 

พื้นที่ตําบลนาทอง 35,000 35,000 35,000 30,000 30,000 เยาวชนใน
ชุมชนหางไกล
ยาเสพติด 

เยาวชนใน
ชุมชนหางไกล
ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

รวม .................3..............โครงการ 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000    
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.  2561-2565) 

  องคการบริหารสวนตําบลนาทอง   อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร        
          ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดอบรมผูนําชุมชนและชุมชน
เด็กและเยาวชน 

เพื่อเพิ่มความรูความสามารถ
และศักยภาพของผูนําชุมชน
เด็กและเยาวชน 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มความรู
ความสามารถและ
ศักยภาพของผูนํา
ชุมชนเด็กและ
เยาวชน 

เพิ่มความรู
ความสามารถ
และศักยภาพ
ของผูนําชุมชน
เด็กและเยาวชน 

สํานักปลัด 

2 .สนับสนุนอบรมประชาธิปไตย
และโครงการตางๆ 

เพื่อใหประชาชนในชุมชน
เขาใจถึงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในชุมชน
เขาใจถึงการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอยาง
แทจริง 

ประชาชนใน
ชุมชนเขาใจถึง
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อยางแทจริง 

สํานักปลัด 

3 ติดต้ังระบบกระจายเสียงใน
หมูบาน 

เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆใหชุมชนไดรับทราบ 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆให
ชุมชนไดรับทราบ 

ประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆให
ชุมชนไดรับ
ทราบ 

สํานักปลัด 

4 การจัดประชุมประชาคมระดับ
ตางๆ 

เพื่อแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีความ
สามัคคีเขมแข็ง 

ชุมชนมีความ
สามัคคีเขมแข็ง 

สํานักปลัด 

รวม .......4...................โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000    
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
  ยุทธศาสตรท่ี   5  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
   แผนงานกองการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1  โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือใหบุคลากร ในสังกัด 
อบต. 
นาทองมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

บุคลากรในสังกัด 
อบต.นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ีมากข้ึน 

บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติหนาท่ี
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

2  โครงการบริการ
จางเหมา
บุคคลภายนอก 

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีผูดูแล
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาทอง 

300,000 300,000 300,000 300,000 100,000 บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ีมากข้ึน 

บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติหนาท่ี
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

รวม  2 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
 ยุทธศาสตรท่ี   5  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
        แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณละ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1  โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือใหบุคลากร ใน
สังกัด  อบต.นาทองมี
ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

บุคลากรในสังกัด 
อบต.นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากร กอง
สวัสดิการสังคม
มีความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติหนาท่ี
มากข้ึน 

บุคลากร กอง
สวัสดิการ
สังคมมีความรู
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หนาท่ีมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม  1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
 ยุทธศาสตรท่ี   5  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1  โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือใหบุคลากร ในสังกัด 
อบต.นาทองมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

บุคลากรในสังกัด 
อบต.นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมี
ความรู
ความสามาร
ถในการ
ปฏิบัติหนาท่ี
มากข้ึน 

บุคลากรมี
ความรู
ความสามาร
ถในการ
ปฏิบัติหนาท่ี
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

รวม  1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
 ยุทธศาสตรท่ี   5  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  แผนงานก ารเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1  โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือใหบุคลากร ในสังกัด 
อบต.นาทองมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

บุคลากรในสังกัด 
อบต.นาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมี
ความรู
ความสามาร
ถในการ
ปฏิบัติหนาท่ี
มากข้ึน 

บุคลากรมี
ความรู
ความสามาร
ถในการ
ปฏิบัติหนาท่ี
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

รวม  1  โครงการ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง   อําเภอเชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด2  การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรท่ี  6 การพัฒนาดานสาธารณสุข 
 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมใหความรูและปองกัน
การใชสารเคมี 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
และตะหนักถึงโทษของ
สารเคมี 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชากรใน
ชุมชน
หางไกลยา
เสพติด 

ประชากรใน
ชุมชน
หางไกลยา
เสพติด 

กอง
สาธารณสุข 

2 สนับสนุนศูนยสาธารณสุขมูล
ฐาน(ศสมช.) 

เพ่ือตรวจสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพงานสาธารณสุขมูล
ฐาน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 2,000,000 พัฒนา
ศักยภาพงาน
สาธารณสุข
มูลฐาน 

พัฒนา
ศักยภาพงาน
สาธารณสุข
มูลฐาน 

กอง
สาธารณสุข 

3 อบรมและสงเสริมการใช
สมุนไพรและวัตถุดิบใน
ทองถิ่น 

เพ่ืออนุรักษและพัฒนา
สมุนไพรไทยใหคงอยูใน
ทองถิ่น 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมุนไพรไทย
ใหคงอยูใน
ทองถิ่น 

สมุนไพรไทย
ใหคงอยูใน
ทองถิ่น 

กอง
สาธารณสุข 

4 จัดต้ังศูนยกูชีพและการแพทย
ฉุกเฉิน 

เพ่ือใหการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินเปนเบ้ืองตน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉิน
เปนเบ้ืองตน 

ชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉิน
เปนเบ้ืองตน 

กอง
สาธารณสุข 

5 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค/อุปกรณกีฬา 

เพ่ือใหประชาชนในชุมชุนมี
ท่ีออกกําลังกาย 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ชุมชุนมีท่ี
ออกกําลัง
กาย 

ชุมชุนมีท่ี
ออกกําลัง
กาย 
 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ02 
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6 สงเสริมการออกกําลังกาย
สงเสริมสุขภาพตําบล 

เพ่ือใหประชาชนในชุมชุนได
เห็นประโยชนของการออก
กําลังกาย 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนใน
ชุมชุนไดเห็น
ประโยชน
ของการออก
กําลังกาย 

ประชาชนใน
ชุมชุนไดเห็น
ประโยชน
ของการออก
กําลังกาย 

กอง
สาธารณสุข 
 
 

7 เครื่องเลนออกกําลังกาย
กลางแจง,สงเสริมการออก
กําลังกาย 

เพ่ือใหประชาชนในชุมชุนมี
ท่ีออกกําลังกาย 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน
ชุมชุนมีท่ี
ออกกําลัง
กาย 

ประชาชนใน
ชุมชุนมีท่ี
ออกกําลัง
กาย 

กอง
สาธารณสุข 

8 ควบคุมปองกันโรคติดตอ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณใน
การปองกันการแพรระบาย
ของโรคติดตอตางๆ 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปองกันการ
แพรระบาย
ของ
โรคติดตอ
ตางๆ 

ปองกันการ
แพรระบาย
ของ
โรคติดตอ
ตางๆ 

กอง
สาธารณสุข 

9 โครงการลดละเลิกอบายมุข เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี
ตระหนักถึงโทษของ
อบายมุข 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชน
เขมแข็ง 

ชุมชน
เขมแข็ง 

กอง
สาธารณสุข 

10 โครงการรณรงคปองกันและ
กําจัดโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือกําจัดโรคพิษสุนัขบาให
หมดไป 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัข
บา 

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัข
บา 

กอง
สาธารณสุข 

11 สนับสนุนงบประมาณแพทย
แผนไทย 

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือ
พัฒนาการแพทยแผน
โบราณ 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พัฒนา
การแพทย
แผนไทย 

พัฒนา
การแพทย
แผนไทย 

กอง
สาธารณสุข 

12 สงเสริมโภชนาการในชุมชน 
 

เพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพทาง
โภชนาการท่ีดีขึ้น 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนมี
คุณภาพทาง
โภชนาการท่ี
ดีขึ้น 

ชุมชนมี
คุณภาพทาง
โภชนาการท่ี
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

13 โครงการรานคาอาหาร
ปลอดภัย 

เพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพทาง
โภชนาการท่ีดีขึ้น 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนมี
คุณภาพทาง

ชุมชนมี
คุณภาพทาง

กอง
สาธารณสุข 
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โภชนาการท่ี
ดีขึ้น 

โภชนาการท่ี
ดีขึ้น 

14 โครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค 

จัดอบรมใหความรูหมอ
หมูบาน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เสริมสราง
ชุมชนพ่ึงพา
ตนเอง 

เสริมสราง
ชุมชนชุมชน
พ่ึงพาตนเอง 

กอง
สาธารณสุข 

*** 
15 โครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยาตานภัย
มะเร็ง 

ใหความรูกับประชาชนใน
ชุมชนเองโรคมะเร็งเตานม 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปองกันและ
ลดปญหา
โรคมะเร็งเตา
นม 

ปองกันและ
ลดปญหา
โรคมะเร็งเตา
นม 

กอง
สาธารณสุข 

*** 

16 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 

ประชาชนมีความรูประโยชน
ของสารไอโอดีน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดภาวะการ
ขาดสาร
ไอโอดีนหมด
ไปจากชุมชน 

ลดภาวะการ
ขาดสาร
ไอโอดีนหมด
ไปจากชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

*** 

17 การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กตาม
พระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพทาง
โภชนาการท่ีดีขึ้น 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กในชุมชน
มีคุณภาพท่ีดี
ขึ้น 

เด็กในชุมชน
มีคุณภาพท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

*** 

 
18 
 
 
 

การสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ตามพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือใหสุขภาวะอนามัยแม
และเด็กมีคุณภาพทาง
โภชนาการท่ีดีขึ้น 

ตําบลนาทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แมและเด็ก
ไดรับการ
สงเสริมดาน
โภชนาการ 

แมและเด็ก
ไดรับการ
สงเสริมดาน
โภชนา 

กอง
สาธารณสุข 

*** 

19 การควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ตามพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

ใหความรูในชุมชนเกี่ยวกับ
โรคหนอนพยาธิ 

ตําบลนาทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรค
หนอนพยาธิ
หมดไปจาก
ชุมชน 

โรค
หนอนพยาธิ
หมดไปจาก
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

*** 

20 การควบคุมโรคมาลาเรียตาม
พระราชดําริของสมเด็จ

อบรมใหความรูท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย 

ตําบลนาทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปองกันและ
ลดการ

ปองกันและ
ลดการ

กอง
สาธารณสุข 
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พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

ระบาดของ
โรคมาลาเรีย 

ระบาดของ
โรคมาลาเรีย 

*** 
 

21 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนตาม
พระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

อบรมใหความรูและตรวจ
สุขภาพ 

ตําบลนาทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนและ
ชุมชนมี
สุขาภิบาลท่ีดี 

โรงเรียนและ
ชุมชนมี
สุขาภิบาลท่ีดี 

กอง
สาธารณสุข 

*** 

22 โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนท่ีสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัคราชกุมารี 

ออกใหบริการตรวจสุขภาพ
ในชุมชน 

ตําบลนาทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
เขาถึงการ
บริการ
สาธารณสุข
ภาครัฐ 

ประชาชน
เขาถึงการ
บริการ
สาธารณสุข
ภาครัฐ 

กอง
สาธารณสุข 

*** 

23 โครงการชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูกสภากาชาดไทย
พระเจาวรวงศเธอพระองค
เจาโสมสวลีพระวรราชาทิ
นัดดามาตุ 

อบรมใหความรูเรื่องโรค
เอดส 

ตําบลนาทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปองกันและ
ลดปญหาโรค
เอดสจากแม
สูลูก 

ปองกันและ
ลดปญหาโรค
เอดสจากแม
สูลูก 

กอง
สาธารณสุข 

*** 

24 โครงการรณและแกไขปญหา
ยาเสพติด  TO  BE  
NUMBER   ONE  (ศูนย
เพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบานทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

ใหความรูเกี่ยวกับภัยยาเสพ
ติด 

ตําบลนาทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปองกันและ
แกไขปญหา
ยาเสพติด 

ปองกันและ
แกไขปญหา
ยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุข 

*** 

รวม ............24.......โครงการ 4,590,000 4,590,000 4,590,000 4,590,000 4,590,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี2  การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานสาธารณสุข 
   แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

 1.กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลนาทอง 

เพ่ือสนับสนุนสงเสริม
กิจกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรคการ
ฟนฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลนา
ทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ชุมชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทองอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 
  ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานสาธารณสุข 
  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการรับบริจาคโลหิต เพ่ือมีโลหิตเพียงพอในภาวะ
ฉุกเฉิน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เพ่ือถวาย
เปนพระราช
กุศลและ
สภากาชาด
ไทย 
 

มีโลหิต
เพียงพอใน
ภาวะฉุกเฉิน 

กองสาธารณสุข 

รวม ................1............โครงการ  
 

 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทองอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 
  ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดอบรมแกปญหายา
เสพติด 

เพ่ือใหประชากรในชุมชน
ตระหนักถึงโทษของยาเสพ
ติด 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลนาทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชน
หางไกลยา
เสพติด 

ชุมชน
หางไกลยา
เสพติด 

สํานักปลัด 

รวม .................1...........โครงการ 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( ๒๕๖๑ – ๒๔๖5 ) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาทางดานการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
๑ โครงการวันเด็ก

แหงชาติ 
เพ่ือใหเด็กไดรูหนาท่ี
และความสําคัญของ
ตนเอง 

เด็กทุกคนในเขต
บริการของ อบต.นา
ทอง 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ เด็กทุกคนรู
ความสําคัญและ
หนาท่ีตนเอง 

เด็กทุกคนรู
ความสําคัญและ
หนาท่ีตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการแขงขันกีฬา
สี ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง มี
นํ้าใจเปนนักกีฬา 

เด็กนักเรียน ศพด. 
สังกัด อบต.นาทอง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็ก ศพด. ทุก
คนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
และมีนํ้าใจเปน
กีฬา 

เด็ก ศพด.ทุกคน
มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
และมีนํ้าใจเปน
กีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการทัศนศึกษา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็ก ศพด.ได
เรียนรูจาก
ประสบการณตรง 

เด็กนักเรียน ศพด. 
สังกัด อบต.นาทอง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนได
เรียนรูจาก
ประสบ 
การณตรง 

เด็กนักเรียนได
เรียนรูจาก
ประสบ 
การณตรง 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ โครงการประชุม
ผูปกครองนักเรียน 
ศพด. 

เพ่ือแจงแนวทางการ
เรียนการสอนของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ผูปกครองนักเรียน 
ศพด. สังกัด อบต.
นาทอง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผูปกครอง
นักเรียนทราบ
แนวทางการ
จัดการเรียน
สอน 

ผูปกครอง
นักเรียนทราบ
แนวทางการ
จัดการเรียนสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐2 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงา
นท่ี

รับผิดชอ
บ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
 

๕ โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญของไทย 
(ศพด.) 
- วันข้ึนปใหม 
- วันสงกรานต 
- วันมาฆบูชา 

- วันเขาพรรษา 

- วันแม  
- วันลอยกระทง 

เพ่ือใหเด็กเห็น
ความสําคัญของวัน
สําคัญตางๆ 

เด็กนักเรียน ศพด. 
สังกัด อบต.นาทอง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กเล็กมีความรู
และเขาใจวันสําคัญ 

เด็กเล็กมีความรู
และเขาใจวันสําคัญ 

กอง
การศึกษาฯ 

๖ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร 

สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ,รายหัว 
ศพด.) 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน 
ไดรับอาหารกลางวัน
ตามหลักโภชนาการ 
และมีสื่อการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพท่ัวถึง 

เด็กนักเรียน ศพด. 
สังกัด อบต.นาทอง 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน ศพด.
มีสุขภาพราง
แข็งแรงและมี
แรงจูงใจและมี
ทักษะในการเรียน
เพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรียน ศพด.
มีสุขภาพราง
แข็งแรงและมี
แรงจูงใจและมี
ทักษะในการเรียน
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

๗ โครงการซอมแซม
ครุภัณฑ และเครื่อง
เลนเด็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือซอมแซมปรับปรุง
ครุภัณฑ และเครื่อง
เลนเด็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.นาทอง 

๔ ศูนย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ครุภัณฑและเคร่ือง
เลนเด็ก มีสภาพดี
และใชงานไดนาน
ขึ้น 

ครุภัณฑและเคร่ือง
เลนเด็ก มีสภาพดี
และใชงานไดนาน
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

๘ โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพชนิดฉีด
หมึก ศพด. 

เพ่ือให ศพด. มี
เครื่องพิมพในการ
จัดทําเอกสารตางๆ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.นาทอง 

๔ ศูนย 

๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เอกสารตางๆของ 

ศพด.มีความ
เรียบรอยและเปน
ปจจุบัน 

เอกสารตางๆของ 
ศพด.มีความ
เรียบรอยและเปน
ปจจุบัน 

กอง
การศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
 

๙ โครงการจัดซื้อวัสดุ
งานบานงานครัว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.นาทอง 

๔ ศูนย 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  ศพด.มีวัสดุงาน
บานงานครัวถูก
สุขลักษณะ 

ศพด.มีวัสดุงาน
บานงานครัวถูก
สุขลักษณะ 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๐ โครงการจัดซื้อ
เครื่องเลนเด็ก
กลางแจงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
นาทองหมู ๙ 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน 
ศพด.บานนาทอง มี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงตามวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาทอง หมู ๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน ศพด.
บานนาทอง ทุกคน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงตามวัย 

เด็กนักเรียน ศพด.
บานนาทอง ทุกคน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงตามวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๑ โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กนักเรียน 
รร.สพฐ และ ศพด. 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน 
รร.สพฐ. และเด็ก 
ศพด. ทุกคนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

เด็กนักเรียนในเขต
บริการ อบต.นาทอง  
รร.สพฐ. และ ศพด. 
ทุกคน 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน 
รร.สพฐ. และเด็ก 
ศพด. ทุกคนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

เด็กนักเรียน 
รร.สพฐ. และเด็ก 
ศพด. ทุกคนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๒ โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.นาทอง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปรับปรุง
ส่ิงแวดลอมในการ
เรียนรู 

ปรับปรุง
ส่ิงแวดลอมในการ
เรียนรู 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม ๑๒  โครงการ   2,430,000 
 

2,430,000 
 

2,430,000 
 

2,430,000 
 

2,430,000   
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แบบ ผ.๐๒/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น( ๒๕๖๑ – ๒๔๖๕ ) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 
  ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาทางดานการศึกษา  

  แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน 
ไดรับอาหารกลางวัน
ตามหลักโภชนาการ 

 
 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน สพฐ.ใน
เขตตําบลนาทอง
ทุกคน 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ นักเรียน ไดรับ
อาหาร
กลางวันตาม
หลัก
โภชนาการ 

นักเรียน 
ไดรับอาหาร
กลางวันตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 

การศึกษา
ฯ 

รวม ๑  โครงการ   ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐    
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แบบ ผ02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  

   แผนงานงานสังคมสงเคราะห  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561
(บาท) 

2562(บาท) 2563(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภอเชียง
ยืนในโครงการจัด
งานประเพณีของดี
เมืองเชียงยืน  

เพ่ืออุดหนุน ตาม
กิจกรรมโครงการ 

เพ่ือแสดงสินคาและ
ผลิตภัณฑของกลุม
อาชีพในตําบลนาทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สินคา และ
ผลิตภัณฑกลุม
อาชีพ 

กลุมอาชีพมีท่ี
แสดงสินคา
แนะนําสินคา 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม       1    โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี1  ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 
  ยุทธศาสตรท่ี  8  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปลูกพืชสดทําปุยบํารุงดิน เพ่ือลดภาระคาใชจายและ
ลดการใชปุยเคม ี

ตําบลนาทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดภาระ
คาใชจายและ
ลดการใช
ปุยเคม ี

ลดภาระ
คาใชจาย
และลดการ
ใชปุยเคม ี
 

กอง
สงเสริม
การเกษตร
เกษตร 

2 โครงการปลูกปาเพ่ือก้ัน
แนวเขตท่ีสาธารณ 

เพ่ือปองกันการบุรุกพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน 

ตําบลนาทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปองกันการบุ
รุกท่ีสาธารณ 

ปองกันการ
บุรุกท่ีสา
ธารณ 

กอง
สงเสริม
การเกษตร
เกษตร 
 

3 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
หมูบาน 

เพ่ือใหชุมชนมีพ้ืนท่ีใช
พักผอนออกกําลังกายและมี
ภูมิทัศนท่ีสวยงาม 
 

ตําบลนาทอง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ชุมชนมีพ้ืนท่ี
ใชพักผอน
ออกกําลังกาย
และมีภูมิทัศน
ท่ีสวยงาม 

ชุมชนมีพ้ืนท่ี
ใชพักผอน
ออกกําลัง
กายและมี
ภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 
 

กอง
สงเสริม
การเกษตร
เกษตร 

แบบ ผ02 
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4 โครงการตรวจสอบแนวเขต
ท่ีสาธารณะ 

เพ่ือปองกันการบุรุกพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน 

ตําบลนาทอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปองกันการบุ
รุกพ้ืนท่ี
สาธารณะ
ประโยชน 

ปองกันการ
บุรุกพ้ืนท่ี
สาธารณะ
ประโยชน 

กอง
สงเสริม
การเกษตร
เกษตร 

5 ปลูกปาทดแทน,ชุมชน,
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพ่ืออนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิม
ผืนปา 

ตําบลนาทอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนมีความ
สามัคคี
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี 

ชุมชนมี
ความ
สามัคคี
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักด ี

กอง
สงเสริม
การเกษตร
เกษตร 

6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรแบบ
บูรณาการ 

สงเสริมใหมีจิตสํานึกรัก
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

ตําบลนาทอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติยังคงอยู 

ทรัพยากรธร
รมชาติยังคง
อยู 

กอง
สงเสริม
การเกษตร
เกษตร 

รวม .............6..............โครงการ 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม  
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด2  การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 
ยุทธศาสตรท่ี  8  การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   แผนงานสาธารณสุข  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ลดการทิ้งขยะ/แยกขยะ สนับสนุนใหมีสถานที่และพัฒนา
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ตําบลนาทอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีสถานท่ีและ
พัฒนาระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย 

มีสถานท่ีและ
พัฒนาระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย 

กอง
สาธารณสุข 

2 จัดหาถังขยะเพื่อรองรับขยะ
ในครัวเรือน 

เพื่อรองรับขยะในครัวเรือน ตําบลนาทอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชนสะอาด ชุมชนสะอาด กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการหมูบานรักษสะอาด เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
ชุมชนใหนาอยู 

ตําบลนาทอง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพแวดลอ
มของชุมชนให
นาอยู 

สภาพแวดลอ
มของชุมชนให
นาอยู 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการปุยหมัก  ปุยอินทรีย 
ปุยชีวภาพ 

เพื่อลดภาระคาใชจายและลดการ
ใชปุยเคมี 

ตําบลนาทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดรายจาย
เพิ่มรายได 

ลดรายจาย
เพิ่มรายได 

กอง
สาธารณสุข 
 

5 รณรงคลดการใชสารเคมี สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการทํา
ปุยจากธรรมชาติ 

ตําบลนาทอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดรายจาย
เพิ่มรายได
สุขภาพ
แข็งแรง 

ลดรายจาย
เพิ่มรายได
สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

รวม ...........5..................โครงการ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( ๒๕๖๑ – ๒๔๖5 ) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  สงเสริมดานการลงทุนและทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี ๙ การพัฒนาดานประเพณี วัฒนธรรม  

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
 

๑ โครงการประเพณี
หลอเทียนพรรษา 

เพ่ือสืบสานประเพณี
อันดีงาม 

ตําบลนาทอง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประเพณีอันดี
งานไดรับการสืบ
สานตอไป 

ประเพณีอันดี
งานไดรับการสืบ
สานตอไป 

กอง 

การศึกษาฯ 

๒ โครงการวัน
ผูสูงอายุและวัน
กตัญ ู

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนเห็น
ความสําคัญของ
ผูสูงอาย ุ

ประชาชนและ
ผูสูงอายุตําบลนาทอง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนเห็น
ความสําคัญของ
ผูสูงอาย ุ

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของ
ผูสูงอาย ุ

กอง 

การศึกษาฯ 

๓ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

(การปฏิบัติธรรม
วิปสนากรรมฐาน) 

เพ่ือใหประชาชนได
พัฒนาจิตใจคุณธรรม
จริยธรรม 

ประชาชนและ
ผูสูงอายุตําบลนาทอง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 

กอง 

การศึกษาฯ 

๔ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
(การปฏิบัติธรรม
ถวายเปนพุทธ
บูชา) 

เพ่ือใหประชาชนได
พัฒนาจิตใจคุณธรรม
จริยธรรม 

ประชาชนและ
ผูสูงอายุตําบลนาทอง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 

กอง 

การศึกษาฯ 

แบบ ผ02 
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ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
 

๕ โครงการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด 

เพ่ือใหเยาวชนมีสวน
รวมและมีนํ้าใจเปน
นักกีฬาและลดปญหา
ยาเสพติด 

ประชาชาชนและ
เยาวชน ตําบลนาทอง
ทุกคน  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เยาวชนมีสวนรวม 
มีน้ําใจเปนนักกีฬา
และปญหายาเสพ
ติดลดลง 

เยาวชนมีสวนรวม 
มีน้ําใจเปนนักกีฬา
และปญหายาเสพ
ติดลดลง 

กอง 
การศึกษาฯ 

๖ โครงการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬา 

เพ่ือใหประชาชนและ
เยาวชนมีอุปกรณกีฬา
และใช 
เวลาวางใหเปน
ประโยชน 

ประชาชาชนและ
เยาวชน ตําบลนาทอง
ทุกคน 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เยาวชนใช 
เวลาวางเปน
ประโยชนและมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนและ
เยาวชนใช 
เวลาวางเปน
ประโยชนและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม ๖  โครงการ   ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐   
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ 
 

ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดหาครุภัณฑเครื่องมือ
ตางๆใหเพียงพอสําหรับ
หนวยงาน 

2  ครั้ง/ป 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สํานักปลัด 

   ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จัดหาครุภัณฑเครื่องมือ
ตางๆใหเพียงพอสําหรับ
หนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด 

   ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

จัดหาครุภัณฑเครื่องมือ
ตางๆใหเพียงพอสําหรับ
หนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 สํานักปลัด 

   ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

จัดหาครุภัณฑเครื่องมือ
ตางๆใหเพียงพอสําหรับ
หนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 

   ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

จัดหาครุภัณฑเครื่องมือ
ตางๆใหเพียงพอสําหรับ
หนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 

   ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

จัดหาครุภัณฑเครื่องมือ
ตางๆใหเพียงพอสําหรับ
หนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 

   ครุภัณฑอ่ืนๆ จัดหาครุภัณฑเครื่องมือ
ตางๆใหเพียงพอสําหรับ
หนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 

     รวม 2,218,000 2,218,000 2,218,000 2,218,000 2,218,000  

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ท่ัวไป 
(กองคลัง) 
 

ครุภัณฑ 
 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จัดหาครุภัณฑเคร่ืองมือตางๆ
ใหเพียงพอสําหรับหนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง 

ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดหาครุภัณฑเคร่ืองมือตางๆ
ใหเพียงพอสําหรับหนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 กองคลัง 

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

จัดหาครุภัณฑเคร่ืองมือตางๆ
ใหเพียงพอสําหรับหนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

จัดหาครุภัณฑเคร่ืองมือตางๆ
ใหเพียงพอสําหรับหนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

จัดหาครุภัณฑเคร่ืองมือตางๆ
ใหเพียงพอสําหรับหนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

ครุภัณฑอ่ืนๆ จัดหาครุภัณฑเคร่ืองมือตางๆ
ใหเพียงพอสําหรับหนวยงาน 

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

รวม 485,500 485,500 485,500 485,500 485,500 กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

1 แผนงานเคหะ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ิมศักยภาพ
ในการทํางาน 

เครื่องถายเอกสาร
,เครื่องปรับอากาศ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชาง 

2   ครุภัณฑ
กอสราง 

เพ่ิมศักยภาพ
ในงาน
กอสราง 

งานกอสราง
สมบูรณยิ่งข้ึน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองชาง 

3   ครุภัณฑ
สํารวจ 

สํารวจ
ออกแบบ
รวดเร็ว  
ถูกตอง 

กลองสํารวจ,ลอวัด
ระยะ,เครื่องหา
พิกัด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชาง 

4   ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพ่ิมศักยภาพ
ในงานไฟฟา 

อุปกรณซอมแซม
ไฟฟา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชาง 

5   ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ิมศักยภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

รถบรรทุกขยะ ,
รถบรรทุกดีเซล 

 3,000,000  3,000,000 3,000,000 กองชาง 

6   ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ิมศักยภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร 
, เครื่องปริ้นเตอร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชาง 

รวม 1,30,000 43,00,000 1,30,000 
 

43,00,000 43,00,000  

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 แผนงาน

การศึกษา 
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 
เพ่ือให ศพด. มีเครื่องพิมพ
ในการจัดทําเอกสารตางๆ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.นาทอง 
๔ ศูนย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กอง 
การศึกษาฯ 

2   ครุภัณฑ
การศึกษา 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงตามวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาทอง หมู ๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง 
การศึกษาฯ 

3   ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องมือ
ตางใหเพียงพอ 

ครุภัณฑสํานักงาน 
1 ครั้ง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง 
การศึกษาฯ 

4   ครุภัณฑไฟฟา
และวิทย ุ

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องมือ
ตางใหเพียงพอ 

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

1 ครั้ง/ป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง 
การศึกษาฯ 

5   ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องมือ
ตางใหเพียงพอ 

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 
1 ครั้ง/ป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กอง 
การศึกษาฯ 

6   ครุภัณฑ
การเกษตร 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องมือ
ตางใหเพียงพอ 

ครุภัณฑการเกษตร 
1 ครั้ง/ป 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กอง 
การศึกษาฯ 

7   ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องมือ
ตางใหเพียงพอ 

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 
1 ครั้ง/ป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง 
การศึกษา 

8   ครุภัณฑอื่น เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องมือ
ตางใหเพียงพอ 

ครุภัณฑอื่น 
1 ครั้ง/ป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กอง 
การศึกษา 

รวม 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000  

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 สังคม

สงเคราะห 
ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องมือตางให
เพียงพอ 

ครุภัณฑสํานักงาน 
1 ครั้ง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

2   ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องมือตางให
เพียงพอ 

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

1 ครั้ง/ป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

3   ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องมือตางให
เพียงพอ 

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 
1 ครั้ง/ป 

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

4   ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องมือตางให
เพียงพอ 

ครุภัณฑการเกษตร 
1 ครั้ง/ป 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

5   ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องมือตางให
เพียงพอ 

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 
1 ครั้ง/ป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

6   ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องมือตางให
เพียงพอ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

1 ครั้ง/ป 

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

7   ครุภัณฑอ่ืน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องมือตางให
เพียงพอ 

ครุภัณฑอ่ืน 
1 ครั้ง/ป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000  

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สาธารณสุขฯ ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ เกาอ้ี
สํานักงาน 
ระดับ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง
สาธารณสุข 

   ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 
 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ 1  ครั้ง/ป 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
สาธารณสุข 

   ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 
 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ 1  ครั้ง/ป 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
สาธารณสุข 

   ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ 1  ครั้ง/ป 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง
สาธารณสุข 

   ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 
 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ 1  ครั้ง/ป 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กอง
สาธารณสุข 

                                                                                                     รวม  280,000 280,000 280,000 280,000 280,000  

 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

การเกษตร 
 

ครุภัณฑ 
 

ครุภัณฑ
สํานักงาน 
 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ 1  ครั้ง/ป 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 กอง
สงเสริม

การเกษตร 
ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 
 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ 1  ครั้ง/ป 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
สงเสริม

การเกษตร 
ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 
 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ 1  ครั้ง/ป 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสงเสริม
การเกษตร 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ 1  ครั้ง/ป 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสงเสริม
การเกษตร 

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 
 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ 1  ครั้ง/ป 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองสงเสริม
การเกษตร 

ครุภัณฑอ่ืนๆ 
 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ 1  ครั้ง/ป 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
สงเสริม

การเกษตร 
                                                                                                     รวม  377,000 377,000 377,000 377,000 377,000  
 

แบบ ผ 03 
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แบบ ผ 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร  ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป  2565 รวม  5  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
     1.1.  แผนงานเคหะชุมชน 
     1.2  แผนงานการศึกษา 

 
 

19 
4 

 
 

65,000,000 
1,740,000 

 
 

19 
4 

 
 

65,000,000 
200,000 

 
 

92 
4 

 
 

65,500,000 
200,000 

 
 

92 
4 

 
 

65,500,000 
200,000 

 
 

92 
4 

 
 

65,500,000 
200,000 

 
 

314 
20 

 
 

326,500,000 
2,540,000 

 
รวม 23 66,740,000 23 

 
65,200,000 96 65,700,000 96 65,700,000 96 65,700,000 334 329,040,000 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
6 

 
32,000,000 

 
6 

 
32,000,000 

 
14 

 
32,000,000 

 
14 

 
32,000,000 

 
14 

 
32,000,000 

 
54 

 
160,000,000 

รวม 6 32,000,000 6 
 

32,000,000 14 32,000,000 14 32,000,000 14 32,000,000 54 160,000,000 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
     3.1.  แผนงานสังคมสงเคราะห 
     3.2.  แผนงานการเกษตร 

 
10 
7 

 
2,035,000 
1,110,000 

 
10 
7 

 
2,035,000 
1,110,000 

 
10 
7 

 
2,035,000 
1,110,000 

 
10 
7 

 
2,035,000 
1,110,000 

 
10 
7 

 
2,035,000 
1,110,000 

 
50 
35 

 
10,175,000 

5,550,000 
 

รวม 
 

17 
 

2,035,000 17 2,035,000 17 2,035,000 17 2,035,000 17 2,035,000 85 10,175,000 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
     4.1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     4.2.  แผนงานสังคมสงเคราะห   

 
9 

10 

 
2,660,000 
8,881,200 

 
9 

10 

 
2,660,000 
8,881,200 

 
9 

10 

 
2,660,000 
8,881,200 

 
9 

10 

 
2,660,000 
8,881,200 

 
9 

10 

 
2,660,000 
8,881,200 

 

 
45 
50 

 
13,300,000 

4,406,000 

รวม 19 11,541,200 19 11,541,200 19 11,541,200 19 11,541,200 19 11,541,200 95 17,706,000 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 
     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     5.2  แผนงานคลัง 
     5.3  แผนงานเคหะชุมชน 
5.4  แผนงานกองการศึกษา 
5.5  แผนงานสงคมสงเคราะห 
5.6  แผนงานสรางความเขมแข็ง 
ชุมชน 
5.7แผนงานรักษาความสงบ 
ภายใน 
5.9 แผนงานสาธารณสุขณฯ 
5.8.  แผนงานการเกษตร 

 
 

20 
3 
2 
2 
1 
4 
 

3 
 

1 
1 

 
 

5,730,000 
200,000 
100,000 
400,000 
100,000 
400,000 

 
185,000 

 
100,000 
100,000 

 
 

20 
3 
2 
2 
1 
4 
 

3 
 

1 
1 

 
 

5,730,000 
200,000 
100,000 
400,000 
100,000 
400,000 

 
185,000 

 
100,000 
100,000 

 
 

20 
3 
2 
2 
1 
4 
 

3 
 

1 
1 

 
 

5,730,000 
200,000 
100,000 
400,000 
100,000 
400,000 

 
185,000 

 
100,000 
100,000 

 
 

20 
3 
2 
2 
1 
4 
 

3 
 

1 
1 

 
 

5,730,000 
200,000 
100,000 
400,000 
100,000 
400,000 

 
185,000 

 
100,000 
100,000 

 
 

20 
3 
2 
2 
1 
4 
 

3 
 

1 
1 

 
 

5,730,000 
200,000 
100,000 
400,000 
100,000 
400,000 

 
185,000 

 
100,000 
100,000 

 
 

100 
15 
10 
10 
5 

20 
 

15 
 

5 
5 

 
 

28,650,000 
1,000,000 

500,000 
2,000,000 

500,000 
400,000 

 
925,000 

 
500,000 
500,000 

รวม 37 7,315,000 37 7,315,000 37 7,315,000 37 7,315,000 37 7,315,000 185 
 

36,575,000 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 
     6.1  แผนงานสาธารณสุขฯ 
     6.2  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
6.3  แผนงานงบกลาง 

 
 

25 
1 
 

1 
 

 
 

3,490,000 
100,000 

 
100,000 

 
 

25 
1 
 

1 

 
 

3,490,000 
100,000 

 
100,000 

 
 

25 
1 
 

1 

 
 

3,490,000 
100,000 

 
100,000 

 
 

25 
1 
 

1 

 
 

3,490,000 
100,000 

 
100,000 

 
 

25 
1 
 

1 

 
 

3,490,000 
100,000 

 
100,000 

 
 

125 
5 
 

5 

 
 

17,450,000 
500,000 

 
100,000 

รวม 27 3,690,000 27 3,690,000 27 3,690,000 27 3,690,000 27 3,690,000 135 
 

18,050,000 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 
7.1  แผนงานการศึกษา 
     7.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

 
 

13 
1 

 
 

2,430,000 
30,000 

 
 

13 
1 

 
 

2,290,000 
30,000 

 
 

13 
1 

 
 

2,190,000 
30,000 

 
 

13 
1 

 
 

2,190,000 
30,000 

 
 

13 
1 

 
 

2,190,000 
30,000 

 
 

65 
5 

 
 

11,290,000 
150,000 

รวม 
 

14 2,460,000 14 2,320,000 14 2,220,000 14 2,220,000 14 2,220,000 70 11,440,000 
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8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     8.1  แผนงานการเกษตร 
     8.2  แผนงานการสาธารณสุขฯ 
 

 
 

6 
5 

 
 

770,000 
750,000 

 
 

6 
5 

 
 

770,000 
750,000 

 
 

6 
5 

 
 

770,000 
750,000 

 
 

6 
5 

 
 

770,000 
750,000 

 
 

6 
5 

 
 

770,000 
750,000 

 
 

36 
25 

 
 
3,850,000 
3,750,000 

รวม 11 1,520,000 11 1,520,000 11 1,520,000 11 1,520,000 11 6,080,000 61 
 

7,600,000 

9.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
     9.1  แผนงานการศึกษา 
 

 
 

6 

 
 

540,000 

 
 

6 

 
 

540,000 

 
 

6 

 
 

540,000 

 
 

6 

 
 

540,000 

 
 

6 

 
 

540,000 

 
 

36 

 
 
2,700,000 

รวม 6 540,000 6 540,000 6 540,000 6 540,000 6 540,000 36 
 

2,700,000 

รวมทั้ง  9  ยุทธศาสตร 160 128,951,200 160 127,271,200 233 127,185,200 233 127,671,200 233 127,671,200 1,055 
 

638,840,000 

 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

86
  

 

 

แบบ ผ. ๐๖ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.นาทอง ท่ี  5  ดานการพัฒนาเมืองการบริหาร 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป:  งานบริหารท่ัวไป   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจิตอาสาเราทําดีดวย
หัวใจ 

ทํากิจกรรม
สาธารณะ 

ตําบลนาทอง - - - - - จิตอาสาตําบล
นาทอง 

ประชาชนเกิด
ความสามัคค ี

สํานัก 
งานปลัด 

 
2 โครงการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
เพ่ือใหมีความรู
ความสามารถใน
หลักธรรมาภิบาล 

ผูบริหารทองถ่ิน  ส.อบต. 

พนักงานและลูกจาง 

- - - - - ผูบริหารทองถ่ิน  

ส.อบต. 

พนักงานและ

ลูกจาง 

มีความรูใจในหลัก

ธรรมาภิบาล 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริต 

ปลูกจิตสํานึกให
บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย สุจริต 

ผูบริหารทองถ่ิน  ส.อบต. 

พนักงานและลูกจาง 

- - - - - ผูบริหารทองถ่ิน  

ส.อบต. 

พนักงานและ

ลูกจาง 

บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย สุจริต 

สํานักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๖ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือลดข้ันตอนใน
การบริการ 
ประชาชน 

พนักงานลดข้ันตอนใน

การบริการประชาชน 

- - - - - ประชาชน ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการ

บริการ 

อบต.นา
ทอง 

 
 

รวม  4   โครงการ   - - - - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๖ 

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาทองท่ี  8 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 แผนงานเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช 

เพ่ืออนุรักษพ้ืนปา ปาไมในตําบล
นาทอง 

- - - - - สํารวจพืชพันธ
ไมในโคกของ
ตําบลนาทอง 

รูจักชนิดของพืช
พันธุในปาไม 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 
 รวม  1  โครงการ   - - - - -    

 


	ด้านการบริหาร
	ระเบียบกฎหมาย
	บุคลากร
	งบประมาณ
	ระบบฐานข้อมูล
	การประสานงาน

	ด้านการเมือง
	ด้านเศรษฐกิจ


	งบประมาณ
	ที่
	โครงการ

	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ที่
	โครงการ

	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

