
20 
 

 

 

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 
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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 



40  

 

 

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 



43  

 

 

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  
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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   
 
 
 

 
 
 
 
 



72  

 

 

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 


