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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2. การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

2.1 แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอกุดบาก 
(จัดงานรวมใจไทกะเลิง) 

- เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป 
- เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีและ
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างประชาชนใน
อ าเภอกุดบาก 
- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอกุดบาก  จ านวน 
200,000 บาท 

- ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 จ านวน ๑ 
ครั้ง 

- ส่งเสริม
เผยแพร่
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่
ตลอดไป 
- เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจ
อันดีระหว่าง
ชุมชน 
- เพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น 
  

กองการศึกษา   สภาวัฒนธรรม
อ าเภอกุดบาก 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนามอ่ง เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์ หรือฟื้นฟู 
จารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นและ
ของชาติ 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาม่อง  จ านวน 
30,000 บาท 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน ๑  
ครั้ง 

ได้อนุรักษ์ หรือ
ฟื้นฟู จารีต
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่นและของ
ชาติ 

กองการศึกษา   สภาวัฒนธรรม
ต าบลนาม่อง 

รวม 2  โครงการ - - - 230,000 230,000 230,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  

3.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อให้เด็กนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
ชั้น ป.1 - ป.6 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 
 

โรงเรียนประถมศึกษา 
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
ชั้น ป.1 – ป.6 ในเขต
ต าบลนาม่อง จ านวน 7 
แห่ง 
   
 

3,700,200 3,700,200 3,885,210 4,079,470 เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันครบ 
100% 
 

เด็กนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ชั้น ป1  
- ป.6 ได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึง 
 

กองการศึกษา ร.ร.บ้านนาขาม 
ร.ร.บ้านนาม่อง
ดงนิมิตวิทยา 
ร.ร.บ้านหนอง
ค้าดารกานนท์
วิทยา 
ร.ร.บ้านโพน
งามคุรุราษฎร์ 
ร.ร.บ้านหนอง
สะไนราษฎร์
รังสฤษฏ์ 
ร.ร.บ้านกุดน้ า
ใส 
ร.ร.บ้านเชิง
ดอย 

รวม 1  โครงการ - - 3,700,200 3,700,200 3,885,210 4,079,470 - - - - 
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3.2 แผนงาน  งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลนาม่อง 
 

เพื่อสมทบงบประมาณ
แก่กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพเทศบาล 
ต าบลนาม่อง 

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของ
งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก สปสช. 
 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ50 
ของ
งบประมาณที่
ได้รับ
สนับสนุนจาก 
สปสช. 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพ ควบคุม
ป้องกันโรคและ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ
อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 

ส านักปลัด กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลต าบล
นาม่อง 
 

2 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
นาม่อง 

เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
นาม่อง 

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลนาม่อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 สมทบกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
นาม่อง 

กองทุนมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลนาม่อง 

รวม 2  โครงการ - - 350,000 350,000 350,000 350,000 - - - - 

 

แบบ ผ.02 


