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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

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 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

- เพื่อให้เด็กได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม 
- เพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดี
งามให้คงอยู่คู่ชุมชน 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ศูนย์เด็กเล็กในสังกัด  
ทต.นาม่อง 

- - - - แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ศพด.ทั้ง 5 
ศูนย์ 

- เด็กได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
อันดีงาม 
- เด็กได้สืบสาน
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
อันดีงามให้คงอยู่
คู่ชุมชน 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
น้้าหนัก สว่นสูง ตาม
เกณฑ,์ มีทักษะ
เคลื่อนไหวตามวัย
และมีสุขนิสัยที่ด ี

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ศพด. วัดแจ้งบ้านนาขาม        

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
น้้าหนัก 
ส่วนสูง ตาม
เกณฑ,์  
มีทักษะ
เคลื่อนไหว
ตามวัยและมี
สุขนิสัยที่ดี 

เด็กมีน้้าหนัก 
ส่วนสูง ตาม
เกณฑ,์ มีทักษะ
เคลื่อนไหวตามวัย
และมีสุขนิสัยที่ด ี

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.06 



- 155 - 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาพอนามัยด ี เพื่อให้ศูนย์ ฯ มวีัสดุ
อุปกรณ์ป้องกัน
โรคติดต่อ /เด็กได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพ ให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกบั
โรคติดต่อการดูแล
สุขภาพเด็ก 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ศพด.วัดบ้านนาม่อง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
สุขภาพ
อนามัยด ี

ศูนย์ ฯ มีวัสด ุ
อุปกรณ์ป้องกัน
โรคติดต่อ /เด็ก
ได้รับการตรวจคัด
กรองสุขภาพ ให้
ความรู้ผู้ปกครอง
เกี่ยวกบัโรคติดต่อ 
การดูแลสุขภาพ
เด็ก 

กองการศึกษา 

4 หนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ศูนย์ ฯ มวีัสดุ 
อุปกรณ์ป้องกันโรค
และได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ ให้
ความรู้ผู้ปกครอง
เกี่ยวกบัโรคติดต่อ
การดูแลสุขภาพเด็ก 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ศพด. วัดบ้านหนองค้า 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
สุขภาพ
อนามัยด ี

ศูนย์ ฯ มีวัสด ุ
อุปกรณ์ป้องกัน
โรคติดต่อ /เด็ก
ได้รับการตรวจคัด
กรองสุขภาพ ให้
ความรู้ผู้ปกครอง
เกี่ยวกบัโรคติดต่อ 
การดูแลสุขภาพ
เด็ก 

กองการศึกษา 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ศูนย์ ฯ มวีัสดุ 
อุปกรณ์ป้องกันโรค
เด็กได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ ให้
ความรู้ผู้ปกครอง
เกี่ยวกบัโรคติดต่อ
การดูแลสุขภาพเด็ก 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ศพด.  บ้านหนองสะไน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
สุขภาพ
อนามัยด ี

มีวัสดุ อุปกรณ์
ป้องกันโรคติดต่อ 
/เด็กได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ ให้ความรู้
ผู้ปกครอง
เกี่ยวกบัโรคติดต่อ 
การดูแลสุขภาพ
เด็ก 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.06 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใส่ใจสุขอนามัยที่ด ี เพื่อให้ศูนย์ ฯ มวีัสดุ 
อุปกรณ์ป้องกันโรค
เด็กได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ ให้
ความรู้ผู้ปกครอง
เกี่ยวกบัโรคติดต่อ
การดูแลสุขภาพเด็ก 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ศพด.วัดโพธิสมพร 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
สุขภาพ
อนามัยด ี

มีวัสดุ อุปกรณ์
ป้องกันโรคติดต่อ 
/เด็กได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ ให้ความรู้
ผู้ปกครอง
เกี่ยวกบัโรคติดต่อ 
การดูแลสุขภาพ
เด็ก 

กองการศึกษา 

รวม 6  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.06 



- 157 - 
3.2 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเพื่อพฒันา
ระบบข้อมูลชุมชนสู่ต้าบลสุขภาวะ 

 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นให้
มีศักยภาพในการ
ด้าเนินโครงการ  
โดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมอยา่งเป็น
ระบบ 

จ้านวน 19 หมูบ่้าน 350,000 - - - จ้านวน 19 
หมู่บ้าน 

ชุมชนต้าบล 
นาม่องมีความ
เข้มแข็ง 
มีศักยภาพในการ
พัฒนาให้เป็น
ชุมชนที่น่าอยู ่
อย่างยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ 

2 วิจัยชุมชนและระบบพัฒนาข้อมูลต้าบล 
นาม่อง 

เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลต้าบลแบบ
มีส่วนร่วม 

จ้านวน 19 หมูบ่้าน 100,000 - - - จ้านวน 19 
หมู่บ้าน 

มีฐานข้อมูลต้าบล
ที่มีคุณภาพ
สามารถน้าไปใช้
ในการวางแผน
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 
 

กองสาธารณสุขฯ 

3 สนับสนุนการด้าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาล 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในเขต
พื้นที่ต้าบลนาม่อง 

หน่วยบรกิารสาธารณสุข
องค์กรภาคประชาชน
กลุ่มชมรมด้านสุขภาพใน
เขตพื้นที่ต้าบลนาม่อง 

466,000 466,000 466,000 466,000 หน่วยบรกิาร
สาธารรสุข
องค์กรภาค
ประชาชน 19 
หมู่บ้าน กลุ่ม
ชมรมด้าน
สุขภาพ 10 
แห่ง 

ชุมชนเทศบาล
ต้าบลนาม่องมีสุข
ภาวะที่ดีและ
ยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.06 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส้าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
(Long Term Care)  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวในชุมชน 

จ้านวน 19 หมูบ่้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวน 1 
กองทุน 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลอย่างเป็น
ระบบในระยะยาว
และทั่วถึง 
 

กองสาธารณสุขฯ 

5 เทศบาลต้าบลนาม่องมินิมาราธอน 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปได้ออกกา้ลัง
กายอย่างสม่้าเสมอ
และต่อเนื่อง                  
2. เพื่อส่งเสริมความ
รักความสามัคคีของ
คนในชุมชน                  

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
จ้านวน  500 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน 
จ้านวน  
500 คน 

1. เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด             
2. เกิดความ
สามัคคีในชุมชน  

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 5  โครงการ - - 1,116,000 666,000 666,000 666,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4.1 แผนงาน  การเกษตร    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์
(กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อน) 

เพื่อสร้างจิตส้านึก
และความตระหนกั
แก่ประชาชนทกุภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวลดภาวะโลก
ร้อน 

- - - - ประชาชน 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
ได้ปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อน 

- เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลกร้อน 
- ประชาชน จทน.
ท้องถิ่นได้ตระหนัก
และมีจิตสาธารณะ 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 1  โครงการ - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการบรกิารประชาชน 
 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน รวดเร็ว 
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ลดขั้นตอน การบรกิาร
รวดเร็วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน 

- - - - ลดขั้นตอน 
การบริการ
รวดเร็วทัน
ต่อความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
บริการของ
เทศบาล 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม บริหารงาน กิจการของ
เทศบาลต้าบลนาม่อง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร 
ตรวจการด้าเนินงาน
ของเทศบาล 

ตัวแทนประชาคมหรือ 
ตัวแทนชุมชนทั้ง 19  หมู ่

- - - - ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร 
ตรวจการ
ด้าเนินงาน
ของ
เทศบาล 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร ตรวจ
การด้าเนินงาน
ของเทศบาล เกิด
ความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ทุกส้านัก/กอง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 จัดท้าคู่มือหรือให้ความรู้การปอ้งกันและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

เพื่อป้องกันการทุจริต
และป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรเทศบาลต้าบล
นาม่อง 

- - - - คณะผู้บริหาร  
บุคลากร
เทศบาลต้าบล
นาม่องได้มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ลดการทุจริตใน
องค์กรได้ 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

4 ติดตาม/สอบทานรายงานติดตามประเมนิผล
การควบคุมภายใน 

เพื่อให้มีการติดตาม
ประเมินระบบ
ควบคุมภายในให้ครบ
ทุกส้านัก/ทุกกอง  
ทุกกิจกรรม 

ลดความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงาน 

- - - - มีการติดตาม
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน
ครบถ้วน
วัตถุประสงค์ 

มีความเพียงพอใน
การติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 4  โครงการ - - - - - - - - - 
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