
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 
 



 
 

 
 

       คำนำ 
    

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลนาม่อง  เป็นการจัดทำแผนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  โดยจัดทำตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบขั้นตอน  มีเป้าหมายชัดเจนและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  วิสัยทัศน์จังหวัด  โดยการนำเอาข้อมูลจากการ
สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นำมาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นนำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อร่วมกันในการพิจารณากำหนดแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีทิศทางที่ชัดเจน  ลดการซ้ำซ้อนและทำให้สามารถตรวจสอบ  ควบคุมการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาม่องให้มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะดำเนินการหากได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดำเนินงานไปตามแนวทางที่
กำหนด  ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง  เพื่อให้ประชาชน  สังคม  
เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด  แต่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

             ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาม่อง 
  
 
 



 
 

 
 

สารบัญ 
   

    
หน้า 

 
 
ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                     1 - 9 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           ..... 10 - 43 
  
ส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                                       .......... 44 - 220   
 
ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล                                                     ............ 221 - 231 
 

 ภาคผนวก  

  -  ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง  เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

     พ.ศ.  2561 – 2565             232  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1 ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
เทศบาลตำบลนาม่อง  ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาม่อง  เมื่อวันที่  6  กันยายน  2556  สำนักงาน

ตั้งอยู่เลขที่  100/2  หมู่ที่  19  บ้านนาขาม  ถนนสาย  โพนงาน – กุดบาก  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลตำบลนาม่องตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขาห่างจาก
จังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกประมาณ  36  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  170  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
106,250  ไร่ 

ทิศเหนือ  จรดตำบลนาใน    อำเภอพรรณนานิคม 
ทิศใต ้  จรดตำบลโคกภู   อำเภอภูพาน 
ทิศตะวันออก จรดตำบลห้วยยาง  อำเภอเมืองสกลนคร 
ทิศตะวันตก  จรดตำบลกุดบาก  อำเภอกุดบาก 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   

 ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ  
 - ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 องศาเซลเซียส  
 - ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส  
 - ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

 1.4 ลักษณะของดิน 

  ดินเป็นทรัพยากรตามธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตดินให้ปัจจัยในการดำรงชีวิตเป็น
แหล่งผลิตอาหารเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานที่อยู่คุณภาพดินจึงมีความสัมพันธ์ต่อความอุดม
สมบูรณ์ในแต่ละภูมิภาค ดินในตำบลนาม่อง ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายลักษณะดินเกิดจากตะกอนลำน้ำต่างๆ ที่ถูกพัดพามาทับถมกันซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวและพืชสวน เช่น มะนาว ชมพู่ มะม่วง กล้วยและพืชผักสวนครัว พบ
บริเวณท่ีพ้ืนที่ตำบลนาม่อง 
 2. ดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนปนทรายลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ระบายน้ำได้ดี จึงใช้ปลูกพืช
ไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเขียวและพืชสวนครัวต่าง 

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ               

 1.5.1 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

 แหล่งน้ำประเภทลำน้ำ  ลำห้วย ๑๕ สาย 
 -  ห้วยโคน  อยู่หมู่ที่  ๒,๑๒  -  ห้วยอูน อยู่หมู่ที่  ๑,๒,๑๒,๕,๗,๑๑,๑๓ 
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 -  ห้วยอีโดก  อยู่หมู่ที่  1๒  -  ห้วยเวียนไพร อยู่หมู่ที่  ๑๑,๑๔ 
 -  ห้วยอีเก้ิง  อยู่หมู่ที่  ๑๐  -  ห้วยขี้นาค อยู่หมู่ที่  ๖,๑๑ 
 -  ห้วยสองเมือง  อยู่หมู่ที่  ๑,๗  -  ห้วยยาง อยู่หมู่ที่  ๑๐,๕,๑๑,๑๓,๑๗ 
 -  ห้วยก้ามปู  อยู่หมู่ที่  ๑  -  ห้วยคำบอน อยู่หมู่ที่  ๑๐ 
 -  ห้วยผักขะ  อยู่หมู่ที่  ๑๐  -  ห้วยปอพาน อยู่หมู่ที่  ๘ 
 -  ห้วยถึง  อยู่หมู่ที่  ๑๒  -  ห้วยแสนพัน อยู่หมู่ที่  ๙,๑๕ 
 -  ห้วยปลาก้าง  อยู่หมู่ที่  ๒ 

  1.5.2 แหล่งน้ำประเภท  บึง  หนอง  และอ่ืนๆ          ๓๘ แห่ง 

 -  หนองแบน  อยู่หมู่ที่    ๙  -  หนองเห็นตาย  อยู่หมู่ที่    ๑ 
 -  หนองกวาง  อยู่หมู่ที่  ๑๒  -  หนองสะไน  อยู่หมู่ที่    ๔        
 -  หนองผักบุ้ง  อยู่หมู่ที่    ๗  -  หนองพง  อยู่หมู่ที่    5  

-  หนองปลิง  อยู่หมู่ที่  ๑๗  -  หนองวัว  อยู่หมู่ที่    ๒  
-  บึงต ึ   อยู่หมู่ที่  ๑๓  -  หนองเหลา  อยู่หมู่ที่    ๑ 

 -  หนองลำ  อยู่หมู่ที่  ๑๒  -  หนองเลี้ยงช้าง  อยู่หมู่ที่    ๙ 
-  หนองกุดน้ำข้าว อยู่หมู่ที่  ๑๓  -  หนองกุดน้ำขุ่น  อยู่หมู่ที่  ๑๓ 
-  หนองขาม  อยู่หมู่ที่    ๙  -  หนองบัว  อยู่หมู่ที่    ๙ 
-  บึงเสียว  อยู่หมู่ที่  ๑๓  -  บึงไหล  อยู่หมู่ที่    ๓ 
-  หนองปลิง  อยู่หมู่ที่  ๑๔  -  หนองกระเดา  อยู่หมู่ที่  ๑๑ 
-  หนองวัว  อยู่หมู่ที่    ๒  -  กุดหนองยาง  อยู่หมู่ที่    ๒  
-  หนองแสง  อยู่หมู่ที่    ๒  -  หนองนาม่อง  อยู่หมู่ที่    ๓ 
-  หนองจาน  อยู่หมู่ที่    ๓  -  หนองสมโฮง  อยู่หมู่ที่    ๗ 
-  หนองผักกุ่ม  อยู่หมู่ที่    ๒  -  หนองบัวมั่ง  อยู่หมู่ที่    ๗  
-  หนองขอนแก่น อยู่หมู่ที่    ๒  -  หนองฝักฝา  อยู่หมู่ที่    ๒ 
-  หนองท่ม  อยู่หมู่ที่    ๘  -  หนองไผ่  อยู่หมู่ที่    ๒ 
-  หนองกุดยาว  อยู่หมู่ที่    ๘  -  หนองเต่า  อยู่หมู่ที่    ๑ 
-  หนองกุดบัว  อยู่หมู่ที่    ๘  -  หนองเม็ก  อยู่หมู่ที่    ๑ 
-  หนองกุดน้ำใส  อยู่หมู่ที่    ๘  -  หนองตาโคก  อยู่หมู่ที่    ๑ 

 1.5.3 แหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำ ๑ แห่ง  คือ 

 -  อ่างเก็บน้ำบ้านเชิงดอย  อยู่หมู่ที่  ๖ 

 1.5.4 แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 

 -  อ่างเก็บน้ำ  ๑  แห่ง 
 -  ฝาย           ๓๐  แห่ง 
 -  บ่อน้ำตื้น        ๑๔๕  แห่ง 
 -  บ่อบาดาล          ๙๖  แห่ง 
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง มีพันธุ์ไม้ได้แก่ ตะเคียน มะค่าโมง ตะแบก 
เต็ง รัง แดง เหียง พลวง กะบก ประดู่ พะยูง ไผ่ และหวายชนิดต่างๆ เป็นต้น 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

 จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน  ๑๙  หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่๑  บ้านนาม่อง    
 หมู่ที่ ๒  บ้านหนองค้า    
 หมู่ที่ ๓  บ้านนาขาม    
 หมู่ที่ ๔  บ้านหนองสะไน    
 หมู่ที่ ๕  บ้านโพนงาม    
 หมู่ที่ ๖  บ้านเชิงดอย    
 หมู่ที่ ๗  บ้านดงนิมิต    
 หมู่ที่ ๘  บ้านกุดน้ำใส    
 หมู่ที่ ๙  บ้านนาขาม    
 หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนทรายคำ 
 หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะไน 
 หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองค้าพัฒนา 
 หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพนงาม 
 หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสะไน 
 หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาขาม 
 หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองค้า 
 หมู่ที่ ๑๗ บ้านโพนงาม 
 หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสะไน 
 หมู่ที่ ๑๙ บ้านนาขาม 

2.2 การเลือกตั้ง 

เทศบาลตำบลตำบลนาม่องแบ่งเขตเล ือกตั ้งออกเป็น 2 เขต  เขต  1  ประกอบด้วย  หมู ่ที่   
4,5,6,8,10,11,13,14,17,18  เขต 2  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1,2,3,7,9,12,15,16 
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3.ประชากร 
       3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านนาม่อง 310 541 508 ๑,๐49 
๒ บ้านหนองค้า 210 ๓๓5 ๓35 ๖70 
๓ บ้านนาขาม 135 195 ๑99 ๓94 
๔ บ้านหนองสะไน 175 ๒๕8 ๒๔2 500 
๕ บ้านโพนงาม 256 396 399 795 
๖ บ้านเชิงดอย 93 ๑๕3 ๑45 ๒98 
๗ บ้านดงนิมิต 195 ๓29 ๓30 ๖๕9 
๘ บ้านกุดน้ำใส 195 ๓60 ๓47 707 
๙ บ้านนาขาม 259 ๔39 ๔49 ๘88 

๑๐ บ้านโนนทรายคำ 229 ๓92 ๓75 767 
๑๑ บ้านหนองสะไน 239 ๓40 ๓๖4 ๗04 
๑๒ บ้านหนองค้าพัฒนา 213 ๓๖3 ๓52 ๗15 
๑๓ บ้านโพนงาม 219 ๓40 ๓75 ๗15 
๑๔ บ้านหนองสะไน 210 340 342 682 
๑๕ บ้านนาขาม 145 ๒๖1 ๒72 ๕33 
๑๖ บ้านหนองค้า 133 ๒72 ๒43 515 
๑๗ บ้านโพนงาม 125 ๒00 201 401 
๑๘ บ้านหนองสะไน 146 ๒40 ๒34 ๔74 
๑๙ บ้านนาขาม 228 ๓91 ๓58 749 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

 
หมู่บ้าน 

ช่วงอายุ ช่วงอายุ ช่วงอายุ  
รวม 

 
รวมทั้งสิ้น ต่ำกว่า 18 มากกว่า 18 - 60 มากว่า 60 ขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1. บ้านนาม่อง 113 111 386 342 42 55 541 508 1,049 
2. บ้านหนองค้า 55 54 253 248 27 33 ๓๓5 ๓35 670 
3. บ้านนาขาม 37 42 127 122 31 35 195 ๑99 394 
4. บ้านหนองสะไน 52 46 175 162 31 34 ๒๕8 ๒๔2 500 
5. บ้านโพนงาม 69 75 261 252 66 72 396 399 795 
6. บ้านเชิงดอย 34 38 101 95 18 12 ๑๕3 ๑45 298 
7. บ้านดงนิมิต 55 64 233 214 41 52 ๓29 ๓30 659 
8. บ้านกุดน้ำใส 96 83 230 218 34 46 ๓60 ๓47 707 
9. บ้านนาขาม 95 88 304 300 40 61 ๔39 ๔49 888 
10.บ้านโนนทรายคำ 95 89 257 247 40 39 ๓92 ๓75 767 
11.บ้านหนองสะไน 57 56 247 239 36 69 ๓40 ๓๖4 674 
12.บ้านหนองค้า
พัฒนา 

65 77 267 233 31 42 ๓๖3 ๓52 715 

13.บ้านโพนงาม 72 76 227 245 41 54 ๓40 ๓75 715 
14.บ้านหนองสะไน 80 70 226 234 34 38 340 342 682 
15.บ้านนาขาม 56 41 175 181 30 50 ๒๖1 ๒72 533 
16.บ้านหนองค้า 65 56 181 160 26 27 ๒72 ๒43 515 
17.บ้านโพนงาม 34 44 143 131 23 26 ๒00 201 401 
18.บ้านหนองสะไน 51 47 167 162 22 25 ๒40 ๒34 474 
19.บ้านนาขาม 79 84 278 239 34 35 ๓91 ๓58 749 

รวม 1,260 1,241 4,238 4,024 647 805 6,145 6,070 12,215 
 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน      5    แห่ง 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  7  แห่ง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน  1 แห่ง 
 -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  1 แห่ง 
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4.2 สาธารณสุข 

เทศบาลตำบลนาม่องมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2  แห่ง  ดังนี้ 
1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงนิมิต 
2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม 

4.3 อาชญากรรม 
 เทศบาลตำบลนาม่องในรอบหลายปีที่ผ่านมายังมีอาชญากรรมในพื้นท่ี 

 4.4 ยาเสพติด 
 เทศบาลตำบลนาม่อง ยังพบมีผู้ใช้สารเสพติดในประเภท ยาบ้า กัญชา อยู่ในเขตชุมชนคิดเป็นร้อยละ 1 

ต่อจำนวนประชากร 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 เทศบาลตำบลนาม่องให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วย
ตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้  การให้การสงเคราะห์นี้รวมความถึงการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการป้องกัน
และขจัดปัญหา การฟื้นฟู และปรับสภาพของบุคคลครอบครัว กลุ่ม และชุมชนทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาสังคมให้
ลดน้อยหรือหมดไป  ปัญหาสังคมที่สำคัญซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ระบุไว้
มี  ๙ ปัญหาด้วยกัน ได้แก่ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานสตรี  ปัญหาคนพิการ  ปัญหาการขาดแคลนบริการและสวัสดิการในสังคม
ชนบทปัญหาครอบครัว  ปัญหาศีลธรรม วัฒนธรรมและปัญหาสุขภาพจิต 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 - เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  เป็นสภาพถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนลูกรังบางส่วน 
 - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังบางส่วน 

 5.2 การไฟฟ้า 

 ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีอิทธิพลมากในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต เราสามารถนำ
ไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านแสงสว่าง ด้านความร้อน ด้านพลังงาน ด้านเสียง เป็นต้น และการใช้
ประโยชน์จากไฟฟ้าก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง และในส่วนมากทุกๆ ชุมชนในเขตตำบลจะมีไฟฟ้าใช้กันทุกครัวเรือน 

 ๕.๓ การประปา 

 ระบบประปาที่เทศบาลตำบลนาม่อง ได้ดำเนินการจัดสร้างไปแล้ว จะสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่ าง
ยั่งยืน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างระบบประปาอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการ
ที่ดี มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำงานของระบบ
ผลิตเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ต้องมีการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา เข้าใจถึงวิธีการคิดค่าน้ำที่เหมาะสม 
เพราะต้องคิดจากรายจ่ายที่จ่ายไปในการผลิตน้ำ จำนวนผู้ใช้น้ำ แล้วจึงคิดราคาน้ำประปาที่เหมาะสม 
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            ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือเทศบาลตำบลนาม่องจะต้องจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนให้กับระบบประปา 
เพ่ือเป็นเงินทุนเบื้องต้นในการบริหารจัดการ โดย เทศบาลตำบลนาม่องต้องจัดเตรียมไว้เพื่อบริหารกิจการประปา
เพื่อเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าสารเคมี , ค่าจ้างผู้เก็บน้ำประปาหรือค่าซ่อมแซม
อุปกรณ ์
 ๕.๔ โทรศัพท์ 

  เทศบาลตำบลนาม่อง มีเสาสัญญาณโทรศพัท์เคลื่อนที่ จำนวน 14 เสา 
 ๑. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท AIS ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1,3,6,8,12,13 
 ๒. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท TRUE ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3,4,7,8,13,16 
 3. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท DTAC ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2,13  

 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 เทศบาลตำบลนาม่องยังใช้บริการทางด้านไปรษณีย์กับอำเภอกุดบากในการส่งเอกสารและวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 
 ประชากรส่วนมากมีอาชีพทางด้านการเกษตร   เช่น   

-  ปลูกข้าว  ส่วนมากจะทำนาปี  ข้าวที่ปลูกส่วนมากเป็นข้าวเหนียว 
-  ปลูกมันสำปะหลัง  อ้อย เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ต่ำลงทุกปี 
-  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน 
-  การเลี้ยงสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  เป็ด  และไก่  เป็นต้น 

 ๖.๒ การประมง 
 ประชาชนในเขตตำบลนาม่องส่วนมากจะทำการจับสัตว์น้ำตามลำห้วย 
 ๖.๓ การปศุสัตว ์
 การผลิตที่สำคัญของตำบลนาม่อง  ได้แก่  การเกษตรกรรม  มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  พืชที่ปลูก  
ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าว  ข้าวโพด  ถั่ว  และฟักทอง  ซึ่งเป็นการปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน  ส่วนที่เหลือก็
จะจำหน่ายเป็นผลพลอยได้  มีเพียงส่วนน้อยที่จะเพาะปลูกเพื่อการค้าขาย  ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง  ได้แก่  โค  กระบือ 
สุกร  เป็ด  ไก่  และปลา  เป็นต้น 

 ๖.๔ การบริการ 
 ในด้านการบริการในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง มีการให้บริการในด้านหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลนาม่อง 

 ๖.๕ การท่องเที่ยว 
 ในด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลนาม่องมีสถานที่ท่องเที่ยวคือ  ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมทอผ้า
ย้อมคราม  บ้านเชิงดอย  ตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
เทศบาลตำบลนาม่องมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จำนวน  5 แห่ง 

 -  โรงสีข้าว   จำนวน  23 แห่ง 
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 -  โรงน้ำแข็ง   จำนวน  1 แห่ง 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  

 กลุ่มอาชีพ จำนวน  ๑๑ กลุ่ม 

๖.๘ แรงงาน 
 ในด้านแรงงานประชาชนยังใช้แรงงานในครัวเรือนในการประกอบอาชีพต่าง ๆ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในเขตตำบลนาม่องนับถือศาสนาพุทธ เป็นส่วนใหญ่     

 -  วัด       จำนวน          10 แห่ง 
 -  สำนักสงฆ์    จำนวน  5 แห่ง 
 -  ที่พักสงฆ์    จำนวน  3 แห่ง 

7.๒ ประเพณีและงานประจำปี 

  ตำบลนาม่องมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม  ที่สำคัญและจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ดังนี้  
- งานบุญเดือนสาม (บุญกองข้าว) 
- ประเพณีสรงน้ำ 
- ประเพณีเข้าพรรษา 
- ประเพณีบุญข้าวประดับดิน 
- ประเพณีบุญข้าวสาก 
- ประเพณีบุญออกพรรษา 
- ประเพณีวันลอยกระทง 
- ประเพณีบุญกฐิน                                       
- งานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
- หมอเยาพื้นบ้าน  (รำผีหมอ) 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 พ้ืนที่เทศบาลตำบลนาม่องมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน  คือ  หมอดู  หมอเป่า  หมอสมุนไพร  
หมอจอดกระดูก หมอสูตรสู่ขวัญ  หมอเป่าสายเลือด  หมอให้พร และมีภาษาที่สำคัญ ๆ คือภาษาย้อและกะเลิง  
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคือมีความสามัคคีของคนในชุมชนดีมาก  

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

 เทศบาลตำบลนาม่องมีสินค้าพ้ืนเมืองที่ถือเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลคือ จากกลุ่มสตรีทอผ้าย้อมคราม  
และกลุ่มจักรสาน 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

 8.๑ น้ำ 

 ประชาชนในเขตตำบลนาม่องใช้น้ำผิวดิน (Surface Water) น้ำผิวดินเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ      วัฏ
จักรของน้ำเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมามีการสะสมตัวกันอยู่บริเวณพ้ืนผิวดิน ซึ่งฝนที่ตกลงมาในระยะแรกน้ำมักจะซึม
ลงไปในดินก่อนจนกระทั่งดินอิ่มตัวแล้วจึงมีน้ำแช่ขังอยู่ตามลุ่มน้ำหรือแหล่งน้ำขนาดเล็ก ลักษณะการไหลของน้ำ
ผิวดินบนโลกแบ่งเป็นลักษณะการไหลแบบแผ่ซ่าน (Sheet Flow) โดยไหลไปตามความลาดเอียงของพ้ืนผิว และมี
ระดับความลึกไม่มาก ประเภทที่สอง คือ การไหลตามร่อง (Channel Flow) หรือเป็นลักษณะการไหลของน้ำไป
ตามลำธาร ซึ่งเป็นน้ำผิวดินที่ได้ศึกษามาแล้ว น้ำผิวดินนับเป็นแหล่งน้ำที่มีประโยชน์มากต่อมนุษย์ ในด้าน การ
ดำรงชีวิต แหล่งน้ำผิวดิน ออกจากจะเป็นส่วนของน้ำฝนที่ตกลงสู่ผิวดินแล้วยังหมายรวมถึงส่วนของน้ำที่ไหลล้น
ออกจากใต้ดินเข้ามาสมทบด้วย ปริมาณของน้ำผิวดินจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมายังพื้นที่
นั้น ๆ ด้วย  

 8.๒ ป่าไม้ 

 สภาพป่าในตำบลนาม่องประกอบด้วยชนิดป่าที่สำคัญ 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบ
แล้ง ป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง กว้าว พยุง ส้าน ช้างน้าว กระโดน มะพอก ฯลฯ พืช
พ้ืนล่างประกอบด้วย หญ้าเพ็ก ตะโกหิน ปอหู ปรง พวงประดิษฐ์ รางจืด เป็นต้น 

 8.๓ ภูเขา 
 ตำบลนาม่อง มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีเป็นหินทราย 

8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในเขตตำบลนาม่อง คือ ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ำ 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ความม่ังคง 

 การมีความมั่งคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ทั้งประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่งคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที ่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองที่มั่งคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร ประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข็มแข็ง 
ครอบครัว มีความอบอุ่น 
 ประชาน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่งคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

 ความม่ังคั่ง 

 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของ
การพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 เศรษฐกิจมีความสามารถมนการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั่งการคมนาคมขนส่ง การผลิ ต 
การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง 
 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ความย่ังยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความสามารถ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
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 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนรวมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการ
พัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ ยั่งยืน 
 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง 

 ๑. เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสำนึกของชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลี่อมล้ำการกระจาย
อำนาจ และสร้างเชื่อมั่นในกระบวนยุติธรรม 
 ๓. ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขและ
แนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 ๔. บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
ความมั่งคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมเร่งรัดจัดทำหลัก
เขตแดน แก้ไขปญัหาพื้นทีท่ับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ 
 ๕. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 ๖. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร ้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 ๗. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 ๘. การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ๑. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

  ๑.๑ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยดำเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ
เชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุก
ระดับ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึง แหล่งเงินทุนของประชาชน 
  ๑.๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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  ๑.๓ พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอำนวยความสะดวกทางด้านโครงสร้าง
และระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุนและด้านบุคลากร 

 ๒. พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 

  ๒.๑ ภาคเกษตร 
   ๒.๑.๑ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข็มแข็งและยั่งยืน 
   ๒.๑.2 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ  

สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
๒.๑.3 พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 

  ๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
   ๒.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
  ๒.๓ ภาคบริการ 
   ๒.๓.๑ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
   ๒.๓.๒ ผลักด้นประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
   ๒.๓.๓ ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

 ๓. พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน  

  ๓.๑ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อสนองตอบผู้บริโภค
ทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของ
ตนเอง และสร้างภาพเอกของสิ้นค้าไทย ให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่ วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถ
ปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
  ๓.๒ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศ 
  ๓.๓ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง เพ่ือ
เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื ้อต่อการดำเนินธุรกิจ และ เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข็งขันส่งเสริมการพัฒนาการต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตบริการอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  ๓.๔ ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไปสู่สากล 
  ๓.๕ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่ม
ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
 

 



13 
 

 
 

 ๔. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

  ๔.๑ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ
ความสำคัญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน 
  ๔.๒ พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงมี
บริการที่ทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  ๔.๓ พ้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ จัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีด
ความสามารถสูง 

 ๕. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๕.๑ ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ำ รวมทั้ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่ว
ประเทศ และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศ
ยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
  ๕.๒ ด้านความมั่งคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่งคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจายประเภท
ของเชื่อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความกว้าหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านพลงังาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นบานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ 
รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
  ๕.๓ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 
ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจ่ายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริหาร
ภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพื ่อสร้างความเข็มแข็งของภาคการผลิต การศึกษาและพาณิชย์
อีเล็กทรอนิกส์ 
  ๕.๔ ด้านการวิจัย และพัฒนา เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยมี
สัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๒๐ : ๘๐ สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพิ่มจำนวน
บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น ๗๐ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

 ๖. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

  ๖.๑ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้ง
ในระดับทวิภาคีเพ่ือส่งเสริมความมั่งคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนร่วมกัน 
  ๖.๒ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
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  ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ 
  ๖.๔ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้าน
อาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ 
  ๖.๕ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอำนาจ
ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดำรงความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักการรักษาดุลยภาพของการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอำนาจต่าง ๆ 
  ๖.๗ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงินและด้าน
เทคนิคกับประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ 
  ๖.๘ สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้
แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๖.๙ สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ 
และผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งการดำเนินการเชิงรุกใน
การสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  ๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยการพัฒนา
เริ่มตั้งแต่มนครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงการตั้งครรภ์ /แรกเกิด/ปฐมวัย (๒) วัยเรียน (๓)วัน
รุ่น/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ 
  ๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบ บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ
การยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบ
การเรียนรู้ 
  ๓. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิต
ที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬา
เพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
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  ๔. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่ม เพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
จิตสำนึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับ การสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคง
ให้สมาชิกในครอบครัว 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

  ๑. การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ
มั่นคงทางด้านรายได้และ การออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ฐาน
ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
  ๒. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้ เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาล ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  ๓. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
  ๔. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการฟื้นฟู บทบาทสถาบันศาสนา การธำรงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นฐาน
รากที่เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

๕. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณ 
ของสื่อมวลชน มีการปรับปรุง ระบบตรวจสอบสื่อ มีการกำหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความ
รู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๑. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกัน การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๑.๑ ปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการปราบปรามและป้องกันการ 

บุกรุกทำลายป่า อย่างเข้มงวด  
  ๑.๒ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีป่าไม ้

บนพื้นฐานให้ คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของ
ระบบ นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  

  ๑.๓ วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
  ๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 ๒. วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มี ประสิทธิภาพ 

  ๒.๑ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บ 
น้ำต้นทุนและ แหล่งชะลอน้ำที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ระบายน้ำ และการผันน้ำ และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และ แผนง าน
เผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการ ปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการ มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการน้ำ 

 ๓. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
  ๓.๓ กำหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
  ๓.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัด 

พลังงานอย่าง ถูกต้องและต่อเนื่อง 

 ๔. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  ๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
  ๔.๓ กำหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
  ๔.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัด 

พลังงานอย่าง ถูกต้องและต่อเนื่อง 

 ๕. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ๕.๑ พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และ 
บรรจุให้เป็น แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ 

  ๕.๒ สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับ 
กฎระเบียบให้เอื้อต่อ การพัฒนา 

๕.๓ เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการ จัดการของเสีย  

  ๕.๔ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
  ๕.๕ พัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุลและยั่งยืน 

 ๖. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
   ๖.๑ ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  
   ๖.๒ เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ๖.๓ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๖.๔ ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการทำแผนบริหาร 

ความต่อเนื่อง ของธุรกิจ 
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 ๗. ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  ๗.๑ จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม และ ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

  ๗.๒ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน 
ทางเลือกและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

  ๗.๓ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ 
โครงสร้าง องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นและ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๑. การปรับปรุงการบริหาร จัดการรายได้และรายจ่าย ของภาครัฐ 
   ๑.๑ ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการ 

เพ่ิมขีดความสามารถใน การแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ 
   ๑.๒ ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้ 

มีกฎหมายที่เป็นกรอบ ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทำงบประมาณระยะปานกลางและ
ระยะยาว เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

๑.๓ มุ่งเน้นการจัดท้างบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตัว 
และให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณได้มากข้ึน 

  ๒. ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
   ๒.๑ ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงาน 

ให้ภาคส่วนอื่น เพ่ิม ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ  

   ๒.๒ พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๓. การวางระบบบริหารงาน ราชการแบบบูรณาการ 
   ๓.๑ พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการ 

บริหารส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณให้เป็นแบบ ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม 
ต้องสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
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 ๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กำลังคนและพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ 
  ๔.๑ วางแผนกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่อ 

งบประมาณประเทศ  
  ๔.๒ สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย 

สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน    
๔.๓ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย 

บุคลากรภาครัฐ โดยคำนึงถึงความดีงาม ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณา
ด้วย 

 ๕. การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 
  ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและ 

ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่ เกี่ยวข้อง    
 ๕.๒ พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมเข้ามาดำเนินการตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 

 ๖. การพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ 
  ๖.๑ พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของ 

ผู้รับบริการ 
๖.๒ พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทำ web –portal จัดทำ

ฐานข้อมูลงานบริการที่มี ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
  ๖.๒ ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด ์

และโทรศัพท์มือถือ 
 ๗. การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ี ล้าสมัย 
  ๗.๑ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออำนวยต่อการบริหาร 

ราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลง ระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  
  ๗.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความ ช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒    

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี          (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดเป้าหมายรวมของ
การพัฒนาดังนี้ 
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 ๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ ทำ
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม เป็นวัตกรสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกายใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
 ๒) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างถั่วถึงและเป็นธรรม 
 ๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับปรุงสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิตอล เน้นอุปสงค์นำการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข็มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์คุณภาพสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
 ๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความ
มั่งของนานาชาติต่อประเทศไทย 
 ๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
 ๖) มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดบทบาทภาครัฐใน
การให้บริการที่ภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอร์รัปชั่น และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แบ่งออกเป็น ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  เป้าหมายเพื ่อพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึ ่งปรารถนา พัฒนาให้เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถปรับตัวเท่ากันการเปลี่ยนแปลงโดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญ สูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย  

  ๑) การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสารถ 
  ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๓) การลดปัจจัยเสี่ยงทางคุณและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
  ๔) การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
  ๕) การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ 
ภาคธุรกิจทำธุรกิจเพ่ือสังคม 
  ๖) การสร้างสภาพแวดล้อมและวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

  เป้าหมายเพื ่อสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่งถึง และเป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มี
ความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อย ๔๐ ที่มี
รายได้ต่ำสุด 
  ๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการ กระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
  ๓) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหาร และการตัดสินใจทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  ๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนา ศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความ เข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 
  ๕) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครอง
ทางสังคม และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
  ๖) การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลี่อมล้ำในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายน้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  ๗) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ/ยังยืน และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย 
  ๑) การจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม ประกอบด้วย การพัฒนาด้านการคลัง และการพัฒนาภาค
การเงิน 
  ๒) การเสริมสร้างและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  เป้าหมายเพื่อรักษาทุนทางธรรมชาติ เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ควบคุม ป้องกัน
และลดมลพิษ รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาขีดความสามรถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
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  ๑) รักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๒) การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
  ๓) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
  ๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕) พัฒนาระบบบริการจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามรถในการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๗) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  ๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งย่ังยืน 

  เป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาประเทศระยะตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา และการทหาร โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูง
และสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) การักษาความมั่นคงภายใน 
  ๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
  ๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
  ๔) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่งคง 
  ๕) การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
  ๖) การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗) การบริหารจัดการความมั่งคงเพ่ือการพัฒนา  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

  เป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระดับการ
ให้บริการสาธารณะอย่างโปร่งใส ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน ใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็วและเป็น
ธรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคคลภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  ๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
  ๓) เพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริหารสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  ๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  ๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที ่๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  เป้าหมายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้า
อนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล
อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปา ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 
  ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
  ๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  ๓) การพัฒนาระบบระบบโลจิสติกส์ 
  ๔) การพัฒนาด้านพลังงาน 

๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  ๖) การพัฒนาสาธารณูประการด้านน้ำประปา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  เป้าหมายเพื่อใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และวัตกรรม เป็นเครื ่องมือสำคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ เช่น การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การเสริมสร้างสังคมทีมีตรรกะทาง
ความคิด การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สมดุล การแก้ไขปัญหาและการยกระดับ
ความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสรมารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
  ๒) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

  เป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและเพ่ิม
รายได้อย่างทั่วถึง พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และฟื้นฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดย
แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) การพัฒนาภาค โดยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
มาตรฐาน ปลอดภัย และอินทรีย์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวิติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
  ๒) การพัฒนาเมือง ทั้งการพัฒนาเมืองหลัก และการพัฒนาเมืองสำคัญ 
  ๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 เป้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชนความได้เปรียบจากทำเลที่ตั้งของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในเชิงยุทธศาสตร์ การให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง และเสริมสร้ างประโยชน์ของ
ประเทศในด้านการค้า การลงทุน การเงิน รวมถึงการผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยให้เป็นส่วนสำคัญของ
ความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก โดยแนวทางการพัฒนาที่มี
ความสำคัญสูงแลสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน 
  ๒) การพัฒนาและการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
  ๓) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพื่อขยายฐานการผลิต การค้า การบริการของ
ผู้ประกอบการไทย สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และ Know How ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การ
เป็นชาติการค้า 
  ๔) มุ่งเปิดประตู่การค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน ทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมอภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  ๕) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานประเทศ 
  ๖) บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ภายในประเทศ และภารกิจด้านต่างประเทศ 

๗) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาค โดยมีบทบาทท่ี 
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
  ๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานชาติในการสร้างความมั่นคง 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาทานอลของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ ยวทาง
โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยะธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 แนวทางดังนี้ 

1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยะธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

และกีฬาสู่นานาชาติ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 

 
 



24 
 

 
 

5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นเลย   
ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้แต่
ละแห่งชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและป้องกันการบุกรุก คุกคามป่าไม้และพ้ืนที่ชุ่มน้ำ อนุรักษ์
ทรัพยากรดินและพ้ืนที่ต้นน้ำให้สมบูรณ์ 

 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 ไดใ้ห้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาด้านการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน 
 2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพ่ืออำนวยความสะดวกด้านการค้า เช่น จัดทำเวลาทำการของด่าน
มุกดาหาร- สะหวันนะเขต และด่านสะหวัน-ลาวบาว ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธี
สารแนบท้ายการดำเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS Cross-
Border Transportation Agreement : GMS CBTA) เพื่ออำนวยความสะดวกการผ่านแดนของคนและสินค้าใน
อนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection :SWI เพื่อให้เอื ้อต่อการตรวจปล่อย
สินค้า ณ จุดเดียว Single Stop Inspection :SSI ที่ด่านมุกดาหาร-สะหวันเขต 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 4. พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเน้นส่งเสริมให้พื้นที่
ชลประทานเป็นพื้นที่เกษตรก้าวหน้า ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ และ
การขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยาพารา ปาล์มน้ำมัน ให้มากขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุนการทำปศุสัตว์
โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา และส่งเสริม ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

  “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย  ก้าวไกลการค้า  การลงทุน  พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง” 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร  
  “เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  และรายได้ของประชาชน” 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมเป็นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
2) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 

 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 
1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
2) การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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  4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  5) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความมั่นคง 
๒) เพื่อพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่งพฤกษเวช 
๓) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด 
๔) เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ  ธรรมชาติ  และวัฒนธรรมประเพณีของ

จังหวัดสกลนคร  เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย 
๕) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6) เพื ่อให้การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้ อมอย่างบูรณาการมี

ประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7) เพื่อให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั ่นคง  

สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 

 วิสัยทัศน์ 

 “สกลนครน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ  AEC  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ 

   ๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก  ทางน้ำ  และไฟฟ้า 
   ๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
   ๓) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
   ๔) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 
   ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๖) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๗) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น 
   8) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 

 1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  อุปโภค  และ  บริโภคอย่าง 
   ทั่วถึง 

 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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 3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
 4) การค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และ  เกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เผยแพร่ประเพณี  และ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน  ครอบคลุมทุก 

   พ้ืนที่ 
 7) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
 8) ประชาชนรู้รักสามัคคี  และประเทศชาติมั่นคง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  และ  18  กลยุทธ์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1.1  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
1.2  การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
1.3  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ 
เชื่อมโยงเครือข่าย 
1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 

2.1  การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ 

 สร้างสรรค์ 
2.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
2.3  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.1  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3.2  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
3.3  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานแบบบูรณาการอย่าง 

สมดุลและย่ังยืน           

๑. การพัฒนาการจัดการ  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
๒. การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.2  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย 
5.3  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
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5.4  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
5.5  กำหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมุขในสถานศึกษาและประชาชน 
5.6  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาม่อง 

2.1 วิสัยทัศน์ 

“ตำบลนาม่องน่าอยู่  เชิดชูวฒันธรรม  นวัตกรรมนำเศรษฐกิจ  ดำรงชีวิตพอเพียง” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

2.3 เป้าประสงค์ 

1. การคมนาคมขนส่ง  มีความสะดวกรวดเร็ว  ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ทั่วถึง  และครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 
2. เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัย
และรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
5. ศิลปะ  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป 
6. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว  ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 
7. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
9. ประชาชนมีงานทำ  มีอาชีพ  และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
10. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็นที่ต้องการของตลาด  
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ  และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
13. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
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14. ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  และสิ่งปฏิกูลตลอดจนภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
16. บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม  และหลักธรรมาภิบาล 
17. การบริหารด้านการเงิน  การคลัง  และการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ 
18. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วน
ร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 
19. สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
20. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
21. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
22. ประชาชนรู้รักสามัคคี  และประเทศชาติมั่นคง 

๒.๔ ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร 
๒. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
๓. ร้อยละของจำนวนประชาชนให้ความสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔. ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
๕. ร้อยละของจำนวนประชากรมีสุขภาพแข็งแรง 
๖. ร้อยละของจำนวนประชากรมีคุณภาพดีขึ้น 
๗. ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงจากปีที่ผ่านมา 
๘. จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามโครงการที่กำหนด 
๙. ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าของตำบลนาม่องเพ่ิมขึ้น 

 ๑๐. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล 
๑๑. ร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้มาตรฐาน 
๑๒. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามเก่ียวกับทุจริตประพฤติมิชอบใน 
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมข้ึน 

 ๑๓. ร้อยละของปัญหาด้านยาเสพติดได้รับการแก่ไข 
 ๑๔. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๑๕. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
๑. ประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   
๔. ตำบลนาม่องได้รับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ 
ยั่งยืน   
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๕. ตำบลนาม่องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง   
๒.๖ กลยุทธ์ 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรกร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในชุมชน  
4. ประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 
6. สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
8. เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะของกลุ่มวัยเรียน 
9. เสริมสร้างการออกกำลังกาย 
10. ส่งเสริมด้านสวัสดิการ 
11. ส่งเสริมการทำความสะอาดของชุมชน 
12. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมในกลุ่มต่าง ๆ 
13. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ 
14. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการเทศบาลตำบลนาม่องสู่องค์การสมรรถนะสูง 
15. ส่งเสริมการนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร 
16. พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความม่ันคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
17. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๓. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนในการพึ่งตนเอง 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาม่อง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสามารถอธิบายได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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2.8.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

 1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การ
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ในประเด็น
การพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 

๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญด้าน
ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.8.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ใน
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้านและประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ ่มทาง
การเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 

๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคลื่อน
สำคัญด้านที่ ๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และด้านที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ 

๕) มีความเชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.8.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ในประเด็น
การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญด้าน
ท ี ่  2 แก ้ป ัญหาความยากจนและพัฒนาค ุณภาพช ีว ิตผ ู ้ม ีรายได้ น ้อยเพ ื ่อลดความเหล ื ่ อมล้ำ             
 ๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างคาวมเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 

๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2.8.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบ
บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 4การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ในประเด็น
การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญด้าน
ที ่3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแล้อม 

๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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2.8.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ 
ม่ังคง 
1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ในประเด็นการพัฒนา
ที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญด้านที่ 2  
แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ ำ และด้านที่ 5  ใช้
โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื ่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคภาคกลางและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่          
๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล   

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลนาม่องได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลตำบลที่

ชดัเจน คลอบคลุมอำนาจหน้าที่ตาม
ภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมข้ึนหรือ
ถ่ายโอน 

W1 บุคลากรเทศบาลยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมี
สูงต่อเทศบาลตำบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่ตำบลตอบสนองได้น้อย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดทำแผน การทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอ่ืน 

S3 มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการ
บริหารงานตามลำดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพหรือการดำรง
ชีวิตประจำวันในอัตราสูง S4 ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เอง

ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

S5 มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในตำบล W4 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำให้

การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
S6 สภาเทศบาลตำบลสามารถออกเทศ

บัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย 
W5 บุคลากรมีน้อย ทำให้ต้องรับผิดชอบงาน

หลายอย่าง เกิดการทำงานไม่มีความต่อเนื่อง 
และประสบการณ์ในการทำงานน้อย S7 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตาม

ภารกิจและกำลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

W6 ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

W7 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
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จดุแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ
ตนเอง ทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน 
และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W9 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดียว ฯลฯ 

S11 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W10 ประชาชนในพื้นท่ียังไม่เข้าใจบทบาทการ
ทำงานของเทศบาล 

W11 งบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 

S12 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W12 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S13 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การทำงานในระบบของเครือข่าย 

W13 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S14 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

W14 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

W15 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S16 ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
กำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

W16 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำ
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 

S17 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม

มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ 
T1 อำนาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ 

บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น 

ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองของเทศบาลตำบล 

T2 การให้ความอิสระเทศบาลตำบลจาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
กำกับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานของเทศบาลตำบล 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน 
คุณภาพต่ำ ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่ำ O4 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความ

สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากข้ึน T5 น้ำมันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 

O5 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เนื่องจาก

แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 
O6 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม

ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในตำบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O7 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ เด็กก่อน
วัยเรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนที่ของตำบลมี
ลักษณะแหล่งต้นน้ำ  ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดน้ำ
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

O8 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตำบล 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O9 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอำเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทำให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

O10 นำข้อมูลจากการจัดทำเวทีประชาคม  
จัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสำนึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 

O11 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคม
อาเซียน 

O12 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นทำให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่องยังคงเป็น

ปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที ่ ซึ่ งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือ ด้าน
งบประมาณ ดังนั้น เทศบาลตำบลนาม่อง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจำกัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหาที่สำคัญ  และ
จำเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผัง
เมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต  ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่กำลังประสบ
ปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สำหรับเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมาก
นัก 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

 1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในตำบลมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ทำให้เกิด
ละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความ
เดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 
 2. ทางระบายน้ำ ลำคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ลำเหมืองส่งน้ำมีวัชพืชปก
คลุม ท่อระบายน้ำยังถูกน้ำกัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ำเล็กทำให้การระบาย
น้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่ทันทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 
 3. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน  
 4. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามธรรมชาติในฤดูฝนทำนาปี บางครั้ง
เกิดปัญหาภัยแล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อน้ำในพ้ืนที่นาของตนเองทำ
ให้เพิ่มต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อน้ำ  เป็นต้น บางพื้นที่พบปัญหาสภาพดินกักเก็บน้ำไม่ได้ ไม่สามารถทำนาได้ 
หน้าแล้งบริเวณลำคลองจะแห้งขอด 
 5. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วนการ
โทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่เทศบาลตำบลนาม่อง เป็นต้น  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณ
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง หรือโครงการ/
กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของงบสนับสนุนจาก
หน่วยงายที่เกี่ยวข้อง 
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 ความต้องการของประชาชน 

1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
๒. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุก 

 พ้ืนที่  
๔. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ำ 
๕.จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ และจัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด ในการอุปโภค-บริโภค  
๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดล้อม 
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลตำบลนาม่องยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการทำ
นา ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลตำบลนาม่อง ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  ไม่มีพืช
เศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทำอย่างไรจึง
จะทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆ
สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
 ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาของเทศบาลตำบลนาม่อง ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  ปัญหาด้านสังคม  ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาเรื่องน้ำ  ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดู
เก็บเกี่ยว ฯลฯ  ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจำกัด เพื่อบริการจัดการปัญหาให้เกิด
ประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาม่อง ให้ขยายตัว
มากขึ้นในอนาคต 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง มีอาชีพหลัก คือ การทำนา รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือ
กลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาค
การเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
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 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนา
เทศบาลตำบลนาม่อง เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมจะ
เน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการใน
อนาคตอย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาม่องต้องการเครื ่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น 
ต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ลดความชื้น ก่อนที่จะจำหน่าย เพ่ิม
มูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์
ข้าวในการทำนาในฤดูต่อไป  

  ค. ด้านสังคม 

 ปัญหา 
                         สังคมโดยรวมภายในเทศบาลตำบลนาม่อง ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้านการเกษตร
ยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่
ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

สำหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อเทศบาลตำบลนาม่อง  ดังนี้ 
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5. ขาดสถานที่สำหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันในอนาคต 

       ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทำให้ 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น 
เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  

๓. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านรักบ้าน
เกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี อยู่นอกพื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียน 
หรือไปทำงานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ทำการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สำคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียก
กันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  
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๔. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับ

ไม่ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่
เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กำหนดมาตรการที่ชัดเจน 

5. จากปัญหาในข้อที่ ๔ มีเหตุมาจาก ในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ไม่มีพ้ืนที่ในการเล่นกีฬา
หรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่างแท้จริง หรือขาด
พ้ืนที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหา
ผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

  เทศบาลตำบลนาม่องจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากรมา
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลนาม่อง คอยดูแล
สอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังเทศบาลตำบลนาม่อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ใน
เด็กและเยาวชน สิ่งสำคัญการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย 
เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถิ่นที่อยู่ 
บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก 
และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรม
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและเทศบาลตำบลนาม่อง 
ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดำเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการเทศบาลตำบลนาม่อง ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อำเภอ และ
ระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลนาม่อง จัดส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่างๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุก
อย่างเป็นสิ่งจำเป็นที่เทศบาลตำบลนาม่องต้องดำเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 

 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับ
การปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรม
อย่างภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ง. ด้านการเมือง - การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น 

โดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทำลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมาย
ในอนาคต ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
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2. ปัญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาม่องมีความเชื่องช้า 
 
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

การบริหารอย่างจริงจัง 
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบล 

นาม่องไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

   จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการบริหารของท้องถิ่นเพ่ือกำหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น 
ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้
ความรู้ ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการทำ
นา คือ ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง 
ทำให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของ
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที ่ของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาม่อง บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการ
ปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดของทรัพยากร ไม่
ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการทำงาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ของเทศบาลตำบลนาม่องมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจำกัด  รายได้ของเทศบาลตำบลนาม่อง
มีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ  รายได้ของเทศบาลตำบลนาม่องส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่
ส่วนกลางจัดสรรให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาม่อง เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่
มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง  

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

  เทศบาลตำบลนาม่อง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลนาม่อง จัดอบรมแกนนำในชุมชน/หมู่บ้าน 
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านในด้าน
ต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรของเทศบาลตำบลนาม่อง จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทำงานโดยการส่งอบรม
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีขวัญ
และกำลังใจในการทำงาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี การต่อใบอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติตามเทศ
บัญญัติบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมด 
เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา อีกทั้งออกเทศบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินการ 
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 ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมใน 
ด้านการเมือง การบริหารของเทศบาลตำบลนาม่องและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเทศบาลตำบลนาม่องจัด
ขึ้น 

2. ผู้บริหาร บุคลากร ของเทศบาลตำบลนาม่อง ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 

3. เทศบาลตำบลน่าองสามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วนเป็นธรรม เพ่ือมี 
รายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้าง
อาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 

 จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ถือว่าไม่แตกต่างจากสภาพ

ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่แหล่งน้ำถือว่ามีความใกล้เคี ยงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ถือเป็นปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะ เพ่ือ
พักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเพ่ือเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลตำบล
นาม่อง ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ
การขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทำให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหา
ขยะของครัวเรือน ดังนั้น  ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น  ปัญหาขยะตามริมถนนและปัญหาสารเคมี ของเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง ในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การ
ดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือทำลายศัตรูพืช จนทำให้ระบบ
นิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ 
ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 เทศบาลตำบลนาม่อง จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง เพ่ือสร้างที่
เผาขยะ ลดปัญหาขยะ และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้ประชาชน
หวงแหน 

  ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ 
สร้างจิตสำนึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ส่วนที่ 3  

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธ์ศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.การเศรษฐกิจ 1.สังคมสงเคราะห์   
  
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ทุกส่วน
ราชการ 

๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

๑.บริการชุมชน
และสังคม 

๑.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกส่วน
ราชการ 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๑.บริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานสาธารณสุข 
 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
5.แผนวานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 
๖.แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข

ฯ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

๑.การเศรษฐกิจ 1.แผนงานสาธารณสุข    
2.แผนงานเกษตร 

กองสาธารณสุข
ฯ 

ทุกส่วน
ราชการ 

๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 

๑.บริหารทั่วไป 
 
 
 
๒.บริการชุมชน
และสังคม 

๑.แผนงานบริหารทั่วไป 
 
๒.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
3.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
4.แผนงานเคหะและชุมชน 
5.แผนวานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 
6.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

สำนักปลัด 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองช่าง 
สำนักปลัด 

 
กองช่าง 

 

ทุกส่วน
ราชการ 
จังหวัด 
กรม

ส่งเสริม 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ – พ.ศ.2565) 

 
 

ยุทธ์ศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑.๑ แผนงาน  สังคม
สงเคราะห์   

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

250,000 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

550,000 

 
รวม 

1 50,000 1 50,000 5 250,000 2 100,000 2 100,000 11 550,000 

๒) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
๒.๑ แผนงาน  การศาสนา  
วัฒนธรรม  และนันทนาการ    

 
 
 

6 

 
 
 

330,000 

 
 
 

8 

 
 
 

600,000 

 
 
 

9 

 
 
 

660,000 

 
 
 

9 

 
 
 

670,000 

 
 
 

9 
 

 
 
 

660,000 

 
 
 

41 

 
 
 

2,920,000 

 
รวม 

6 330,000 8 600,000 9 660,000 9 670,000 9 660,000 41 2,920,000 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธ์ศาสตร์ 
 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน   
๓.๑ แผนงาน  บริหารงาน
ทั่วไป 
๓.๒ แผนงาน  การศึกษา 
๓.๓ แผนงาน  สาธารณสุข 
๓.๔ แผนงาน  สังคม
สงเคราะห ์
๓.5 แผนงาน  งบกลาง 

 
 
 

1               
 

6    
20 
2 
 
 

5 

 
 
 

270,000 
 

7,426,530 
1,994,000 
200,000 

 
 

16,011,200 

 
 
 

1 
 

11 
23 
4 
 
 

5 

 
 
 

270,000 
 

7,604,830 
2,484,000 
260,000 

 
 

18,051,200 

 
 
 

1 
 

17 
24 
6 
 
 

5 

 
 
 

270,000 
 

8,615,810 
2,564,000 
410,000 

 
 

20,091,200 

 
 
 

1 
 

17 
22 
6 
 
 

5 

 
 
 

270,000 
 

8,939,470 
2,114,000 
410,000 

 
 

22,131,200 

 
 
 

1 
 

17 
20 
6 
 
 

5 

 
 
 

270,000 
 

8,959,470 
1,614,000 
410,000 

 
 

24,171,200 

 
 
 

5 
 

68 
109 
24 

 
 

25 

 
 
 

1,350,000 
 

41,546,110 
10,770,000 
1,690,000 

 
 

100,456,000 
 
 

รวม 34 25,901,730 44 28,670,030 53 31,951,010 51 33,864,670 49 35,424,670 231 155,812,110 
 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดลุและยั่งยืน 
๔.๑ แผนงาน  สาธารณสุข 
4.2 แผนงาน  การเกษตร  

 
 
 
 

8 
3 

 
 
 
 

1,090,000 
85,000 

 
 
 
 

20 
5 

 
 
 
 

1,505,500 
110,000 

 
 
 
 

20 
5 

 
 
 
 

1,515,000 
110,000 

 
 
 
 

18 
3 

 
 
 
 

1,495,000 
90,000 

 
 
 
 

18 
3 

 
 
 
 

1,495,000 
90,000 

 
 
 
 

84 
19 

 
 
 
 

7,100,500 
485,000 

รวม 11 1,175,000 25 1,615,500 25 1,625,000 21 1,585,000 21 1,585,000 103 7,585,500 

แบบ ผ.01 
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ยุทธ์ศาสตร์ 

 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕) ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความ
มั่งคง 
๕.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 
๕.๒ แผนงาน  รักษาความ
สงบภายใน 
5.3 แผนงาน  สังคม
สงเคราะห ์
๕.4 แผนงาน  เคหะและ
ชุมชน 
๕.5 แผนงาน  สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงาน  อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 
 

13 
6 
 
 

1 
 

8 
 

2 
 

30 
 

 
 
 
 

1,290,000 
1,235,000 

 
 

50,000 
 

5,100,000 
 

100,000 
 

51,399,250 

 
 
 
 

19 
7 
 
 

1 
 

21 
 

2 
 

160 

 
 
 
 

1,655,000 
1,270,000 

 
 

50,000 
 

34,380,000 
 

100,000 
 

81,463,450 
 

 
 
 
 

21 
8 
 
 

1 
 

37 
 

2 
 

120 

 
 
 
 

2,130,000 
1,520,000 

 
 

50,000 
 

39,033,000 
 

100,000 
 

90,941,450 
 

 
 
 
 

21 
8 
 
 

1 
 

43 
 

2 
 

99 

 
 
 
 

1,730,000 
1,520,000 

 
 

50,000 
 

42,175,000 
 

100,000 
 

85,947,150 

 
 
 
 

21 
8 
 
 

1 
 

10 
 

2 
 

39 

 
 
 
 

1,730,000 
1,520,000 

 
 

50,000 
 

30,480,000 
 

100,000 
 

56,998,750 
 

 
 
 
 

95 
37 

 
 

5 
 

119 
 

10 
 

448 

 
 
 
 

8,535,000 
7,065,000 

 
 

250,000 
 

151,168,000 
 

500,000 
 

366,750,050 

รวม 
 

60 59,174,250 210 118,918,450 189 133,774,450 174 131,522,150 81 90,878,750 714 534,268,050 

รวมท้ังสิ้น 
 

112 86,630,980 288 149,853,980 281 168,260,460 257 167,741,820 162 128,648,420 1,100 701,135,660 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

1.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการ
พัฒนาอาชีพเดิมและ
สร้างอาชีพใหม ่

จัดกิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้
ความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการประกอบอาชพี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ในตำบล
นาม่อง
จำนวน
100 
คน 

ประชาชนมีการ
พัฒนาอาชีพให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของผู้บริโภคและ
มีอาชีพเสริม 
สร้างรายได้แก่
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ฝึกอบรมการทอผา้และมัดหมี ่ เพื่อฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการมัดหมี่และ
การทอผ้าใหก้ับ
ประชาชนในเขต
ตำบลนาม่อง 

ประชาชนผู้สนใจใน
เขตเทศบาลตำบล
นาม่อง จำนวน 100 
คน 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวน 1 
กลุ่ม 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล
นาม่อง จำนวน 
100 คน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสะไน 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้กลุ่มอาชพี 
สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนส่งเสริมอาชีพ
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่
11 จำนวน 50,000 
บาท 

- - 50,000 - - จำนวน 1 
กลุ่ม 

สมาชิกในกลุ่มมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกจิชุมชนธุรกจิ
เกษตรครบวงจร (IAC) 

เพื่อให้กลุ่มอาชพี 
สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนธุรกิจเกษตร
ครบวงจร (IAC) 
จำนวน 50,000 
บาท 

- - 50,000 - - จำนวน 1 
กลุ่ม 

สมาชิกในกลุ่มมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกจิชุมชนทอ
ผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชิงดอย 

เพื่อให้กลุ่มอาชพี 
สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อม
ครามบ้านเชิงดอย
จำนวน 50,000 
บาท 

- - 50,000 - - จำนวน 1 
กลุ่ม 

สมาชิกในกลุ่มมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 5  โครงการ - - 50,000 50,000 250,000 100,000 100,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2. การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

2.1 แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมประเพณีวัน
สงกรานต ์

- เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป                             
- เพื่อส่งเสริมความรัก  
สามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งชุมชน                                
- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว 

เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง 19 
หมู่บ้าน 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

- ส่งเสริม
เผยแพร่
ประเพณี  และ
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป        
- เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจอัน
ดีระหว่างชุมชน                    
- เพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ท้องถิ่น   
 

อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามให้
คงอยูส่ืบไป 
 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง 19 
หมู่บ้าน  

30,000 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ได้อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

3 ส่งเสริมประเพณีวันลอย
กระทง 

- เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป                             
- เพื่อส่งเสริมความรัก  
สามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชน                                
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยว 

เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง 19 
หมู่บ้าน 

- 
 
 
 

70,000 
 
 

70,000 
 
 

70,000 
 

70,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

- ส่งเสริมเผยแพร่
ประเพณี  และ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป        - เกิด
ความร่วมมือร่วมใจอัน
ดีระหว่างชุมชน                    
- เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

4 ประเพณีวันเข้าพรรษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในการถวาย
เทียนให้คงอยู่สืบไป 

เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ในเขต  
ต.นาม่อง 19 หมู ่

20,000 
 

20,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ได้อนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีในการถวาย
เทียนให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

5 อบรมธรรมะกลาง
พรรษา 
(ธรรมสญัจร) 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมให้แก่
ข้าราชการ ประชาชน 
ด้วยการเข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรม 

จำนวน  1  ครั้ง 30,000 
 

๓0,000 30,000 ๓0,000 ๓0,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ข้าราชการและ
ประชาชน 
ได้ร่วมปฏิบตัิธรรม 
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ใช้เวลาว่างออก
กำลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 
- เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคค ี

เด็กเยาวชน 
ประชาชน   
 19 หมู่บา้น 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน 
1 ครั้ง 

- เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ใช้เวลา
ว่างออกกำลังกาย
และ ห่างไกลยา
เสพติด 
- คนในชุมชนมี
ความสามัคค ี

กองการศึกษา 

7 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 

เพื่อจัดส่งนักกีฬา
หรือ กีฑา เข้าร่วม
การแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
พนักงานเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
90 
เกิด
ความ
สามัคค ี

เกิดความสามัคคี
และมีความร่วมมือ
ระหว่างกัน 

สำนักปลดั/ 
กองการศึกษา 

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อำเภอ 
กุดบาก (จัดงานรวมใจ
ไทกะเลิง) 

- เพื่อเป็นการสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 
- เพื่อส่งเสริมความ
รักความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชน
ในอำเภอกุดบาก 
- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอำเภอ 
กุดบาก  จำนวน 
200,000 บาท 

- ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 จำนวน 
๑ ครั้ง 

- ส่งเสริมเผยแพร่
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คง
อยู่ตลอดไป 
- เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจอันดีระหว่าง
ชุมชน 
- เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
  

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตำบลนาม่อง 

เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟู 
จารีตประเพณีภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป  
- ฮีตสิบสอง
ประเพณีลอย
กระทง 
- โครงการ ฮตีสิบ
สอง บุญออก
พรรษา  โครงการ 
เรียนรู้  
-โครงการ จัดคา่ย
คุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
เด็กและ เยาวชน 
เสรมิสร้างทักษะ
ชีวิต ฯลฯ 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล 
นาม่อง   

- -  
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในเขตตำบล
นาม่องมีความ
ตระหนักถึง
การอนุรักษ์ 
หรือฟ้ืนฟู 
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่นและ
ของชาติ 

ได้อนุรักษ์ 
หรือฟ้ืนฟู 
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่นและ
ของชาติ 

กองการศึกษา 

รวม 9  โครงการ - - 330,000 600,000 660,000 670,000 660,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

3.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ชุมชนด้วยการจ้างนักเรยีน/
นักศึกษาทำงานในช่วงปิด
ภาค 
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียน/
นักศึกษาใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์โดย 
การปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดภาค
เรียนสร้างรายได้
ให้กับนักเรียน/
นักศึกษา ในช่วง
ปิดภาคเรียน 

จ้างนักเรียน/
นักศึกษาในช่วง
ปิดภาคเรียน  
 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ร้อยละ 
90ของ
นักเรียน/
นักศึกษา
ที่ร่วม
โครงการฯ 
สร้าง
รายได้
ให้กับ
ครอบครัว 

นักเรียน/
นักศึกษามี
ประสบการณ์
ใน 
การทำงาน
และม ี
รายได้
ช่วยเหลือ 
ครอบครัว
ในช่วงปิดภาค
เรียน 

สำนักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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3.2 แผนงาน  การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 จัดซ้ือวัสดุอาหาร
เสริม (นม) 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

- โรงเรียน
ประถมในตำบล
นาม่อง   
- ศูนย์เด็กเล็กใน
ตำบลนาม่อง 

2,๒๗๐,๗00 
 

2,๒๗๐,๐00 2,๒5๐,๐00 2,300,๐00 2,300,๐00 ร.ร.ประถม 
จำนวน 7  
แห่ง  
ศพด.  
จำนวน 5 
ศูนย์ 

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

กองการศึกษา 

2 แข่งขันทักษะ
ด้านวิชาการเดก็
ปฐมวัย 

- เพื่อให้เด็กได้รับการฝกึทักษะด้านการคิด 
การเขียน การอ่าน เหมาะสมตามวยั 
- เพื่อส่งให้เด็กกล้าแสดงออก 

เด็กเลก็ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ใน
สังกัดเทศบาล
ตำบล 
นาม่อง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน 1  
คร้ัง 

เด็กได้รับการ 
ส่งเสริมให้มี
พัฒนาการด้าน
การฟัง พูด อ่าน 
เขียนที่เหมาะสม
ตามวัย 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กสขุภาพที่ดีมพีฒันาการ
สมบูรณ์ตามวัย 
- เพื่อให้เด็กได้รับการสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 
 (รายหัว) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

ศพด.ในสังกัด
เทศบาลตำบล     
นาม่อง 

1,375,630 
 

1,444,630 1,700,600 
 

1,780,000 1,800,000 จำนวน ๕  
ศูนย์ 

- เด็กมีสุขภาพที่
ดีมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย 
- เด็กได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

4 จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก 
- เพื่อฝึกให้เด็กมีความ
รับผิดชอบ  
มีวินัยต่อตนเอง และ
ส่วนรวม 

เด็ก - - 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 100 เดก็มีความ
กระตือรือร้น กล้า
แสดงออก และมีความสขุ 

- เด็กกล้า
แสดงออก 
- เด็กมีความ
รับผิดชอบ  
มีวนัิยต่อ
ตนเอง และ
ส่วนรวม 

กองการศึกษา 

5 สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ใน
สังกัดเทศบาลตำบล
นาม่อง 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความ
ซ่ือสัตย์  และเสียสละเพือ่
ส่วนรวม 
- เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก
ตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 

เด็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด ทต.
นาม่อง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของมีความซ่ือสัตย์  และ
เสียสละเพือ่ส่วนรวม 
มีจิตสำนึกและตอ่ต้าน
การทุจริต 

- เด็กมีความ
ซ่ือสัตย์  และ
เสียสละเพือ่
ส่วนรวม 
- มีจิตสำนึก
และต่อต้าน
การทุจริต 
 

กองการศึกษา 

6 สนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนัก
ส่วนสูง ตามเกณฑ์ ทีทกัษะ
การเคลื่อนไหวตามวัยและ
มีสุชนนิสยัที่ด ี

เด็ก ผู้ปกครอง  
ศูนย์ ฯ นาขาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมีน้ำหนักสว่นสูง 
ตามเกณฑ ์
ทักษะการเคลื่อนไหวตาม
วัยและมีสุชนนิสยัที่ด ี

เด็กมีน้ำหนัก
ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์ ททีักษะ
การเคลื่อนไหว
ตามวัยและมี
สุชนนิสยัที่ด ี

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ประกวดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบรหิารจดัการที่ด ี

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ครู ผดด.ทั้ง 5 ศูนย ์ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของครู 
ผดด.มีความ
กระตือรือร้น
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ครู ผดด. มี
ความ
กระตือรือร้น
ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

8 ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ส่งเสริม
คุณธรรมสำหรับเด็กอายุ 
2 - 4 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีความซื่อสตัย์  มี
วินัย  และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 

เด็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด ทต.นาม่อง 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
ความ
ซื่อสัตย์  มี
วินัย  และ
เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

เด็กมีความ
ซื่อสัตย์  มี
วินัย  และ
เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

กองการศึกษา 

9 แข่งขันกีฬาส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

- เพื่อส่งเสริมให้
เด็กกล้าแสดงออก 
รู้รักสามัคค ี
- เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทั้งสี่
ด้าน คือร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา  

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบล 
นาม่อง ท้ัง 5 ศูนย์ 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
พัฒนาการ
เหมาะสม
ตามวัย ท้ัง
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ 
สังคม-จิตใจ 
และ
สติปัญญา 

- เด็กไดร้ับ
การส่งเสริม
พัฒนาการโดย
องค์รวมครบ
ทั้ง 4 ด้าน 
- เด็กเกิด
ความรักความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

10 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ปฐมวัย อายุต่ำกว่าอายุ 
3 ปีและเด็กอายุ 3 - 5 
ปี 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดทำ
แผนการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ปฐมวัยให้
ครู /ผดด. 

ครู /ผดด.ในสังกัด 
ทต.นาม่อง  
จำนวน  16  คน 

- - 30,000 30,000 30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของคร/ู
ผดด.มีความเข้าใจใน
การจัดทำแผนการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ปฐมวัย 

ครู/ผดด.สามารถ
จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรูต้ามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
อายุต่ำกว่าอายุ 3 ปี
และเด็กอายุ  
3-5 ปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

11 ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
ตำบลนาม่อง (ทัศน
ศึกษาศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง,การเรียนรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น/ชาวบ้าน) 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูต้าม
อัธยาศัย 
ให้คนในตำบล
นาม่องได้เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง,การ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น/ชาวบ้าน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง 19 
หมู่บ้าน 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน  
ในเขตตำบลนาม่อง 
ได้ความรู้จากการ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง,การ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น/ชาวบ้านและ
นำมาปรับใช้อย่าง
เหมาะสม 

ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง ได้
ความรู้จากการ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง,
การเรยีนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น/ชาวบ้าน
และนำมาปรับใช้
อย่างเหมาะสม 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

12 อุดหนุนส่วน
ราชการ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ช้ัน ป.1 –  
ป.6 ไดร้ับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

โรงเรียน
ประถมศึกษาใน
เขตตำบลนาม่อง  
จำนวน  7  แห่ง   
 

3,700,200 
 

3,700,200 3,885,210 4,079,470 4,079,470 เด็ก
นักเรียน
ได้รับ
อาหาร
กลางวัน
ครบ 
100% 

เด็กนักเรยีนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ช้ัน ป1  
- ป.6 ไดร้ับประทาน
อาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง 

กอง
การศึกษา 

13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุขภาพอนามัยด ี

เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เด็ก 
เพี่อให้ความรู้แก่ผูป้กครอง
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
สุขภาพเด็กเพื่อจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ป้องกันโรค 

ศพด.วัดบ้านนาม่
อง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
80 ของ
เด็กมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี  

ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
สุขภาพเด็ก 
เด็กได้รับการตรวจคัด
กรองสุขภาพศูนย์มีวสัดุ
อุปกรณ์ป้องกันโรค 

กอง
การศึกษา 

14 หนูน้อยฟันสวย 
ยิ้มใส  ใส่ใจ
สุขภาพ 

เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เด็ก 
เพี่อให้ความรู้แก่ผูป้กครอง
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
สุขภาพเด็ก 
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันโรค 

ศพด.วัดบ้านหนอง
ค้า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
80 ของ
เด็กมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี  

ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
สุขภาพเด็ก 
เด็กได้รับการตรวจคัด
กรองสุขภาพ 
ศูนย์มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกนั
โรค 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ใส่ใจ
สุขภาพ 

เพื่อตรวจคัดกรอง
สุขภาพเด็ก 
เพี่อให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเกี่ยวกบั
โรคติดต่อและ
สุขภาพเด็ก 
เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกัน
โรค 

ศพด.บ้านหนองสะไน - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี  

ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อและ
สุขภาพเด็ก 
เด็กได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 
ศูนย์มีวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกัน
โรค 

กองการศึกษา 

16 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
และการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน 

เพื่อให้
ทุนการศึกษาและ
ช่วยเหลือนกัเรียน
ผู้ยากจนและด้อย
โอกาส 

นักศึกษาและนักเรียน
ในตำบลนาม่อง 
ผู้ยากจนและด้อย
โอกาสทั้ง 19 หมู่บา้น 
- ปริญญาตรี  
- มัธยมศึกษาตอนต้น/
เทียบเท่า  
- มัธยมปลาย/
เทียบเท่า  
- เด็กเล็ก อนบุาล/
ประถมศึกษา  

- - 410,000 410,000 410,000 ร้อยละ 80 
ของนักศึกษา
และนักเรียน
ในตำบล 
นาม่อง  
ผู้ยากจนและ
ด้อยโอกาส
ได้รับ
ทุนการศึกษา 

นักศึกษาและ
นักเรียนผู้ยากจน
และด้อยโอกาส
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา 

17 ท้องถิ่นส่งเสริมรักการอ่าน ส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในชุมชน 

ศพด.จำนวน 5 ศูนย์ 
และ กศน. 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก
เยาวชน  
และ 
ประชาชนมี
แหล่งอ่าน
หนังสือ 

มีแหล่งอ่าน
หนังสือในชุมชน
ที่เข้าถึงได้ง่าย 

กองการศึกษา 

รวม 17  โครงการ - - 7,426,530 7,604,830 8,615,810 8,939,470 8,959,470 - - - 

แบบ ผ.02 
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3.3 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน
ประจำหนว่ยกู้ชีพกูภ้ัยตำบล
นาม่อง 

เพื่อให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนตลอด 24
ชั่วโมง 

จัดจ้างบุคคลเพื่อให้
บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมงจำนวน 6 คน 

504,000 
 

504,000 504,000 504,000 504,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 มี
ความพงพอใจ
ในบริการ 

ประชาชนได้รับ
บริการกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ตลอด 24 
ชั่วโมง 

กองสาธารณสุขฯ 

2 เฝ้าระวังและควบคุมโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มเส่ียง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการเฝ้า
ระวังและควบคุมโรค
เอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ใน
กลุ่มเสี่ยง 

- จัดกจิกรรมให้
ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง 
จำนวน 80 คน 
- จัดหาวัสดุที่
เกี่ยวขอ้งในการ
ป้องกันการติดเช้ือ
เอดส ์

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงมีความรู้
ความเข้าใจใน
เร่ืองโรคเอดส์ 

กองสาธารณสุขฯ 

3 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อในเขตพื้นที่
ตำบลนาม่อง 

เพือ่ควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อในเขตตำบล
นาม่อง 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ /
จัดหาวัสดุตามความ
จำเป็นตลอดป ี

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน 19 
หมู่บ้าน 

อัตราการเกิด
ของโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อใน
เขตตำบล 
นาม่องลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

4 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าใหก้ับ
สุนัขในเขตพื้นที่
ตำบลนาม่อง 

70,000 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 70 
ของสุนัขใน
พื้นที่ตำบล
นาม่องได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

ตำบลนาม่อง
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 รณรงค์ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบรมครู ศพด.
จำนวน 5 ศูนย ์

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  ร้อยละ 90 
ของเด็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไม่
เป็นโรคตดิต่อ 

ป้องกัน
โรคติดต่อในเด็ก 

กองสาธารณสุขฯ 

6 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 
 

เพื่อรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน
ตำบลนาม่อง 

จัดกิจกรรมรณรงค์ /
จัดหาวัสด ุจำนวน 2 
ครั้ง 

95,000 
 

95,000 95,000 95,000 95,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในตำบล 
นาม่องไม่เป็น
โรค
ไข้เลือดออก 

ป้องกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ 

7 อบรมผู้ประกอบการอาหาร
และผู้ประกอบการตลาดสด 
ในเขตพื้นที่ตำบลนาม่อง 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การรักษาสุขอนามยั  
การการสุขาภิบาล
อาหาร 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้
ผู้ประกอบการ
อาหาร จำนวน 50 
คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ของ
ผู้ประกอบการ
อาหารและ
ผู้ประกอบการ
ตลาดสด 
ในเขตพื้นที่
ตำบลนาม่อง 
ได้รับการ
อบรม 

ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่อง
รักษาสุขอนามัย  
การสุขาภิบาล
อาหาร 

กองสาธารณสุขฯ 

8 อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กูภ้ัย 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

เพื่อทบทวนความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานและ
ยกระดับการ
ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

จัดกิจกรรมอบรม
ทบทวนความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 
20 คน 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100
ของ
ผู้ปฏิบัติงานกู้
ชีพ กูภ้ัย 
ได้รับการ
อบรม 

ผูป้ฏิบัติงานกู้
ชีพ กูภ้ัย ได้รับ
การพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุประจำป ี เพื่อเตรียมความ
พร้อมเผชิญเหตุของ
หน่วยกู้ชีพ กูภยั 
เทศบาล 

จัดอบรมซ้อมแผน
อุบัติเหตุ จำนวน 1  
ครั้ง / ปี 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้าน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

หน่วยกู้ชีพกูภ้ัย
ของเทศบาลมี
ความพร้อมใน
การเผชิญเหตุ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

10 พัฒนาศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
ชุมชนสูต่ำบลสุขภาวะ 

 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นให้
มีศักยภาพในการ
ดำเนินโครงการ  
โดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมอยา่งเป็น
ระบบ 

จำนวน 19 หมูบ่้าน - 350,000 350,000 - - จำนวน 19 
หมู่บ้าน 

ชุมชนตำบล 
นาม่องมีความ
เข้มแข็ง 
มีศักยภาพใน
การพัฒนาให้
เป็นชุมชนที่น่า
อยู่ อย่างยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ 

11 วิจัยชุมชนและระบบพัฒนา
ข้อมูลตำบลนาม่อง 

เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลตำบลแบบ
มีส่วนร่วม 

จำนวน 19 หมูบ่้าน - 100,000 100,000 - - จำนวน 19 
หมู่บ้าน 

มีฐานข้อมูล
ตำบลที่มี
คุณภาพ
สามารถ
นำไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

กองสาธารณสุขฯ 

12 สนับสนุนการดำเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาล 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในเขต
พื้นที่ตำบลนาม่อง 

หน่วยบรกิาร
สาธารณสุของค์กร
ภาคประชาชนกลุ่ม
ชมรมด้านสุขภาพ
ในเขตพื้นที่ตำบล 
นาม่อง 

470,000 470,000 470,000 470,000 - หน่วยบรกิาร
สาธารรสุข
องค์กรภาค
ประชาชน 
19 หมู่บ้าน 
กลุ่มชมรม
ด้านสุขภาพ 
10 แห่ง 

ชุมชนเทศบาล
ตำบลนาม่องมี
สุขภาวะที่ดี
และยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 กองทุนระบบการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
(Long Term Care)  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวในชุมชน 

จำนวน 19 หมูบ่้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน 1 
กองทุน 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลได้รับ
การดูแลอยา่ง
เป็นระบบใน
ระยะยาวและ
ทั่วถึง 

กองสาธารณสุขฯ 

14 ฝึกอบรมให้ความรู้การพ่น
หมอกควัน และการดูแล
บำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น 

เพื่อให้แกนนำ อสม./
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 
มีความรู้ ความเขา้ใจ
ในการพ่นหมอกควัน 
และการดูแล
บำรุงรักษาเครื่อง
เบื้องต้น 

จัดกิจกรรมอบรม 
จำนวน 50 คน 

- - 30,000 30,000 - ผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 
80 มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
การพ่นหมอก
ควัน และการ
ดูแล
บำรุงรักษา
เครื่อง
เบื้องต้น 

แกนนำ อสม./
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการพ่น
หมอกควัน และ
การดูแล
บำรุงรักษา
เครื่องเบื้องต้น 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และ
โรคติดต่อจากสัตว ์

1.เพื่อให้อาสาปศุ
สัตว์มีความรู้ ความ
เขา้ใจและมีทักษะ 
ในการปฏิบัติงานด้าน
การเฝ้าระวัง ปอ้งกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2.สร้างความ
ตระหนักให้กับ
เจ้าของสัตว์เล้ียง 
ให้ความสำคัญดูแล
สัตว์ลี้ยงให้ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จัดกิจกรรมอบรม 
จำนวน 50 คน 

- 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 1.ผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน
และควบคุม
โรคพิษสุนัข
บ้า เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
น้อย ร้อยละ 
80 
 3.ประชาชน
เจ้าของสัตว์
เล้ียงเห็น
ความสำคัญ
ในการนำสัตว์
ไปรับบริการ
ฉีดวัคซีน
อย่าง 

1.อาสาปศุสัตว์
มีความรู้ ความ
เข้าใจและมี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเฝ้าระวัง 
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2.เจ้าของสัตว์
เล้ียงให้
ความสำคัญ
ดูแลสัตว์ลี้ยงให้
ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 เทศบาลตำบลนาม่อง 
มินิมาราธอน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปได้
ออกกำลังกายอยา่ง
สม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง                  
2. เพื่อส่งเสริมความ
รักความสามัคคีของ
คนในชุมชน                  

เด็ก เยาวชน ประชาชน  
จำนวน  500 คน 

50,000 
 

50,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
จำนวน  
500 คน 

1. เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพ
ติด             
2. เกิดความ
สามัคคีใน
ชุมชน  

กองสาธารณสุขฯ 

17 อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประทานเกลือ
ไอโอดีนอยา่ง
ต่อเนื่องและ
ครอบคลุมและลด
อัตราการเกิด
ภาวการณ์ขาดสาร
ไอโอดีนในประชากร
ทุกกลุ่ม 

ประชาชนทั่วไปและ อสม. 
ในเขตเทศบาลตำบล นาม่อง 
จำนวน 9 หมูบ่้าน ได้แก่ หมู ่
1,2,3,7,9,12,15,16,19 
หมู่ๆ ละ 4,000 บาท  

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 -ประชาชนได้
รับประทาน
เกลือไอโอดีน
อย่างต่อเนื่อง
และ
ครอบคลุม  
ร้อยละ 90 
-อัตราการ
เกิด
ภาวการณ์
ขาดสาร
ไอโอดีนใน
ชุมชน ลดลง 

-ประชาชนได้
รับประทาน
เกลือไอโอดีน
อย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุม  
-สามารถลด
อัตราการเกิด
ภาวการณ์ขาด
สารไอโอดีนใน
ชุมชนได้ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประทานเกลือ
ไอโอดีนอยา่ง
ต่อเนื่องและ
ครอบคลุมและลด
อัตราการเกิด
ภาวการณ์ขาดสาร
ไอโอดีนในประชากร
ทุกกลุ่ม 

รณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน
อย่าง ต่อเนื่อง จำนวน  10  
หมู่บ้าน ได้แก ่หมู ่
4,5,6,8,10,11,13,14, 
17,18 หมู่ๆ ละ 5,000 
บาท 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ประชาชนได้
รับประทาน
เกลือไอโอดีน
อย่างต่อเนื่อง
และ
ครอบคลุม  
ร้อยละ 90 
-อัตราการ
เกิด
ภาวการณ์
ขาดสาร
ไอโอดีนใน
ชุมชน ลดลง 

-ประชาชนได้
รับประทาน
เกลือไอโอดีน
อย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุม  
-สามารถลด
อัตราการเกิด
ภาวการณ์ขาด
สารไอโอดีนใน
ชุมชนได้ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

19 อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน
โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเพื่อปอ้งกันแก้ไข
ปัญหาเด็กน้ำหนักน้อยกว่า
เกณฑ์และสุขภาพเด็ก 
 
 

เพื่อลดอัตราเด็ก
น้ำหนักน้อยกว่า
เกณฑ์  
 

เด็กที่มีอายุแรกเกิด ถึง 6 
ปีทุกคนที่อยู่ในชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง 
จำนวน  9  หมู่บา้น 
ได้แก่ หมู่ 
1,2,3,7,9,12,15,16,19  
หมู่ๆละ 4,000 บาท 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 -ประชาชน
เห็น
ความสำคัญ
ของปัญหา
เด็กน้ำหนัก
น้อยกว่า
เกณฑ์มากขึ้น 
-อัตราเด็ก
น้ำหนักน้อย
กว่าเกณฑ์
ลดลง 
-ติดตามภาวะ
โภชนาการ
ทุก 1 เดือน 

-ประชาชนเห็น
ความสำคัญ
ของปัญหาเด็ก
น้ำหนักน้อย
กว่าเกณฑ์และ
มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
แก้ปัญหา 
-เด็กในพื้นที่มี
ภาวะ
โภชนาการตาม
เกณฑ์และ
สุขภาพด ี
 

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน
โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัมในหญิง
ตั้งครรภ์ 
 
 

เพื่อให้หญิงเจริญ
พันธุ์มีความรู้ความ
เข้าใจและ ปอ้งกัน
ปัญหาทารกแรกเกิด
น้ำหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัม เฝ้า
ระวังค้นหาและ
ติดตามหญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง  

กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ใน
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
นาม่อง  จำนวน  9  หมู่บา้น 
ได้แก่ หมู่
1,2,3,7,9,12,15,16, 
19 หมู่ๆละ 4,000 บาท 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 -หญิง
ตั้งครรภ์และ
หญิงในวัย
เจริญพันธุ์40 
คน มีความรู้
ความเข้าใจ
และเห็น
ความสำคัญ
ป้องกัน
ปัญหาทารก
แรกเกิด 
น้ำหนักน้อย
กว่า 2,500 
กรัม 
-อัตราทารก 
น้ำหนัก.น้อย
กว่า 2,500 
กรัม ไมเ่กิน
ร้อยละ 7 

-หญิงตั้งครรภ์
และหญิงในวัย
เจริญพันธ์
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ป้องกันปัญหา
ทารกแรกเกิด 
น้ำหนักน้อย
กว่า 2,500 
กรัม 
-อัตราทารก 
น้ำหนักน้อย
กว่า 2,500 
กรัม น้อยลง 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในการ
บริโภคปลาดิบในกลุ่มเสี่ยง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
หนอนพยาธ ิคัด
กรองค้นหา มะเร็ง
ตับ มะเร็งท่อน้ำดี  
ในประชาชนกลุ่ม
อาย ุ40 ปขีึ้นไป 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภคให้ถูก
สุขลักษณะ  

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 40 ปี   
ขึ้นไป  ที่อาศัยในเขตเทศบาล
ตำบลนาม่อง จำนวน  9  
หมู่บ้าน ได้แก ่
หมู่ 1,2,3,7,9,12,15 
,16,19 หมู่ๆละ 4,000 
บาท 
  
 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 -ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเร่ือง
โรค
หนอนพยาธ ิ 
-กลุ่มอายุ 
40 ปีขึ้น
ได้รับการคัด
กรองมะเร็ง
ตับและถุง
น้ำดีร้อยละ 
80 
-ประชาชน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
การบริโภคให้
ถูก
สุขลักษณะ 

-ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองโรค
หนอนพยาธ ิ   
ดีขึ้น 
-กลุ่มอายุ 40 
ปีขึ้นพบมะเร็ง
ตับและถุงน้ำดี
น้อยลง 
-ประชาชน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภคให้ถูก
สุขลักษณะมาก
ขึ้น 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 
 

อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในการ
บริโภคปลาดิบในกลุ่มเสี่ยง 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้เรื่องโรค
หนอนพยาธ ิคัด
กรองค้นหามะเร็งตับ 
มะเร็งท่อน้ำดี 
ในประชาชนกลุ่ม
อาย ุ40 ปขีึ้นไป 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภคให้ถูก
สุขลักษณะ  

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการ  
ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี   
จำนวน 10 หมูบ่้าน ได้แก ่
หมู่ 4,5,6,8,10,11,13, 
14,17,18 หมู่ๆละ 7,500 
บาท 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 -ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเร่ือง
โรค
หนอนพยาธ ิ 
-กลุ่มอายุ 
40 ปีขึ้น
ได้รับการคัด
กรองมะเร็ง
ตับและถุง
น้ำดีร้อยละ 
50 
-ประชาชน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
การบริโภคให้
ถูก
สุขลักษณะ 

-ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองโรค
หนอนพยาธ ิ 
ดีขึ้น 
-กลุ่มอายุ 40 
ปีขึ้นพบมะเร็ง
ตับและถุงน้ำดี
น้อยลง 
-ประชาชน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภคให้ถูก
สุขลักษณะมาก
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

-เพื่อให้กลุ่มสตรี 
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถตรวจเต้านม
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ   
-ประชาชนทัว่ไปมี
ความรู้และ
พฤติกรรมการตรวจ
เต้านมที่ถูกต้อง 

-สตรีอาย ุ30- 70 ป ี
-อสม.ประจำหมู่บ้านในชุมชน 
จำนวน 10 หมูบ่้าน ได้แก่ 
หมู่ 4,5,6,8,10,11,13, 
14,17,18 หมู่ๆละ 7,500 
บาท 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 -ร้อยละ 50 
ของสตรีอายุ 
30-70 ปี
ได้รับการ
ตรวจคัด
กรองมะเร็ง
เต้านมและ
สามารถตรวจ
เต้านมด้วย
ตัวเองได้  
-ประชาชน
ทั่วไปมี
ความรู้และ
พฤติกรรม
การตรวจเต้า
นมที่ถูกต้อง 

กลุ่มสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
และประชาชน
ทั่วสามารถ
ตรวจเต้านม 
ไดอ้ย่างถูกต้อง
และสม่ำเสมอ 
ทำให้สามารถ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมได้อย่าง
รวดเร็ว 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE ) 
ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น 

ให้เด็กและเยาวชน
รับรู้ตระหนัก  
ในเรื่องโทษของยา
เสพติด ลดปัญหายา
เสพติดในสถาน
การศึกษารู้จกัใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์หลกีเล่ียง
และปฏิเสธยาเสพติด
ทุกชนิดได้ 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง  
จำนวน  9  หมู่บา้น ได้แก ่
หมู่ 1,2,3,7,9,12,15, 
16,19 หมู่ๆละ 4,000 บาท 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 44 
คน ได้แก่ 
-เด็กและ
เยาวชน
สามารถมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
โทษของยา
เสพติดมาก
ขึ้น 
-มีอาสาสมัคร
เพื่อนช่วย
เพื่อนมากขึ้น 
-เด็กและ
เยาวชนมภีูมิ
ต้านทานและ
ปฏิเสธยาเสพ
ติดเพิ่มขึ้น 
-ผู้ปกครอง 

-มีเกราะ
ป้องกันและ
แก้ปัญหายา
เสพติดใน
เยาวชนกลุ่ม
ต่างๆ 
โดยวธิีเพื่อน
ช่วยเพื่อนได ้
-เป็นกิจกรรม
สนับสนุน
โครงการ T0 
be number 
one  ใน
โรงเรียนและ
ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
-ทำให้มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องยา
เสพติดใน
ครอบครัวโดย
สมาชิกใน
ครอบครัว 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 24  โครงการ - - 1,994,000 2,484,000 2,564,000 2,114,000 1,614,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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3.4 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ
ดำเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

จัดกิจกรรมอบรม 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

100,000 
 

 100,000 100,000  100,000  100,000 ผู้สูงอายุใน
ตำบลนาม่อง  
จำนวน 500 
คน 

ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจในการ
พัฒนาตัวเองใน
การดำเนินชีวิต
ให้มีความสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 พัฒนาคุณภาพชวีิต  ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสให้
ดำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

จัดกิจกรรมอบรม 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 
 

 100,000 100,000  100,000  100,000 ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ในตำบล 
นาม่อง  
จำนวน 400 
คน 

ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจในการ
พัฒนาตัวเองใน
การดำเนินชีวิต
ให้มีความสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 สายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อส่งเสริมความรัก
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ครอบครัวในเขต
เทศบาลตำบลนาม่
อง ทั้ง 19 หมู่บา้น 
จำนวน  50 
ครัวเรือน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ครัวเรือนใน
ตำบลนาม่อง 
จำนวน 50 
ครัวเรือน 

เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีในครอบครัว
ทำให้ครอบครัว
อบอุ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 พัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ในด้าน
ต่าง 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้ ทักษะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพัฒนาสตรีด้าน
ต่าง ๆ ให้กับสตรีใน
เขตตำบลนาม่อง 
จำนวน 100 คน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรม
ร้อยละ 80 
ได้รับความรู้ 
ทักษะ 
ประสบการณ์ 
เพิ่มมากขึ้น 

สตรีได้รับความรู้ 
ทักษะ 
ประสบการณ์ 
เพิ่มมากขึ้น เป็น
ที่ยอมรับต่อ
สังคม  

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ส่งเสริมการป้องกันความรุนแรง
ในครอบครัว 

เพือ่ส่งเสริมความรัก
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ประชาชนในเขต
ตำบลนาม่องทั้ง 19 
หมู่บ้าน จำนวน 
100 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ในเขตตำบล
นาม่อง 
จำนวน 
100 คน 

ให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบล
นาม่อง 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเกิดความ
รวมกลุ่ม ได้รับการ
ดูแลที่ถูกต้อง และ
ส่งเสริมอาชีพที่ครบ
วงจรสามารถ
พึ่งตนเองได้ตลอดจน
ดำเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง 
จำนวน 100 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล
ตำบลนาม่
อง จำนวน 
100 คน 

ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจการ
ใช้ชีวิตในวัยของ
ผู้สูงอายุ ได้รับ
การพัฒนา และมี
คุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 6  โครงการ - - 200,000 260,000 410,000 410,000 410,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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3.5 แผนงาน  งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลนาม่อง 
 

เพื่อสมทบ
งบประมาณแก่
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล 
ตำบลนาม่อง 

จ่ายเงินสมทบไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 50 
ของงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุน
จาก สปสช. 
 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ50 
ของ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
สนับสนุน
จาก สปสช. 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพ ควบคุม
ป้องกันโรคและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

สำนักปลัด 

2 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลนาม่อง 

เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลนาม่อง 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลนาม่อง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 สมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนตำบล
นาม่อง 

กองทุนมีความ
เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

3 สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
แก่ผู้สูงอาย ุ

11,480,400 
 

12,560,400 13,640,400 14,720,400 15,800,400 สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุ
จำนวน
1,470 คน 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 
 

สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพแก่คนพิการ 

ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
แก่คนพิการ 

4,060,800 
 

5,020,800 5,980,800 6,940,800 7,900,800 สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
แก่คนพิการ  
จำนวน 
423 คน 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 

สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้ปว่ยโรคเอดส ์

ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ปว่ย
โรคเอดส์ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

120,000 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ 
จำนวน 20 
คน 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงบรรเทา
ความเดือดร้อน
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 5  โครงการ - - 16,011,200 18,051,200 20,091,200 22,131,200 24,171,200 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบบรูณาการอยา่งสมดลุและยั่งยืน 

4.1 แผนงาน  สาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้สร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
จำนวน 80  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘0 ของผู้
เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนรู้คุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นทำให้เกิด
การอนุรักษ์มากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

2 ส่งเสริมการรักษาความ
สะอาดในชุมชน  

เพื่อสรา้งกระแสและ
ปลุกจิตสำนึกการ
รักษาความสะอาดใน
ชุมชน 

-จัดกิจกรรมรณรงค์
รักษาความสะอาด
ใหญ่   
(Big Cleaning Day)  
1 ครั้ง/ปี 
-จัดหาวัสดุที่
เกี่ยวขอ้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ที่หรือทาง
สาธารณะมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองสาธารณสุขฯ 

3 อบรมการเล้ียงไส้เดือนเพื่อ
จัดการขยะอินทรีย์สูว่ิถี
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการเล้ียง
ไส้เดือน และการใช้
ปุ๋ยอินทรียจ์ากขยะ
อินทรีย ์

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรูก้ารเล้ียง
ไส้เดือนเพื่อจัดการ
ขยะอินทรยี์ จำนวน 
50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดตั้งกลุ่ม
เล้ียงไส้เดือน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
2 กลุ่ม 

ประชาชนมีการใช้
ปุ๋ยอินทรียแ์ละลด
การใช้สารเคมีใน
การเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดในที่หรือทาง
สาธารณะภายในเขตตำบล
นาม่อง 

เพื่อรักษาความ
สะอาดในที่หรือทาง
สาธารณะเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดใน
ที่หรือทางสาธารณะ
ในเขตตำบลนาม่อง 
จำนวน 10 คน 

720,000 
 

720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ที่หรือทาง
สาธารณะมี
ความสะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองสาธารณสุขฯ 

5 ล้างตลาดตามหลัก
สุขาภิบาล 
 

เพื่อให้ตลาดสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

จัดกิจกรรมล้างตลาด
ตามหลักสุขาภิบาล 
ประจำเดือน 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ตลาดในชุมชนมี
ความสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุขฯ 

6 อบรมให้ความรู้เรื่องการ
จัดการน้ำเสียในครัวเรือน
และสถานประกอบการ 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การจัดการน้ำเสีย
ให้แก่ประชาชนและ
สถานประกอบการใน
เขตเทศบาล 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรูก้ารการจัดการ
น้ำเสียในครัวเรือน
และสถาน
ประกอบการ 
จำนวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้รับการ
อบรมให้ความรู ้

ประชาชนและ
สถาน
ประกอบการใน
เขตเทศบาลมี
ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสีย
และมีการจัดการ
น้ำทิ้งก่อนปล่อย
ลงสู่สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 

7 ลดคัดแยกขยะและการนำ
ขยะกลับมาใช้ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ มีความ
ตระหนักในการคัด
แยกขยะและการนำ
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

-อบรมให้ความรู ้
-รณรงค์ลดการใช้
และนำขยะมูลฝอยไป
ใช้ประโยชน ์
-ผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมัก
ชีวภาพจากขยะ 
-รณรงค์จัดการขยะ
อันตราย 
จำนวน 19 หมูบ่้าน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้รับ
ความรู้และเข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
ตระหนักในลด
การใช้การคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง
และนำขยะมาใช้
ประโยชน ์

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/
ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ 
 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยชุมชน 

อบรมพัฒนา
ศักยภาพหมู่บา้น
ต้นแบบการจัดการ
ขยะธนาคารขยะ  
จำนวน 9 แห่ง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ชุมชน/หมู่บ้าน
เกิดความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

9 ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เพื่อพัฒนาตลาดสด
ของเทศบาลให้เป็น
ตลาดที่ได้มาตรฐาน 
 

จัดตั้งตลาดประชา
รัฐ จำนวน 1 แห่ง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ตลาดสดเทศบาล
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสด
น่าซ้ือของกรม
อนามัย จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร
ของตนเอง 

กองสาธารณสุขฯ 

10 รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
และโฟม 

เพื่อปลูกจิตสำนกึใน
การลดปริมาณขยะ
ในพื้นที่ 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ใหญ่จำนวน 1 ครั้ง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรมรณรงค์
ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้งตอ่ปี 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1 ครั้ง  
ต่อปี 

กองสาธารณสุขฯ 

11 จ้างเหมาบริการจัดทำ
ตะแกรงคัดแยกขยะพร้อม
ติดต้ัง  

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีการคัด
แยกขยะที่ถกูต้อง 

ติดต้ังตะแกรงคัด
แยก หมู่บ้าน/ที่
สาธารณะ/ศพด. 
ในเขต ทต.นาม่อง 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 หมู่บ้าน/ที่
สาธารณะ/ศพด. 
มีการคัดแยกขยะที่
ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  

ประชาชนมีการ
คัดแยกขยะที่
ถูกต้อง 

กองสาธารณสุขฯ 

12 จ้างเหมาบริการติดตั้งจุด
สาธิตการจัดการขยะอินทรยี ์
 
 
 
 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีการ
จัดการขยะอินทรีย์ที่
ถูกต้อง 

ติดต้ังจุดสาธิตการ
จัดการขยะอินทรีย ์
หมู่บ้าน/ที่
สาธารณะ/ศพด. 
ในเขต ทต.นาม่อง 
 

- 10,500 20,000 20,000 20,000 หมู่บ้าน/ที่
สาธารณะ/ศพด.    
มีการจัดการขยะ
อินทรีย์ที่ถูกต้องไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
50 

ประชาชนมีการ
จัดการขยะ
อินทรีย์ขยะที่
ถูกต้อง 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ตลาดนัดขยะรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความ
ตระหนัก และมีส่วน
ร่วมในการลด คัด
แยก และใช้
ประโยชน์จากขยะ
มูลฝอย  

จัดกิจกรรมสร้างการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือนนำร่อง 9 
แห่ง 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 50 
หมู่บ้านมีส่วนรว่ม
ในการลด คัดแยก 
และใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอย  

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
ตระหนัก และมี
ส่วนร่วมในการ
ลด คัดแยก และ
ใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอย  

กองสาธารณสุขฯ 

14 ชุมชนปลอดขยะ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือและการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะ เกิด
ชุมชนต้นแบบการ
บริหารจัดการขยะ 

จัดกิจกรรมประกวด
ชุมชนที่มีการบริหาร
จัดการขยะที่ด ี

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 
หมู่บ้าน เขา้ร่วม
ประกวดชุมชน
ปลอดขยะ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ขยะ และชุมชนที่
มีการบริหาร
จัดการขยะที่ดี 
ได้รับการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรต ิ
 

กองสาธารณสุขฯ 

15 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาถนนสายหลัก
ภายในหมูบ่้านให้มี
ทัศนียภาพที่นา่มอง 
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองโดย
ความร่วมมือจากทกุ
ภาคส่วน 

จัดกิจกรรมรณรงค์
รักษาความสะอาด 
พัฒนา ปรับปรุง
ทัศนียภาพ   
จำนวนปีละ 1 สาย
ทาง ระยะทางไม่
น้อยกว่า 500 เมตร 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 มีจัดกิจกรรม
รณรงค์รักษาความ
สะอาด พัฒนา 
ปรับปรุงทัศนียภาพ  
จำนวนปีละ 1 สาย
ทาง ระยะทางไม่
น้อยกว่า 500 
เมตร 

ตามถนนสายหลัก
ภายในหมูบ่้านมี
ทัศนียภาพที่นา่
มอง และมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมืองโดย
ความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน 

กองสาธารณสุขฯ 

16 อบรมการจัดการขยะใน
ครัวเรือน โดยใช้หลักการ 3ช 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
จัดการขยะที่ถูกตอ้ง 

จัดกิจกรรมอบรม 
จำนวน 100 คน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000. ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 50 มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะที่
ถูกต้อง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
จัดการขยะที่
ถูกต้อง 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 1 องค์กรปกครองท้องถิ่น 1 
วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. 
 

เพื่อพัฒนาวัดตาม
แนวทาง 5 ส. โดย
ความร่วมมือจากทกุ
ภาคส่วน 
 

จัดกิจกรรม จิตอาสา
พัฒนาวัด ตาม
แนวทาง 5 ส.  
เดือนละ 1 ครั้ง 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 มีวัดต้นแบบใน
พื้นที่ตำบลนาม่อง 
อย่างน้อย 1 แห่ง  

วัดอยา่งน้อย 1 
แห่ง ได้รับการ
พัฒนาตาม
แนวทาง 5 ส. 
โดยความรว่มมือ
จากทุกภาคส่วน 

กองสาธารณสุขฯ 

18 ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและ
ปลอดภัย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการส้วม
สาธารณะ ที่เพยีงพอ 
สะอาดและปลอดภยั 

เพื่อจัดหาวัสดุที่
จำเป็นในการดูแล 
ห้องน้ำในที่
สาธารณะสำหรับ
บริการประชาชน  
ให้สะอาด เพยีงพอ 
ปลอดภัย 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ห้องน้ำสาธารณะ 
ร้อยละ 50 ได้รับ
การดูแลความ
สะอาดอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชาชนได้รับ
บริการส้วม
สาธารณะที่
เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย 

กองสาธารณสุขฯ 

19 ธนาคารขยะเพื่อชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู ่

เพื่อปลูกจิตสำนกึ
และให้ความรู้กบัคน
ในชุมชนในเร่ืองการ
คัดแยกขยะ และการ
นำไปใช้ประโยชน ์

จัดกิจกรรมอบรม 
จำนวน 80 คน 

- 10,000 10,000 - - ผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
เร่ืองการคัดแยก
ขยะ และการ
นำไปใช้ประโยชน ์

เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ เร่ืองการ
คัดแยกขยะ และ
การนำไปใช้
ประโยชน ์

กองสาธารณสุขฯ 

20 รณรงค์เลิกสูบก็เจอสุขลด
พื้นที่สูบเพิ่มพื้นที่สุข 

เพื่อค้นหาและให้
ความรู้ผู้สูบบุหรี่ที่
ต้องการเลิกสูบบุหรี ่

ผู้สูบบุหรี่ที่สมัครใจ
เลิกอย่างน้อย
หมู่บ้านละ 3 คน 

- 10,000 10,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้
สูบบุหรี่ที่สมัครใจ
เลิก เลิกบุหรี่โดย
เด็ดขาด 

ผู้สูบบุหรี่ที่สมัคร
ใจเลิก มีความรู้
และเลิกบุหรี่โดย
เด็ดขาด 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 20  โครงการ - - 1,090,000 1,505,500 1,515,000 1,495,000 1,495,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 



82 
 

 
 

4.2 แผนงาน  การเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รักน้ำ รักปา่ รักษาแผ่นดิน เพื่อเพิ่มทรัพยากร 
ป่าไม้ 

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี
เขียว  
จำนวน 1,999 กล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนพื้นทีป่่า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

เพิ่มพื้นที่ป่าใน
เขตตำบลนาม่อง 

กองสาธารณสุขฯ 

2 ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรกัษ์ดิน
และน้ำ 

เพื่อลดการพังทลาย 
ของดิน 

จัดกิจกรรมปลูก
หญ้าแฝก 
 

5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่เสี่ยงต่อการ
พังทลาย ได้รับการ
ดูแล 
 

ปัญหาการพังลาย
ของดินในพื้นที่
เส่ียงต่อการ
พังทลายลด
น้อยลง 

กองสาธารณสุขฯ 

3 ท้องถิ่น ปลูกปา่เฉลิม 
พระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า 
รักษ์น้ำ” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์
เพื่อเพิ่มทรัพยากรป่า
ไม้ 

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ยืนต้น 
จำนวน 1,999 กล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนพื้นทีป่่า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50  
ของพื้นที่สาธารณะ
ในเขตตำบลนาม่อง 

พื้นที่ตำบล 
นาม่องมีป่าไม้
เพิ่มมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

4 อบรมและรณรงค์ส่งเสริม
ครัวเรือนพอเพียงปลอด
สารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้
ครัวเรือนปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้
บริโภคเองใน
ครัวเรือน และเพื่อ
จำหน่ายเป็นรายได้
เสริม 

ครัวเรือนที่สนใจ 
จำนวน 30 
ครัวเรือน 

- 10,000 10,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนที่สนใจ 
มีกิจกรรมปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้
บริโภคเองใน
ครัวเรือน และเพื่อ
จำหน่ายเป็นรายได้
เสริม 

ครัวเรือนได้
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย และ
เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ส่งเสริมการผลิตและใช้ 
ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้
ครัวเรือนผลิต และ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน
การเกษตร 

ครัวเรือนที่สนใจ 
จำนวน 30 
ครัวเรือน 

- 10,000 10,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนที่สนใจมี
กิจกรรมผลิต และ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน
การเกษตร 

ลดปัจจัยเส่ียงใน
การสัมผัสสารเคมี
ในการเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 5  โครงการ - - 85,000 110,000 110,000 90,000 90,000 - - - 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม นามอ่งโปร่งใส 
บริหารงานตามหลักธรรมา 
ภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาล 
ความสำคัญในการ
ป้องกันการทุจริต 
และหลักการนำปลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล  รอง
นายกฯ เลขานายกฯ 
ที่ปรึกษานายก  
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 

10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
เห็นความสำคัญใน
การป้องกันการ
ทุจริต และหลักการ
นำปลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การปฏิบัติงานสู่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

นำความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้กับ
องค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
สูงสุด 

สำนักปลัด/ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ส่งเสริมการสร้างภูมิกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน 
“กิจกรรมโตไปไม่โกงและ
กิจกรรมประกวดคำขวัญ/
บทความ” 

 

-เพื่อส่งเสริมและ
สร้างจิตสำนึกให้เด็ก
และเยาวชนเป็นคนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต          
-เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมให้เด็ก
และเยาวชน ไม่ยอม
การโกงทุกรูปแบบ
และมีจิตสาธารณะ 

เด็กและเยาวชน  
ในเขตเทศบาลตำบล
นาม่อง  

20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของเด็กและ
เยาวชนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการมี
จิตสำนึกอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมี
คุณธรรม  ซ่ือสัตย์
สุจริต ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นทุก
รูปแบบ 

เด็กและเยาวชน   
มีจิตสาธารณะ
และร่วมกันสร้าง
สังคมอย่างมี
คุณธรรม 

สำนักปลัด/ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

3 อบรม หลักสูตร “เด็กและ
เยาวชนไทยยุคใหม่หัวใจ
สะอาด  ปลอดทุจริต รว่ม
พลังพิชิตคอรัปชั่น” 
 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจกับเด็กและ
เยาวชนให้มีความ
เข้าใจ ร่วมขับเคลื่อน 
และมีทัศนคติที่ไม่
ยอมรับการโกงทุก
รูปแบบ ร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ร่วมกันผลิตสื่อต่างๆ
ในการต่อต้านการ
ทุจริต  

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาลตำบล
นาม่อง  

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนเด็กและ
เยาวชนร้อยละ 
100 ได้ผ่านการ
อบรมมีทัศนคติที่ไม่
ยอมรับการโกงทุก
รูปแบบ ร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ร่วมกันผลิตสื่อ
ต่างๆในการต่อต้าน
การทุจริต 

เด็กและเยาวชน
เข้าใจ ร่วม
ขับเคลื่อน และมี
ทัศนคติทีไ่ม่
ยอมรับการโกง
ทุกรูปแบบ  
มีคุณธรรม
จริยธรรม  ไม่เอา
เปรียบคนอื่น 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

สำนักปลัด/ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ป้องกันการทุจริต  ประพฤติมิ
ชอบ 
 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับเครือข่าย 

เครือข่ายทุกภาคส่วน 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายป้องกันการ
ทุจริตฯ ทุกภาคส่วน 
ร้อยละ 100 

เครือข่ายป้องกัน
การทุจริตฯ ทุก
ภาคส่วนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในหน้าที่
ตนมากขึ้น 

สำนักปลัด/ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

5 ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานเทศบาลและพนกังาน
จ้าง 

- เพื่อปลกูจิตสำนึกให้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
ต่อต้านการทุจริต 
- เพื่อให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
มีจิตสาธารณะร่วมกัน
สร้างสังคมอย่างเป็น
ธรรมและสมานฉันท ์

ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมมีจิตสำนึก 
คุณธรรมจริยธรรม
เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสำคัญ 

- บุคลากรได้มี
จิตสำนึกมี
คุณธรรม
จริยธรรม 
ต่อต้านการ
ทุจริต 
- บุคลากรได้รับ
การพัฒนาจิตใจ  
มีจิตสาธารณะ
ร่วมกันสร้าง
สังคมอย่างเป็น
ธรรมและ
สมานฉันท ์

สำนักปลัด/ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติบุคลากร
เทศบาลตำบลนาม่องที่ดำรง
ตนด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม 

1. เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่บุคคลที่มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพื่อสร้างขวัญ 
กำลังใจ ตลอดจนปลกุ
จิตสำนึกและกระตุ้นให้
ทุกภาคส่วนได้มี
แบบอยา่งที่ดี อันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการ
ปลูกจิตสำนึกให้สังคม
ตระหนักถึงคุณค่าแห่ง
ความดีมากยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อสร้างสังคมที่สงบ
สุขและทุกคนในสังคม
ประพฤติปฏบิัติตนอยา่ง
มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ ์ให้
ประชาชน หนว่ยงาน 
องค์กรในเขตเทศบาล
ตำบลนาม่องมีค่านิยม  
ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ 
และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏบิัติตนด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

1. บุคคลกร
เทศบาลตำบล 
นาม่อง 
2. ผู้ทำ
คุณประโยชน์ และ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
เทศบาล 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเทศบาล
ตำบลนาม่องมี
ความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ
เทศบาลตำบล
นาม่องมีค่านิยม 
ยกยอ่ง เชิดชู
เกียรติ และเห็น
คุณค่าของการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

สำนักปลัด/ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติบุคคลที่
ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ ์

1. เพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจแก่ผู้ทำ
คุณประโยชน์ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลตำบล
นาม่อง 
2. เพื่อส่งเสริมการ
สร้างแรงจูงใจให้
ประชาชน หนว่ยงาน 
องค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตำบล 
นาม่อง ตระหนักถึง
ความการเสียสละ
เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม และการมี
จิตสาธารณะ 
3. เพื่อ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่ผลงานของผู้
ที่ได้รับรางวัลให้เป็น
ตัวอยา่งที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 

1. ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กรทั้ง
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง 
2. ผู้ทำคุณประโยชน์ 
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กร
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตำบล 
นาม่องมีความการ
เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 
และการมีจิต
สาธารณะ 
 

ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กร
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตำบล
นาม่อง ตระหนัก
ถึงความการ
เสียสละเพื่อ
ประโยชน์
ส่วนรวม และการ
มีจิตสาธารณะ 

สำนักปลัด/ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

 
 

แบบ ผ.02 



89 
 

 
 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมร่วมต่อต้านการ
ทุจริตตามแนวทางหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเด็กและเยาวชน 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม ดำรง
ตนตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ือสัตย์
สุจริต 

เด็กและเยาวชน  
ในเขต ทต.นาม่อง 
ไม่น้อยกวา่ 100 
คน  

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ
จำนวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้ารว่ม
โครงการมีจิตสำนึก
และความตระหนกั
ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ดำรงตน
ตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ือสัตย์
สุจริต 

เด็กและเยาวชนมี
จิตสำนึกและความ
ตระหนักยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม 
ดำรงตนตนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

สำนักปลัด/ 
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 

9 จัดทำสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ ์
 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
การต่อต้านการทุจริต 

ป้ายประชาสัมพันธ ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจจากการจัดทำ
สื่อ/ป้าย
ประชาสัมพันธ ์

มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธข์อง
เทศบาล 

สำนักปลัด 

10 ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ/กิจกรรมวัน
สำคัญ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานหรือกิจกรรมวัน
สำคัญของทางราชการ 

ในเขตและนอกเขต
เทศบาลตำบล 
นาม่อง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ร่วมงานมีความพึง
พอใจในการจัดงาน 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
ประโยชน์จากการ
จัดงาน 

สำนักปลัด 

11 จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
เทศบาลตำบลนาม่อง 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลนาม่องได้แสดง
ความคิดเห็น  ร่วมคิด  
ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา
และแสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมด้านความคิด  ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ในเขตเทศบาลตำบล 
นาม่อง จำนวน 19 
หมู่ 

50,000 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชากรตำบล
นาม่องมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการ
ประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำแผน และ
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
 
 

เพื่อจ้าง
บุคคลภายนอก
สำรวจความพึงพอใจ
ผู้มาใช้บริการกับ
เทศบาลตำบล 
นาม่อง 

ผลสำรวจความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้บริการเทศบาล
ในเขตเทศบาลตำบล
นาม่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทราบผลความพึง
พอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
80 

ผลสำรวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ
เทศบาลในเขต
เทศบาลตำบล
นาม่อง 

สำนักปลัด 

13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบริสุทธิ์
ยุติธรรม 

เมื่อต้องดำเนินการ
เลือกตั้งทั่วไป/
เลือกตั้งแทน
ตำแหน่งที่ว่าง 

60๐,๐๐๐ 
 

600,๐๐๐ 1,000,๐๐๐ 600,000 600,000 การดำเนินการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความเรียบ 100% 

การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

14 จัดกิจกรรมนำมวลชนเฝ้ารับ
และส่งเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรม
วงศานุวงศ์ 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
รับส่งเสด็จ หรือส่ง
รับเสด็จ ฯ 

การจัดทำซุ้มรับ
เสด็จฯอย่างสมพระ
เกียรติ การประดับ
ธงและธงทิว  
ค่าจัดเตรียมมวลชน
ในการเฝ้าและส่ง
เสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีความรู้สึก
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

การรับเสด็จ ฯ 
หรือส่งรับเสด็จ ฯ 
เป็นอย่างสมพระ
เกียรต ิ

สำนักปลัด 

15 จัดงานราชพิธีหรอืรัฐพิธ ี เพื่อจัดงานรัฐพิธีจัด
นิทรรศการ 
จัดกิจกรรมวันสำคัญ
ต่าง ฯ 

จัดงานรัฐพิธีจัด
นิทรรศการ จัด
กิจกรรมวันสำคัญ
ต่าง  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีความรู้สึก
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

การจัดงานรัฐพิธี
จัดนิทรรศการ 
จัดกิจกรรมวัน
สำคัญ 
ต่าง ๆ เป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



91 
 

 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
และการจัดงานรัฐพธิีต่างๆ 

เพื่อเป็นการให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล 
นาม่อง 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีความรู้สึก
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนมี
ความรู้สึกสำนึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

17 กฎหมายน่ารู ้
  
  
  
  
  
  

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบั
กฎหมายในการ 
ปฏิบัติหน้าที่
และที่เกี่ยวข้อง 
  
  
  

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาพนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
จำนวน 80 คน 
  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้าทีแ่ละ
กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งเพิ่มมาก
ขึ้น 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
มีความรู้ความเข้า 
ใจเกี่ยวกับ
กฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้าทีแ่ละที่
เกี่ยวขอ้งเพิ่ม 
มากขึ้น  

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียนให้แก่
บุคลากรสังสัด
เทศบาลตำบล
นาม่อง ผู้นำ
ชุมชนและกลุ่ม
องค์กรชุมชน 
กลุ่มอาชีพในเขต
ตำบลนาม่อง 
- เพื่อนำความรู้
ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมและ
การศึกษาดูงาน
จาก
ประสบการณ์
ตรงมา
พัฒนาการ
ทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ขยายผลสู่ชุมชน
ได้ 

จัดฝึกอบรม
ความรู้ความ
เข้าใจและศึกษา
ดูงานให้แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา บุคลากร
ของเทศบาล 
ผู้นำชุมชน กลุ่ม
องค์กรชุมชน 
กลุ่มอาชีพ และ
กลุ่มต่างๆ 
ภายในเขต
เทศบาลตำบล
นาม่อง จำนวน 
75 คน 

400,000 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 95 ของผู้
เข้ารับฝึกอบรม
และศึกษาดูงานมี
ประสิทธิภาพและ
สามรถนำความรู้
ขยายผลสู่ชุมชนได้ 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถนำความรู้
ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานไปพัฒนาการ
ทำงานและขยาย
ผลสู่ชุมชนได้ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



93 
 

 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 จิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” 
 

เป็นการรวมพลัง
ความสามัคคี
ของจิตอาสา 
“เราทำดีด้วย
หัวใจ” และทุก
ภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและมี
ความสุขในการ
พัฒนาพื้นที่
ร่วมกันตามแนว
พระราชดริของ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัโดย
การจัดกิจกรรม
สาธารณประโยช
น์ 

จิตอาสาตำบล 
นาม่อง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ 
จิตอาสาตำบล 
นาม่องมีความ
สามัคคีเทอดทูล
พระมหากษัตริย ์

1 น้อมสำนึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร ที่มจีิต
อาสาตำบล 
นาม่อง 
2.รวมพลังประชา
รัฐปกป้องเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้
มีความมั่นคงใน
การเป็นศูนย์รวม
จิตใจความรักความ
สามัคคีของคนใน
ชาติ 

สำนักปลัด 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
และที่ได้รับ
มอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเพิ่ม
มากขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้แก่
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้ง
ของบาลตำบล 
นาม่อง จำนวน 65 
คน 

15,000 15,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
สามารถใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 
มีความรู้ความเข้า 
ใจการใช้
โปรแกรมคอมพวิ 
เตอร์ในการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่และที่ได้รับ
มอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

21 การจัดทำแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

จัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินให้คลอบ
คลุมพื้นที่ทั้งหมด
ของเทศบาลตำบล    
นาม่อง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้คลอบคลุม 
ร้อยละ 100 ขอ
พื้นที่ทั้งหมดในเขต
เทศบาลตำบล    
นาม่อง 

สามารถจัดเก็บ
รายได้เพิ่มมากขึ้น 
 

กองคลัง 

รวม 21  โครงการ - - 1,290,000 1,655,000 2,130,000 1,730,000 1,730,000 - - - 
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5.2 แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสำคัญ 

เพื่อความปลอดภัย
ของพี่น้องประชาชน 

ช่วงปีใหม่และ
สงกรานต์ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวน 2 ครั้ง/ปี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

2 ชุมนุมสวนสนามเน่ืองในวัน 
อปพร. 

เพื่อให้สมาชิก 
อปพร. รู้รักสามัคคี
และมีจิตสำนึก
ช่วยเหลือสังคม 

อป.พร. 
ตำบลนาม่อง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวน 1 ครั้ง สมาชิก อปพร.  
รู้รักสามัคคีและมี
จิตสำนึก
ช่วยเหลือสังคม
มากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภยัตาม
อำนาจหน้าที ่

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ราษฎรภายในเขต
ตำบลนาม่อง 

1,000,000 1,000,000 1000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้ประสพ
ภัย ทั้ง 19 หมู่บา้น 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ 

สำนักปลัด 

4 ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

อปพร. และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง
ในเทศบาลตำบล
นาม่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อปพร. 
และเจ้าหนา้ที ่
ที่เกี่ยวขอ้งใน
เทศบาลตำบล    

อปพร.ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 

สำนักปลัด 

5 ฝึกอบรมป้องกันไฟปา่ เพื่อให้พนักงาน และ
อาสาสมัครป้องกัน
และควบคุมไฟป่ามี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 

จำนวน 50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงาน และ
อาสาสมัครป้องกัน
และควบคุมไฟป่า 
จำนวน 50 คน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน (อปพร.)  
มีทักษะความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณ
ภัยที่ถกูต้อง และ
สามารถปฏบิัติได้ถูก
วิธ ี

จำนวน 50 คน - - 250,000 250,000 250,000 อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) จำนวน 
50 คน 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน (อปพร.)  
มีทักษะความรู้ใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดา้น
สาธารณภยัที่
ถูกต้อง และ
สามารถปฏบิัติได้
ถูกวธิ ี

สำนักปลัด 

7 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน และ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

ในเขตพื้นที่ตำบล
นาม่องทั้ง 19 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สองข้างทางในเขต
พื้นที่ตำบลนาม่อง
ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน และ
ป้องกันไฟฟ้า
ลัดวงจร 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



97 
 

 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วม
ในการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อำเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้มีการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร 
หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ทั้งในด้านสาธารณ
ภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
โดยการปิดประกาศ 
กฎหมาย ระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการไว้
ในที่ทำการหรือ เวป
ไซต์ของสถานที่กลาง 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบและ
สืบค้นข้อมูล
โดยสะดวก 

ประชาชนในพื้นที ่
กุดบาก 

- 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนได้
รับทราบการ
เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร หลักเกณฑ์ 
และวิธกีารในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
ครอบคลุม   
ร้อยละ 90 
 

 ประชาชนได้
รับทราบและ
สืบค้นข้อมูล 
ข่าวสาร 
หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนทั้งใน
ด้านสาธารณภยั 
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้โดยสะดวก 

สำนักปลัด 

รวม 8  โครงการ - - 1,235,000 1,270,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 - - - 
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5.3 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สร้างศักยภาพของ
ชุมชนให้สามารถ
จัดการตนเองได้ 

สนับสนุน
กระบวนการจัดทำ 
ทบทวน ปรับปรุง 
แผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู่บา้น 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 19 
หมู่บ้าน 

 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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5.4 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายนาม่อง – โพนงาม)  

บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 - - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

2 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ  

(สายหนองเม็ก)  

บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

3 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายนาดง)  

บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

4 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ   
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 30 จุด - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน 30 
จุด 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

5 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายวัดปา่อุดมธรรมวนาราม – 
นางเต่ิง) บ้านหนองค้า หมู่ที ่2   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 - - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ  บา้นหนองค้า 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 30 จุด - 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน 30 
จุด 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายวัด
ป่าอุดมธรรมวนาราม – นาง
เต่ิง) บ้านหนองค้า หมู่ที ่2 
 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
(สายวัดปา่อุดมธรรม
วนาราม – นางเต่ิง) 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 
ระยะทาง 400 เมตร 

- - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

8 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายนาขาม – นาม่อง)  

บ้านนาขาม หมู่ที ่3   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 350,000 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

9 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายนาขาม – โคกภู)  

บ้านนาขาม หมู่ที ่3   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ   
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 30 จุด 350,000 - - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน 30 
จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

11 ซ่อมสร้างระบบประปาผิวดิน  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้มีน้ำใช ้ 
อุปโภค – บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

- ก่อสรา้งโรงสูบน้ำดิบ 
- เปลี่ยนปั๊มสูบนำ้ดิบ  
- น้ำดี  
ฯลฯ 

- 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
ที่ใช้
น้ำประปา 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

12 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้มีน้ำใช้  
อุปโภค – บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

จำนวน 1 แห่ง - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
ใช้
น้ำประปา 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

13 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายสำนักสงฆ์บา้นหนองสะ
ไน) บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5  

เพื่อให้มีน้ำใช้  
อุปโภค – บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

จำนวน 1 แห่ง - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
ที่ใช้
น้ำประปา 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

15 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายนาม่อง)  

บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

16 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายนาดง – นาโคก)  

บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

17 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ   
บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 25 จุด - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน 25 
จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

18 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายบ้านนายไสว – บา้นนาย
สุริยา) บา้นเชิงดอย หมู่ที ่6   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายหว้ยอูน)  

บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

20 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายดงนิมิต – นางเต่ิง) 

 บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

21 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ   
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 20 จุด - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน 20 
จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

22 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีน้ำใช้  
อุปโภค – บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

จำนวน 1 แห่ง - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
ที่ใช้
น้ำประปา 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายกุดน้ำใส – หนองท่ม)  

บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ  
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

24 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ   
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 20 จุด - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน 20 
จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

25 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายหลังโรงเรียน)  

บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

26 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 
  

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 20 จุด - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน 20 
จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

27 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน บา้นาขาม หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมูบ่้านนาขาม 
หมู่ที่ 9 จำนวน 4 สาย 
ระยะทางรวม 1,000 
เมตร 

- - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 4 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ   
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 25 จุด - - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน 25 
จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

29 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
(สายนาหนองแซง)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 500,000 500,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

30 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
(สายนาหนองบง-นาโสก)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 500,000 500,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

31 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
(สายนาคำบอน)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 500,000 500,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

32 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
(สายหนองบง)  
บ้านโนนทรายคำหมู่ที่ 10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขต
ให้บริการไฟฟ้า
แรงต่ำ จำนวน 
1 สาย 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
(สายข้างวัดบ้านโนนทรายคำ) 
บ้านโนนทรายคำหมู่ที่ 10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 500 เมตร - - - 175,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

34 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ  

(สายนาตาสวย)  

บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

35 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายไป
นานายชนะ นพเกลา้กุล)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 
 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 800 เมตร - - - 300,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

36 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ   
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน  20  จุด - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน  
20  จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา 
(ท่อเมนต์) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้มีน้ำใช้  
อุปโภค – บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

ท่อ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 ½ 
นิ้ว ยาว 2,000 เมตร   

- - 250,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
ที่ใช้
น้ำประปา 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

38 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายบึงตึ – บึงเสียว)  

บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

39 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ   
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน  20  จุด - 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน  
20  จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

40 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายหนองส่านนาม่อง)  

บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายหนองพง)  

บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

42 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายนาขาม – โคกภู)  

บ้านนาขาม หมู่ที ่15   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 - - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

43 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ   
บ้านนาขาม หมู่ที ่15  

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน  30  จุด - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน  
30  จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

44 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ   
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16  

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน  25  จุด - 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน  
25 จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

45 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ  

(สายคุ้มโนนสวรรค์)  

บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตลาดบ้าน
โพนงาม  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

เสาไฟฟ้าสูงไม่ต่ำกว่า 
20 เมตร สปอร์ตไลท์ 
8 หลอด 

- 700,000 700,000 - - ติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
จำนวน 1 
จุด 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

47 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
(สายรอบปู่ตา)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 
 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 400 เมตร 
 

- - - 250,000 
 

- ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

48 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
(สายโพนงาม – นาม่อง)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

49 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายโรงน้ำวาทิต)  

บ้านหนองสะไน หมู่ที ่18   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 - - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

50 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายบึงไหล)  

บ้านนาขาม หมู่ที ่19   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 - - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก  
บ้านนาขาม หมู่ที ่19  

เพื่อให้มีน้ำใช้  
อุปโภค – บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

จำนวน 1 แห่ง - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
ที่ใช้
น้ำประปา 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

52 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ   
บ้านนาขาม หมู่ที ่19  

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน  20  จุด - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน  
20 จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

53 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายนาน้อย – หนองโขมง) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่19   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

54 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ำ 
(สายนาหนองแฝด)  

บ้านนาขาม หมู่ที ่19   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 เจาะบ่อนำ้ตื้น เทศบาลตำบล
นาม่อง 

เพื่อให้มีน้ำใช ้
 อุปโภค – บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

ขนาดท่อ ø6 นิ้ว 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำ ขนาด 3 แรงม้า 
(ซับเมอร์ส) / ติดต้ัง
ระบบไฟฟ้า / ไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย ์

- - 300,000 - - ร้อยละ 80 
ของผูท้ี่ใช้
น้ำประปามี
ความพึง
พอใจ 

มีน้ำใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

56 ซ่อมสร้าง ปรับปรุง ประปาถัง
สูง พร้อมเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

เพื่อให้มีน้ำใช้  
อุปโภค – บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

ซ่อมสร้าง ปรับปรุง 
ประปาถังสูง พร้อม
เปลี่ยนถังบรรจุน้ำ
ขนาด 2,000 ลิตร/ถัง 
จำนวน 4 ถัง  

- 150,000 150,000 - - ร้อยละ 80 
ของผูท้ี่ใช้
น้ำประปามี
ความพึง
พอใจ 

มีน้ำใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

57 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างระบบ 
โซล่าเซล  
(สายโพนงาม-ลาดกะเฌอ) 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 60 จุด ไม่ต่ำ
กว่า 60 W 

- 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ระบบโซล่า
เซล จำนวน 
60 จุด 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

58 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างระบบ 
โซล่าเซล 
(สายโพนงาม-หนองสะไน) 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 25 จุด ไม่ต่ำ
กว่า 60 W 

- 580,000 580,000 580,000 580,000 ติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ระบบโซล่า
เซล จำนวน 
25 จุด 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

59 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างระบบ 
โซล่าเซล  
(สายโพนงาม-นาขาม) 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 40 จุด ไม่ต่ำ
กว่า 60 W 

- 920,000 920,000 920,000 920,000 ติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ระบบโซล่า
เซล จำนวน 
40 จุด 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างระบบ 
โซล่าเซล (สายหน้าเทศบาล) 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 25 จุด ไม่ต่ำ
กว่า 60 W 

- 580,000 580,000 580,000 580,000 ติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ระบบโซล่า
เซล จำนวน 
25 จุด 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

61 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน (สายหนา้วัดโพธิสมพร 
– บ้านโนนทรายคำ) 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 8 จุด - - 28,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน 8 
จุด 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

62 จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตลาด
สดเทศบาล 

เพื่อให้ตลาดสด
เทศบาลมีระบบ
บำบัดน้ำเสียที่ได้
มาตรฐานก่อนปล่อย
สู่ร่องระบายน้ำ
สาธารณะ 

จัดทำระบบบำบัดน้ำ
เสีย จำนวน 1 แห่ง 

- 100,000 300,000 300,000 - ร้อยละ 
100 ของ
น้ำทิ้งจาก
ตลาดสด
เทศบาล
ได้รับการ
บำบัดก่อน
ปล่อยลงสู่
ร่องระบาย
น้ำ
สาธารณะ 

ตลาดสด
เทศบาลเป็น
ตลาดที่มี
สุขลักษณะที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง/ 
กองสาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 ขยายเขตบริการน้ำประปาบา้น
หนองค้า  

เพื่อให้มีน้ำใช้ อุปโภค 
– บริโภค อย่างทัว่ถึง 

บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 , 
หมู่ที่ 12 , และหมู่ที ่
16 วางท่อประปา 
(PVC ขึ้น 13.5)  
ยาว 2,000 เมตร 

- - 400,000 400,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
ที่ใช้
น้ำประปา 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

64 ขยายเขตบริการน้ำประปาบา้น
หนองสะไน  
 

เพื่อให้มีน้ำใช้ อุปโภค 
– บริโภค อย่างทัว่ถึง 

บ้านหนองสะไน หมู่ที ่
4 , หมู่ที่ 11 , หมู่ที ่
14 และหมู่ที ่18 
วางท่อประปา (PVC 
ขึ้น 13.5)  
ยาว 2,000 เมตร 

- - 400,000 400,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
ที่ใช้
น้ำประปา 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

65 ขยายเขตบริการน้ำประปาบา้น
โพนงาม  

เพื่อให้มีน้ำใช้ อุปโภค 
– บริโภค อย่างทัว่ถึง 

บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 , 
หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 
17 วางท่อประปา 
(PVC ขึ้น 13.5)  
ยาว 2,000 เมตร 

- - 400,000 400,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
ใช้
น้ำประปามี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 ก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสม
พร 

เพื่อให้มีน้ำใช้ อุปโภค 
– บริโภค อย่างทัว่ถึง 

- ขนาดฐานกวา้ง 
2.50 เมตร ยาว 
2.50 เมตร สูง 6.0 
เมตร พร้อมถังบรรจุน้ำ 
ขนาด 2,500 ลิตร  
- เช่ือมระบบทอ่
ประปา 

- - 300,000 - - ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้
น้ำประปามี
ความพึง
พอใจ 

มีน้ำใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

67 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
ศูนย์เด็ก   
 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

-ห้องเรียน ศพด.      
บ้านหนองสะไน 
จำนวน 4 จุด 

- - 5,000 - - ติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ภายในศูนย์
เด็ก จำนวน 
4 จุด 

มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

68 ก่อสร้างระบบประปาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านหนองสะไน 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพียงพอต่อการใช้
งานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- ขุดเจาะบ่อบาดาล  
- ติดต้ังปั๊มน้ำ 
- ติดต้ังแท้งก์น้ำ 
- พร้อมเดินระบบ
ประปา  

- - 200,000 - - ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กจำนวน 
1 ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีน้ำอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
และเพียงพอต่อ
การใช้งาน 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

69 ก่อสร้างระบบประปาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดบ้านนามอ่ง 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพียงพอต่อการใช้
งานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- ปรับปรุงแท้งก์น้ำ 
- พร้อมเดินระบบ
ประปา  

- - 100,000 - - ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กจำนวน 
1 ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีน้ำอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
และเพียงพอต่อ
การใช้งาน 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 ก่อสร้างระบบประปาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแจ้งบ้าน
นาขาม  

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพียงพอต่อการใช้
งานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- ติดต้ังแท้งก์น้ำ 
- พร้อมเดินระบบ
ประปา  

- - 100,000 - - ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กจำนวน 
1 ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีน้ำอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
และเพียงพอต่อ
การใช้งาน 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

71 จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสื่อสารใน
งานป้องกันบรรเทา
สาธารรภยั และงาน
อื่นๆ 

ติดต้ังเสาไฟฟ้า
คอนกรีตแรงอัด ตาม
มาตรฐานของการ
ไฟฟ้า จำนวน 1 ต้น 
และติดต้ังแผงรับ – ส่ง 
สัญญาณความถี่วิทยุ
สื่อสาร ชนิด 4 ห่วง 
พร้อมอุปกรณ์ 

- - 120,000 120,000 - จัดตั้งศูนย์
วิทยุสื่อสาร
เทศบาล
ตำบลนาม่
อง จำนวน 
1 แห่ง  

สามารถ
ให้บริการและ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันเวลา และ
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
สำนักปลัด 

รวม  71  โครงการ - - 2,100,000 31,380,000 36,033,000 39,175,000 27,480,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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5.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพื่อแก้ไขและปอ้งกัน
ปัญหายาเสพติด
ภายในตำบลนาม่อง 

เด็ก ประชาชน และ
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง  
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก
เยาวชน 
และ
ประชาชน 
ในเขตตำบล
นาม่อง 
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ตำบลนาม่อง
เป็นตำบลสีขาว
ปลอดยาเสพติด 

สำนักปลัด 

2 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวัน
ยาเสพติดโลก 

เพื่อแก้ไขและปอ้งกัน
ปัญหายาเสพติด
ภายในตำบลนาม่อง 

เด็ก ประชาชน และ
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก
เยาวชน 
และ
ประชาชน 
ในเขตตำบล
นาม่อง 
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ตำบลนาม่อง
เป็นตำบลสีขาว
ปลอดยาเสพติด 

สำนักปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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 5.6 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(ซอยหน้าบา้นผู้ช่วยนะลัก ง่ึม
ชา) บ้านนาม่อง หมู่ที ่1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  
5.00 เมตร ยาว 244 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 40,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหน้าบ้านนางด้าย คำสงค์)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  
5.00 เมตร  
ยาว 61.00 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจร
เดิม) 

- 10,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหน้าบ้านลุงระเบียบ  
โถคำนาม) บ้านนามอ่ง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร  
ยาว 92.00 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจร
เดิม) 

- 15,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(ซอยบ้านนางเปลื้อง)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1  
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 100 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 20,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาดง-หนองไฮ)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 250 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม)  
 

- 45,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหน้าบ้านนายบวัผัน 
พรหมแดง)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 210 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 30,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหน้าบ้านนายลื้อ โถดาสา)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 410 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 60,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหน้าบ้านนางสายสุณี 
โยธาศึก) บา้นนาม่อง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 730 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 100,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



119 
 

 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหน้าบ้านนายกระบิน  
โถคำนาม) บ้านนามอ่ง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิวจราจรเดิม) 
 

- 60,000 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจร
มีความพึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหน้าบ้านนายคำสอน)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 309 เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 45,000 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจร
มีความพึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

11 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาดง-ร่มไทร)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร  
ยาว 2,800 เมตร (ความหนา
ลูกรังขึ้นอยู่กับสภาพผวิจราจร
เดิม) 

- 650,000 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจร
มีความพึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

12 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(สายนามะเขอื)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร  
ยาว 1,050 เมตร (ความหนา
ลูกรังขึ้นอยู่กับสภาพผวิจราจร
เดิม) 

- 170,000 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจร
มีความพึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

13 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาดง-หนองเม็ก) 
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 800 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 150,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหนองเต่า-หนองไฮ)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,041 เมตร 
 

- 500,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาดง-นาใน)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,033 เมตร 
 

- 500,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายแม่กำพร้า-หนองตาโคตร)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 950 เมตร 
 

- 200,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหนองตาฮวด บุ่งที) 
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
 

- 250,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายบ้านนายนะลัก ง้ึมชา)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่
320 ตารางเมตร 

- 200,000 - 
 

- - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายบ้านนาม่อง – บ้านดง
นิมิต) บ้านนามอ่ง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตารางเมตร 

- 300,000 - 
 

- - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. 
(ฝายแมว้) คลองอูน  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขนาดสูง 1.50 เมตร 
กว้าง 10 เมตร 
จำนวน 2 จุด 

- 500,000 - - - ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำ 
คสล.  
(ฝายแมว้) 
จำนวน 2 
จุด  
 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

21 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายหน้าบ้านนายพลวัฒน์) 
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 650,000 
 

650,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 
 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
ให้เป็นพื้นผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีถนนที่ดีต่อการ
สัญจรไปมาและความ
ปลอดภัยของประชาชน 

ขนาดกวา้ง 8.00เมตร 
ยาว 4.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

- - 1,440,000 - - ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล.ให้เป็น
พื้นผิวจราจร
ลาดยาง แบบ
แอสฟัลต์ติกคอ
นกรีต จำนวน 
1 สาย 

มีถนนที่ดีต่อการ
สัญจรไปมาและ
ความปลอดภยั
ของประชาชน 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. (สาย
สามแยกหน้าบา้นกำนัน) บา้นนาม่
อง หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
พร้อมบ่อพกัและฝาปิด
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง
กำหนด 

- - 350,000 - - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายคุ้มนาม่องใหม่)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 350,000 - ก่อสร้างถนน 
คสล.  จำนวน 
1 สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างฝายนำ้ล้น  
(ลำห้วยอูน)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทำ
การเกษตร 

สันฝากว้าง 2.00 
เมตร ยาว 15.00 
เมตร สันฝาสูง 1.50 
เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน มข. 
2527 

- - - 675,000 - ก่อสร้างฝาย
น้ำล้น จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหนองวังยาง – นา
ลุงทอม) 
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มีความ
ปลอดภัยในการขนถ่าย
ผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 17,500 เมตร 
พร้อมงานวางท่อ
ระบายนำ้ตามแบบที่ 
ทต.นาม่องกำหนด 

- - - 350,000 - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง จำนวน 
1 สาย 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
2. ทำให้การ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายลำหว้ยอูน)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 154 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 - ก่อสร้างถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหนองเห็นตาย)       
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มีความ
ปลอดภัยในการขนถ่าย
ผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 17,500 เมตร 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำตามแบบที ่ 
ทต.นาม่องกำหนด  

- - - 350,000 - ก่อสร้างถนน
ลูกรังจำนวน 
1 สาย 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
2. ทำให้การ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างท่าสูบน้ำ  
(ลำห้วยอูน)  
บ้านหนองค้าพัฒนา  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีท่าสูบน้ำเพยีงพอ
และทันเวลาเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

จำนวน 1 แห่ง - 100,000 100,000 - - ก่อสร้างท่าสูบ
น้ำ จำนวน 1 
แห่ง 

มีท่าสูบน้ำ
เพียงพอและ
ทันเวลาเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
(สายบ้านลุงแขว – บ้านครู
สุวรรณี) บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปิดตาม
แบบที่ ทต.นาม่อง
กำหนด 

- - - 350,000 - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
(ห้วยอื่ง) บ้านหนองค้า หมู่ที ่2 

เพื่อให้ได้สะพานที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 6.00 เมตร  
ลึก 2.5 เมตร 

- - - 260,000 - ก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
จำนวน 1 
แห่ง 

ราษฎรมีสะพาน
ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิต
ทางการเกษตร
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล. (สายนาภู) 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
ระบายนำ้ (สายข้างบา้นนาย
ไผ่) บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 2.00 เมตร  
ยาว 75.00 เมตร  
ลึก 1.30 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที ่ 
ทต.นาม่องกำหนด 

380,000 - - - - ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 
คสล. 
ระบายนำ้ 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

34 ก่อสร้าง คสล. 
(สายบ้านนายบญุโลม)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 116 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า464 ตารางเมตร 

- 290,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาต้นผึ่ง)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย3.00 เมตร  
ยาว 1,900 เมตร (ความหนาลกูรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 97,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

36 ต่อเติมศาลาประชาคม  
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้มีศาลาในการ
ประชุมประชาคม 

กว้าง 4.00 เมตร  

ยาว 8.00 เมตร 

- - - 80,000 - ต่อเติมศาลา
ประชาคม 
จำนวน 1 
หลัง 

มีที่ประชุม
ประชาคม 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างท่อบล็อกคอนเวิร์ส 
(นาขาม – ยางโล้น)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ระบายน้ำ
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ลึก 2.5 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร 

- - - 340,000 - ก่อสร้างท่อ
ท่อบล็อก
คอนเวิร์ส 
จำนวน 1 
แห่ง 

ไม่มีน้ำท่วมขัง กองช่าง 

38 ขุดลอกหนองวังทับ  

บ้านนาขาม หมู่ที ่3   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม 

พื้นที่ 2 งาน ลึก 3.00 เมตร มีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 1,800 ลูกบาศก์
เมตรรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่  
ทต.นาม่องกำหนด 

- 
 

- - 100,000 - ขุดลอกหนอง
วังทับ 
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายซอยอโศก) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร พรอ้มวางท่อ
ระบายนำ้ตามแบบที่ ทต.นาม่อง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

40 ซ่อมแซมถนน คสล.  
(สายนาขาม – ยางโล้น)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 3,700 เมตร พรอ้มวางท่อ
ระบายนำ้ตามแบบที่ ทต.นาม่อง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

41 ซ่อมแซมถนน คสล.  
(สายนาขาม – โคกภู)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร พรอ้มวางท่อ
ระบายนำ้ตามแบบที่ ทต.นาม่อง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาหนองต้นผ้ึง) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร พรอ้มวางท่อ
ระบายนำ้ตามแบบที่ ทต.นาม่อง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

43 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายข้าง
โรงสีลุงโลม – หนองหัวหลวง)    
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน้ำ
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชนที่
สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

44 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร (สายนาโพธิ ์- บ้าน
หนองสะไน หมู่ที่ 4) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจร กวา้งเฉลี่ย4.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร (ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 120,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชนที่
สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

45 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (รอบบึง) 
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจร กวา้งเฉลี่ย7.00 เมตร  
ยาว 1,300 เมตร (ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) พร้อมวางท่อ
จำนวน 2 จุด 

- 500,000 500,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชนที่
สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้าน
นายบวัทอง หอมแพงจันทร์)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 116 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 464 ตาราง
เมตร 

- 290,000 - 
 

- - ร้อยละ 80 
ของประชาชนที่
สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 ซ่อมแซมคันดินฝายท่ากกยม  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

จุดที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร สูง 5.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 3.00 
เมตร สูง 4.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 
เมตร สูง 4.00 เมตร 
ยาว 36.00 เมตร 

- 300,000 300,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
น้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.  
(สายหน้าบ้านผู้ใหญ่)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปิดตาม
แบบที่ ทต.นาม่อง
กำหนด 

- 350,000 - - - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนดิน (สายนาดง)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ปริมาณดินไม่น้อยกวา่ 
4,500 ลบม. 

- - 350,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
น้ำใช้ทำ
การเกษตร 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายที่พักสงฆ์)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 120,000 
 

- - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายบ้านนายคำเขยีน)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 107 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 252,000 
 

- - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายซอยสหกรณ์)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - 60,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายสำนักสงฆ์บา้นหนองสะ
ไน) บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล. (สายลงบึง)               
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 170,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ก่อสร้างถนน คสล. (สายมุม
สำนักสงฆ์บ้านหนองสะไน) 
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 250,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56 ขุดลอกคลองบึง – อูน  

บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม 

กว้าง 3.00 เมตร  
ลึก 3.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที ่ 
ทต.นาม่องกำหนด 

- - - 200,000 - ขุดลอก
คลองหนอง
เม็ก จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาดง สายที่ 2)           
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

58 ขยายไหล่ถนน คสล.  
(สายหน้าสหกรณ์) 
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ขยายข้างเดียว  
กว้าง 1.00 เมตร  
ยาว รวม 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 280,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
(สายหน้าบ้านผู้ใหญ่)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร 
 ยาว 220 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปิดตาม
แบบที่ ทต.นาม่อง
กำหนด 

350,000 - - - - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายซอยบา้นยายแมน)               
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 124 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 350,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

61 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร (สายนาหนองพง) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ำเพื่อทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 700 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

-  193,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต 

กองช่าง 

62 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร (สายไปหนองพง) 
บ้านโพนงาม  หมู่ที ่ 5 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  
5.00 เมตร  
ยาว  300 เมตร  
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจร
เดิม) 

- 66,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



132 
 

 
 

ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 5 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที ่ 15 
พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแตล่ะประเดน็กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท์ี่ควรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 

 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
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(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 12) 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท์ี่ควรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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 4. แนวทางเบื ้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั ่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ล ักษณะของแหล่งน ้ำ ล ักษณะของไม้/ป ่าไม ้ ฯลฯ ด ้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ  

20 
(3) 

 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบบริการพื ้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื ่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ เพื ่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

2 .  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห์
ส ภ า ว ก า ร ณ ์ แ ล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จ ุ ดแข ็ ง )W-Weakness (จ ุ ดอ ่อน )  O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ย ุ ทธศาสตร ์ ขอ ง
อ งค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 .2  ย ุ ทธศาสตร ์ ขอ ง
อ งค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชาร ัฐ              แผนยุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ           แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  
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3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื ่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถ ึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)   

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)   

แผนงานหรือจุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ ่งหมายในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งหร ือแผนงานที ่ เก ิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด             ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและส ังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)   

รวมคะแนน 100  
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  5. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1 . ก า ร ส รุ ป
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไ ป ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ น เ ชิ ง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวน
ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไ ป ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ น เ ชิ ง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื ่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั ้นๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที ่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) ว ิเคราะห์แผนงาน งาน ที ่ เก ิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมติิ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend 

10  
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หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมพ้ืีนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

 
 
 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5 . 2  ก ำ ห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู ่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล ้ อ ง ก ั บ แผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที ่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)   

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที ่ต้องไปให้ถึง
เ ป ้ าหมายต ้ อ งช ั ด เ จน   ส ามารถระบ ุ จ ำนวน เท ่ า ไ ร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)   

โครงการสอดคล ้องก ับ (1) ความม ั ่นคง (2) การสร ้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)   
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ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที ่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที ่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)   

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง
เศรษฐก ิจ ไปส ู ่  Value–Based Economy หร ือเศรษฐก ิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื ่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู ่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ ้น รวมถึงโครงการที ่ เติ มเต ็มด้วยว ิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5)  
 

5 . 7  โ ค ร ง ก า ร
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื ่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ ่ง ไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
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5.8 โครงการแก ้ ไข
ป ัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั ่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน           ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที ่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั ่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ ิ ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)   

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล ้ องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความม ีประส ิทธ ิภาพ (Efficiency) (3) ความม ีประส ิทธ ิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุต ิธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
ห ล ั ก ว ิ ธ ี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)   

5.11 ม ีการกำหนด
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  ( KPI)  และ
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี ้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ท ี ่  ส ามารถว ั ด ได ้  ( measurable)  ใ ช ้ บอกประส ิ ทธ ิ ผล 
(effectiveness)     ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5)   

 
 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.12 ผลที ่คาดว่าจะ
ได ้ร ับ สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์  

ผลที ่ได้ร ับเป็นสิ ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที ่เกิดขึ ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  
 

 



142 
 

 
 

7. การวัดผลในเชิงปริมารและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรนณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ 

จาก 
 7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) ตัวแบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 

Model ของ Kaplan & Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS) 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 

Problem-Solving Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self- assessment Model) 
  (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม

ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quantity) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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ภาคผนวก  

 

 

  -  ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง  เร่ือง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

     พ.ศ.  2561 – 2565           
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร (สายนาหนองแดง) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
5.00 เมตร ยาว 800 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 170,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้าน
โพนงาม – นาอ้อมแกว้)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่  5 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 96.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า384 ตารางเมตร 

- 240,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างท่าสูบน้ำ (หนองพง) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีท่าสูบน้ำ
เพียงพอและทันเวลา
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

จำนวน 1 แห่ง - 100,000 100,000 - - ก่อสร้างท่า
สูบน้ำ 
จำนวน 1 
แห่ง 

มีท่าสูบน้ำ
เพียงพอและ
ทันเวลาเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนดิน  
(สายรอบปา่ช้าบา้นโพนงาม) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 420 เมตร 

- - 150,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
(ห้วยเวยีนไฟ) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ได้สะพานที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 8.00 สูง 3.00 
เมตร 

- - 340,000 - - ก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
จำนวน 1 
แห่ง 

ราษฎรมีสะพาน
ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิต
ทางการเกษตร
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างฝายนำ้ล้น  
(ห้วยเวยีนไฟ นานายประทิน) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

สันฝาย กว้าง 2.00 
เมตร ยาว 10.00 
เมตร สูง 1.50 เมตร 

- - - 450,000 - ก่อสร้างฝาย
น้ำล้น 
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายไปวัดบา้น) 
บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

350,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายไปโรงเรียน)               
บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 350,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายขัวชา้ง)  
บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร  

- 350,000 350,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างตลาดชุมชน  
บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ตลาดซ้ือ-ขายใน
หมู่บ้าน 

จำนวน 1 แห่ง - - - 500,000 - ก่อสร้าง
ตลาด
จำนวน 1 
แห่ง 

มีตลาดซ้ือ-ขาย
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
(สายหน้าบ้านยายบัน – ทุ่งนา) 
บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 220.00 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปิดตาม
แบบที่ ทต.นาม่อง
กำหนด 

- - - 350,000 - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

74 ขุดลอกห้วยสองเมือง  

บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม 

กว้าง 4.00 เมตร ลึก 
2.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที ่ 
ทต.นาม่องกำหนด 

150,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 ขุดลอกหนองส้มโฮง  

บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม 

พื้นที่ขุดลอกประมาณ 
3,750 ตารางเมตร 
ขุดลึก 2.50 เมตร 
(จากระดับทอ้งหนอง)   
มีปริมาตรดินขุด (ขุด
เหวี่ยง 9,375 ลบ.ม. 
ปริมาตรขุดขนย้ายดิน 
1,200 ลบ.ม.) 

- 264,800 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

76 ซ่อมแซมคันดินตามลำห้วยอูน
ช่วงบ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 - บ้าน
นาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ำเพื่อทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

ซ่อมแซมคันดิน 
จำนวน 8 แห่ง 
ปริมาตรดินถม  
รวม 13,289 ลบ.ม. 

- 387,000 
 

- - - ซ่อมแซมคัน
ดินตามลำ
ห้วยอูนช่วง
บ้านดงนิมิต 
หมู่ที่ 7 - 
บ้านนาม่อง 
หมู่ที่ 1 
จำนวน 8 
แห่ง 

ประชาชนได้ใช้
น้ำเพื่อทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

77 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(สายไปดอนปู่ตา)  
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร พร้อมถมคันดินที่
ขาดชำรุด ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร 

- 250,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



148 
 

 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร (สายนาโคก)  
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 800 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 164,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

79 ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ  
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 

เพื่อบำรุงรักษาเมรุที่
ถูกไฟไหม้ให้ใช้
ประโยชน์ได้ดีดังเดิม 

กว้าง  7.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 
ต่อเติมด้านหน้า  
กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร 

- 150,000 - - - ปรับปรุง
หรือ
ซ่อมแซม
เมรุจำนวน 
1 หลัง 

มีที่ฌาปณกิจศพ
ที่คงทนแข็งแรง  
และถูก
สุขลักษณะไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ 

กองช่าง 
 
 

80 
 

ต่อเติมศาลาพักสงฆ์ ปา่ช้า 
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา 

ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 12.00 
เมตร  

- 80,000 - - - จำนวน 1 
แห่ง 

มีที่ประกอบพธิี
ทางศาสนา 

กองช่าง 
 

81 
 
 
 

 

ซ่อมแซมทางระบายน้ำกันลำ
ห้วยอูน บา้นดงนิมิต หมู่ที่ 7 
 
 
 

เพื่อซ่อมแซมทางราง
ระบายนำ้ให้
ประชาชนได้สัญจร
ข้ามลำหว้ยอูนได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 10.00 
เมตร ขนาด 0.15 
เมตร พร้อมอัดดินแน่น
ที่พื้นทางเดิมที่ชำรุด 
 

- 50,000 - - - ซ่อมแซม
ทางระบาย
น้ำกันลำ
ห้วยอูน 
จำนวน 1 
แห่ง  

ประชาชนได้
สัญจรข้ามลำ
ห้วยอูนได้ดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 
 

82 ก่อสร้างท่าสูบน้ำ (ลำหว้ยอูน) 
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีท่าสูบน้ำ
เพียงพอและทันเวลา
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

จำนวน 1 แห่ง - 100,000 100,000 - - ก่อสร้างท่า
สูบน้ำ 
จำนวน 1 
แห่ง 

มีท่าสูบน้ำ
เพียงพอและ
ทันเวลาเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายหลังโรงเรียน)  
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 281 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 493,200 
 

- - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างสะพาน คสล.  
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ได้สะพานที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 33.00 เมตร 

- - 2,000,000 - - ก่อสร้าง
สะพาน 
คสล.จำนวน 
1 แห่ง 

ราษฎรมีสะพาน
ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิต
ทางการเกษตร
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายไปป่าชา้)   
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 124 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 350,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายกุดบัว)  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

350,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



150 
 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายต้นโพธิ์ - ปา่ช้า)               
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 124.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 350,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

88 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายป่าชา้)  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 600 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 200,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

89 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหนองท่ม)  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 600 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 150,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายซอยบา้นนายพันทิพย์  
ไพคำนาม)  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่
440 ตารางเมตร 

- 275,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. 
(ฝายแมว้) ลำห้วยปอพาน  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขนาดสูง 1.50 เมตร 
กว้าง 6 เมตร จำนวน 
2 จุด 

- 500,000 - - - ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำ 
คสล.  
(ฝายแมว้) 
จำนวน 2 
จุด  
 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

92 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายบ้านนายอดุล สุริโย-บ้าน
นายพิเศษ  โถชาลี)  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8  
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 135 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) พร้อมวาง
ท่อ 1 จุด 

- - 30,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายบ้าน ผอ.ปริญญา –  
กุดบัว) บ้านกุดนำ้ใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - 630,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.  
(สายบ้านนายปิ่น-บ้านนาง
ยุพิน) บา้นกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 
 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
ยาว 174 เมตร 
 

- - 300,000 
 

- - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาโปร่งคลอง)  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายถนนลาดยาง – ไปปา่ช้า) 
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว  150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 260,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายคุ้มพาเจริญ)               
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

จำนวน 3 สาย เท่าๆกัน 
- กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 68.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
- กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 68.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
- กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 68.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

350,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายนาขาม – อูนโคก)               
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 124 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 350,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหนองบวั)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 200,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

100 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  
(สายนาหนองวัวลง)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 800 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 164,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

101 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหนองเล้ียงช้าง)  
บ้านนาขาม  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 60,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

102 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาวังหิน)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 60,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาโป่งลาด) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 270,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

104 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาขาม – อูนโคก) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร  
ยาว 5,200 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 450,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

105 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาขาม – กุดบาก) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร  
ยาว 3,800 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 450,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

106 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาฮ่องหิน) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.50 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 120,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

107 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนานายมงคล  
ถึงนามลี) (สายนาหนอง
ขอนแก่น) บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 450,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายบ้านนาขาม – บอ่ดิน) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 480 ตารางเมตร 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายโรงน้ำดื่มกองทุนหมูบ่้าน)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 360,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

110 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(ซอยบ้านนายชมไชย  ดาบลา
อำ) บา้นาขาม หมู่ที ่9   
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

- - 20,000 
 

- - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนานายทองจันทร์   
นรบุตร) บ้านนาขาม หมู่ที ่9 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร 
 

- - 25,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

112 วางท่อระบายน้ำ คสล.  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อระบายนำ้ทิ้งใน
ชุมชนไม่มีน้ำท่วมขัง 

วางท่อ 0.80 เมตร 
ระยะทาง 30.00 เมตร  

- 60,000 - - - ร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
บ้าน
ใกล้เคียงไม่
มีน้ำท่วมขัง 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนานางสมหมาย ดาบลา
อำ) บา้นนาขาม หมู่ที ่9 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 250 เมตร  
 

- - 30,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
(คุ้มสันติสุข – ทุ่งสวรรค์)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 
 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง จำนวน 2 ขา้งทางเท่าๆ 
กัน กว้าง 0.40 เมตร 
ยาวข้างละ 500 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปิดตาม
แบบที่ ทต.นาม่อง
กำหนด 

- - 1,800,000 - - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 2 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายทางออกกุดน้ำใส)               
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

จำนวน 3 สาย ดังนี ้
- กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 48.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
- กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 83.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
- กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 43.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 350,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายโคกสูง)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 400 เมตร 
 

- - - 50,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

117 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายข้างบา้นนายสร้อย)    
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายคลองลึก)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 
 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนนดิน  
(สายลำหว้ยประดู่)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

จำนวน 3 สาย เท่าๆกัน 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาวรวม 21,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด  

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายปอพาน)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

121 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายนาหนองโจด)               
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

350,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายบ้านนายอำพร–โรงเรียน)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 350,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

123 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายหนองบง)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 330 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

- 775,000 
 

775,000 
 

775,000 
 

- ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

124 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนานายบวัเขือน – นาหว้ย
ยาง) บ้านโนนทรายคำ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 500 
เมตร พร้อมงายวางท่อ
ระบายนำ้จำนวน 3 
แห่ง   

- 200,000 200,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

125 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายไปนาโศก)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
พร้อมงายวางท่อระบาย
น้ำ 2 แห่ง   

- 72,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

126 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร (สายข้างบา้นผู้ใหญ่
จุลนี - นาหว้ยยาง)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 900 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 80,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

127 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร (สายนาออ้มแกว้)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 200 เมตร  

- 100,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

128 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายบ้านนางทอน) 
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 650 เมตร 

- 150,000 150,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

129 ซ่อมแซมคันดินฝายตาเณร  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

จุดที่ 1 ยาว 60.00 
เมตร สูง 4.00 เมตร 
สันฝายกว้าง 3.00 
เมตร 
จุดที่ 2 ยาว 6.00 
เมตร สูง 2.00 เมตร 
สันฝายกว้าง 3.00 
เมตร 

- 220,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
น้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านผู้ใหญ่จุลนยี์ - 
คำบอน)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 800,000 800,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

131 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. 
(ฝายแมว้) บา้นโนนทรายคำ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขนาดสูง 1.50 เมตร 
กว้าง 12 เมตร  
จำนวน 2 จุด 

- 500,000 - - - ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำ 
คสล.  
(ฝายแมว้) 
จำนวน 2 
จุด  

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายบ้านนายสุท ิเรือนแสน) 
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

- - 70,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายบ้านายดำรง โคตะมา) 
บ้านโนนทราย หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 280 เมตร 

- - 120,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

134 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 214 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 856 ตารางเมตร 

- - 495,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างถนน คสล. (สายสำนัก
สงฆ์บ้านโนนทรายคำ)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้าน 
ผอ.พิทักษ์ – บ้านยายนาด) 
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

137 ขุดลอกฝายตาเณร           
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่10   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม 

กว้าง 30.00 เมตร  
ลึก 3.00 เมตร  
ยาว 150 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที ่ทต.นาม่อง
กำหนด 

- - - 100,000 - ขุดลอกฝาย
ตาเณร 
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

138 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
(สายข้างวัด)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
พร้อมบ่อพกัและฝาปิด
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง
กำหนด 

350,000 - - - - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

139 ก่อสร้างถนน คสล. (สายปู่ตา) 
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 210 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

140 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
(สายหน้าบ้านยายแล)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อระบายนำ้ทิ้งใน
ชุมชนไม่มีน้ำท่วมขัง 

ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร 
ยาว 182 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพกั  
จำนวน 2 บอ่ 

- 350,000 
 

350,000 
 

- - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายซอยขา้งวัด)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 70.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 180,000 180,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

142 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายบ้านหนองสะไน-ป่าชา้ 
นากกกอก)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 
พร้อมปรับถมหลุม 
บ่อ 3 จุด 
จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.20 เมตร  
ยาว 60.00 เมตร 
จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 
2.50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
 ยาว 50.00 เมตร 
จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 

- 388,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

143 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร (สายเลียบอูน)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม)   

- 71,500 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

144 ขุดลอกดินตะกอนคลองส่งน้ำ 
(ฝายนาหนองเม็ก)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ปากคลองกวา้งเฉลี่ย 
2.50 เมตร ขุดลึก 
1.50 เมตร  
(จากระดับดินคลองเดิม) 
ยาว 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้ 
คสล. Dai 1 m.  
จำนวน 5 จุด 

- 173,800 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
น้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

145 ขุดลอกคลองจากบึง – ลำหว้ย
อูน บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใชท้ำการ
เกษตรกรรม 

กว้าง 3 เมตร ลึก 2.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที ่ 
ทต.นาม่องกำหนด  

- - 800,000 - - ขุดลอก
คลองจาก
บึง – ลำ
ห้วยอูน 

จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

146 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายไปบ้านยายน้อย)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

147 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาโพธ์)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

148 ก่อสร้างถนนดิน  
(สายรอบปา่ช้า)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ปริมาณดินไม่น้อยกวา่ 
2,500 ลบม. 

- -  250,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

149 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายวัดปา่อุดม – นางเต่ิง)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

350,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

150 ก่อสร้างท่อบล็อกคอนเวิร์ส 
(หน้าวัดปา่อุดม)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ระบายน้ำ
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 6 
เมตร ลึก 2 เมตร 

260,000 - - - - ก่อสร้างท่อ
ท่อบล็อก
คอนเวิร์ส 
จำนวน 1 
แห่ง 

ไม่มีน้ำท่วมขัง กองช่าง 

151 ก่อสร้างถนน คสล. (สายนาภู)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 350,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

152 ซ่อมแซมถนน คสล.  
(สายบ้านหนองค้า – นางเต่ิง)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     
5.00 เมตร  
ยาว 12.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 60,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

153 ซ่อมแซมถนน คสล.  
(สายภายในหมู่บา้น)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ำ 1 แห่ง 
จำนวน 8 ท่อน 

- 80,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

154 ก่อสร้างถนนดิน  
(สายรอบสำนกัสงฆ์หนองหิน)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 600,000 600,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

155 ปรับปรุงถนน คสล. 
(สายบ้าน สท.เร่ิม ถึงคำภู) 
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 30.00 เมตร  

- - 200,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

156 ก่อสร้างถนน คสล. (สายหลัง
โรงเรียน – นาหนองแง้ว)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 350,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

157 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาดงกลาง)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

158 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
(สายบ้านผู้ใหญ ่– บา้นลุง
เค้ียน) บ้านหนองค้าพัฒนา  
หมู่ที่ 12  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
พร้อมบ่อพกัและฝาปิด
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง
กำหนด 

- - - 350,000 - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

159 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
(สายหนองค้า – นางเต่ิง)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
พร้อมบ่อพกัและฝาปิด
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง
กำหนด 

- - - 350,000 - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

160 ปรับปรุงคลองส่งน้ำดาด
คอนกรีต  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ำเพื่อทำ
การเกษตรอยา่ง
ทั่วถึง 

- วางท่อระบายน้ำ คสล. 
/พื้นที่ คสล. ยาว 58 ม. 
ท่อระบายนำ้ คสล. Dai 
1 ม. พร้อมยาแนว
จำนวน 58 ท่อน 
คอนกรีตพื้น คสล.  
รับท่อระบายนำ้  
หนา 0.10 ม.  
จำนวน 7 ลบ.ม.  
เหล็กเสริม wire mesh 
dai 4 mm @ 0.1 x 
0.30 m. จำนวน 58 
ตร.ม. 
- งานซ่อมแซมคลองส่ง
น้ำดาดคอนกรีต (พื้น/
ผนัง) ยาว 53 ม. ถมดิน
พร้อมอัดแน่น จำนวน 
640 ลบ.ม. คอนกรีต 
จำนวน 16 ตร.ม. 
ปรับแต่ง/ขึ้นรูปคลอง
ดิน จำนวน 250 ตร.ม. 
- งานซ่อมคลองส่งน้ำ
ดาดคอนกรีต (ผนัง) 
คอนกรีต จำนวน 6 ลบ.
ม. ปรับถมดินพร้อมอัด
แน่น จำนวน 250 ลบ.
ม.  

330,000 - - - - ปรับปรุง
คลองส่งน้ำ
ดาด
คอนกรีต 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนได้ใช้
น้ำเพื่อทำ
การเกษตรอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

161 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบฌาปณสถาน  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อราษฎรในหมู่บา้น
โพนงามทั้งสาม
หมู่บ้านที่มาประกอบ
พิธีฌาปณกิจศพ 
ได้รับความสะดวกไม่
มีโคลนตมในฤดูฝน  

กว้าง 18.30 เมตร  
ยาว 30.70 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ก่อสร้างจริงที่หัก
อาคารฌาปณสถานแล้ว
ไม่น้อยกวา่ 473 ตาราง
เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่รายการที่  
ทต.นาม่องกำหนด   

260,000 - - - - ราษฎรใน
หมู่บ้านโพน
งามทั้งสาม
หมู่บ้าน
ได้รับ
ประโยชน์
จาก
โครงการ
ประมาณ 
500 
ครัวเรือน 

ราษฎรใน
หมู่บ้านโพนงาม
ทั้งสามหมู่บ้าน
ที่มาประกอบ
พิธีฌาปณกิจศพ 
ได้รับความ
สะดวกไม่มีโคลน
ตมในฤดูฝน 

กองช่าง 

162 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาโคก)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด  

- 50,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

163 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร (สายนากุดแห่) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 261,800 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

164 ซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง  
(สายบ้านโพนงาม –  
บ้านนาม่อง)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13  
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 
พร้อมงานถมดินยกคัน
ทางช่วงที่ถนนต่ำกวา่
ที่ดิน 2 ข้างทาง 

- 400,000 - - - 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

165 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สาย
ทางเข้าฝายเฉลิมพระเกยีรติ) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิเกรดปรับแต่งผิว
จราจรลูกรังเดิม  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร  
มีพื้นที่ไม้น้อยกว่า 
1,920 ตร.ม. 

- 4,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

166 ปรับปรุงถนน คสล.  
(สายบ้านนางพรหม เพ็งเวลุน) 
บ้านโพนงาม หมูที่ 13 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 83.00 เมตร  
 

- 
 
 
 
 
 
 

220,000 
 
 
 
 
 
 

220,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

167 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายบึงเสียว) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

168 วางท่อระบายน้ำ คสล.  
(ห้วยยาง นานายสมใจ กงกา
หน) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ท่อ 0.60 เมตร  
(ยาว 1 เมตร/ท่อน) 
จำนวน 12 ท่อน 

- 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

- วางท่อ
ระบายนำ้
คอนกรีต
เสริมเหล็ก  
จำนวน 12 
ท่อน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

169 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายนาโคก)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.00  
เมตร ยาว 187 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - 250,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

170 วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม
ประตูเปิด – ปิดน้ำ  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ผลิต
น้ำประปา และทำ
การเกษตร 

วางท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 1.00 
เมตร พร้อมประตูเปิด – 
ปิดน้ำ  

- - 300,000 - - วางท่อ
ระบายนำ้ 
คสล. พร้อม
ประตูเปิด – 
ปิดน้ำ 
จำนวน 2 
แห่ง 

มีที่กักเก็บน้ำไว้
ผลิตน้ำประปา 
และทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

171 ก่อสร้างถนนดิน  
(สายบึงตึ – บึงเสียว)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- - 350,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

172 ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาด
คอนกรีต (สายฝายน้ำล้น)  

บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ำเพื่อทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

ปากคลองกวา้ง 3.00 
เมตร ก้นคลองกว้าง 
0.80 เมตร สูง 1.00 
เมตร ยาว 200 เมตร 
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด  

- - 350,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้ใช้
น้ำเพื่อทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

173 ก่อสร้างท่อบล็อกคอนเวิร์ส  
(ลำห้วยยาง)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวก 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตร  
สูง 3.00 เมตร ตาม
แบบที ่
ทต.นาม่อง กำหนด 

- - - 650,000 - ก่อสร้างท่อ
ท่อบล็อก
คอนเวิร์ส 
จำนวน 1 
แห่ง 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

174 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาด
คอนกรีต (สายลำน้ำอูน)    
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ำเพื่อทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

ปากคลองกวา้ง 3.00 
เมตร ก้นคลองกว้าง 
0.80 เมตร สูง 1.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด  

- - - 350,000 - ซ่อมแซม
คลองส่งน้ำ
ดาด
คอนกรีต  

จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนได้ใช้
น้ำเพื่อทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

175 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
(สายหน้าบ้านนายตอง – บ้าน
นายสท้าน) บ้านหนองสะไน 
หมู่ที่ 14  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปิดตาม
แบบที่ ทต.นาม่อง
กำหนด 

350,000 - - - - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

176 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยลงฝายประชาอาสา)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง วางท่อขนาด ø 0.40 
เมตร จำนวน 7 ท่อน 

- 50,000 - - - วางท่อ
ระบายนำ้ 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

177 ก่อสร้างคันดินฝายประชาอาสา  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

หลังคันดิน กว้าง 5.00 
เมตร สูง 2.00 เมตร  
(จากระดับดินเดิม  
ยาว 12.00 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้ 
พีวีซี ขนาด dai 16 นิ้ว 
จำนวน 2 แถว 

- 95,600 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
น้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

178 ขุดลอกห้วยหนองพง  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

กว้าง 4.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
น้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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(ผลผลิตโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

179 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
(สายขึ้นถำ้พระ)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
พร้อมบ่อพกัและฝาปิด
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง
กำหนด 

- - - 350,000 - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

180 ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก (ซอย 1)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14  
 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 300 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.40 เมตร 

- - - 480,000 - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

181 ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก (ซอย 2)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14  
 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 150 เมตร 
 

- - - 250,000 
 

- ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

182 ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก  (ซอย 3)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
 

- - - 800,000 
 

- ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

183 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14  
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

- - - 2,340,000 
 

- ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

184 ปรับปรังถนนลูกรัง (ซอย 6)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 400 เมตร 
 

- - - 700,000 
 

- ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

185 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายซอยวังแคน)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- 350,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

186 
 
 
 

ต่อเติมศาลาพักสงฆ์  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้มีที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร  
สูง 3.00 เมตร  

- 100,000 - - - จำนวน 1 
แห่ง 

มีที่ประกอบพธิี
ทางศาสนา 

กองช่าง 
 

187 เทลานคอนกรีตเมรุ  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้มีที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา และ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

พื้นที่เทคอนกรีต  
ไม่น้อยกวา่ 250 ตาราง
เมตร หนา 0.10 เมตร  

- 100,000 - - - เทลาน
คอนกรีต
เมรุจำนวน 
1 แห่ง 

มีที่ประกอบพธิี
ทางศาสนา 

กองช่าง 
 

188 ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้าน
นาขาม – วัดปา่ถิราวาส)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15   

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 172 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  860 ตารางเมตร   

- - 498,500 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



177 
 

 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

189 ก่อสร้างถนน คสล. (สายวัดป่า)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 124 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 350,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

190 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายไปเมรุ)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 124 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

191 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายนาขาม – กุดบาก)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 124 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

192 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายนาขาม – โคกภู)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 124 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

193 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายส่างดง)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

350,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

194 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 600 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

- 147,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

195 ปรับปรงุถนน คสล. 
(สายหน้าบ้านนางอภิชญา) 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 37.00 เมตร  

- 200,000 200,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

196 ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก (สายหนา้บ้านนาย
อนันต์) บ้านหนองค้า หมู่ที ่16 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร   
ยาว 200 เมตร 
 

- - 400,000 - 
 

- ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

197 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายสำนักสงฆ์โนนสวรรค์)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

198 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาหนองยาง)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

199 ก่อสร้างกำแพงรอบตลาด 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพื่อสร้างกำแพงให้มี
ความเป็นสัดส่วน 

กว้างช่องละ 2.00 
เมตร ยาวรวมไม่น้อย
กว่า 150 เมตร  
สูง 2.50 เมตร  
พร้อมประตูเลื่อน 
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที ่ทต.นาม่อง
กำหนด 

- 300,000 - - - ก่อสร้าง
กำแพงรอบ
ตลาด 
จำนวน 1 
แห่ง 

มีกำแพงเป็น
สัดส่วน 

กองช่าง 

200 
 
 
 

ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมพร้อม
ห้องน้ำผู้พิการและผู้สูงอาย ุ 
ที่ตลาดสดเทศบาลตำบล 
นาม่อง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้พิการ
และผู้สูงอายุ  
มีห้องน้ำใช้ 

จำนวน 1 หลัง - 350,000 350,000 - - ร้อยละ 
100 ของ
ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
มีห้องน้ำใช้ 

ประชาชน  
ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุได้ใช้
ห้องน้ำที่สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

201 ซ่อมแซมถนน คสล.  
พร้อมวางท่อระบายนำ้  
(สายหน้าบ้าน สท.สนอง)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน และมี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายนำ้ 
ขนาด 0.60 ซม. 

- 30,000 30,000 - - จำนวน 2 
จุด 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

202 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-หอ้ง
ส้วมผู้ พิการ ผู้สูงอายุ ในตลาด
สดเทศบาลตำบลนาม่อง  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 
 
 

เพื่อให้ประชาชน ผู้
พิการและผู้สูงอายุได้
ใช้ห้องน้ำที่สะดวก  

ขนาด กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 4.00 เมตร 

- 90,000 - - - ร้อยละ 
100 ของ
ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
มีห้องน้ำใช้ 

ประชาชน  
ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุได้ใช้
ห้องน้ำที่สะดวก 

กองช่าง 

203 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายรอบปู่ตา)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
150 ลบม. 

- 20,000 - - - ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

204 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายร้านเจ๊ต้อย) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร 

- - 80,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



181 
 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

205 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหน้าลานมันอาจารยบ์ุญ
เติม – หน้าบา้นนายจันทร์ทัย) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร   

- - 100,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

206 ก่อสร้างถนน คสล. (ข้างปู่ตา) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17  
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

จำนวน 2 สาย 
- กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 95 เมตร 
- กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 95 เมตร 
ระยะทางรวม 190 
เมตร 

- - 480,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

207 ก่อสร้างฝายนำ้ล้น  
(สายหว้ยยางหลังโรงเรียนบ้าน
โพนงามคุรุราษฎร์วิทยา)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

สันฝายกว้าง 20.00 
เมตร สันฝายสูง 1.50 
เมตร 

- - - 800,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
น้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

208 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหลังโรงน้ำวาทิต)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่18  
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้างผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร 
 ยาว 650 เมตร  
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 

- 120,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

209 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร (สายนาบึง)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่18 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม)  

-  79,700 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

210 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่18 
 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 เมตร ยาว 100 
เมตร (พื้น คสล. รองรับ
ท่อระบายนำ้) พร้อมบ่อ
พัก จำนวน 1 บอ่ 

- 200,000 200,000 - - วางท่อ
ระบายนำ้
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อ
พัก จำนวน 
1 สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

211 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
(สายบ้านนางเวด – ซอยข้าง
วัดป่า)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่18  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปิดตาม
แบบที่ ทต.นาม่อง
กำหนด 

- - 350,000 - - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

212 ขยายไหล่ถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่18 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 268.60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ทั้งสองข้าง 

- - - 200,000 
 

- ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

213 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายบ้านนางเวช)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่18 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 102 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 250,000 
 

- ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

214 ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาด
คอนกรีต (สายหนองเม็ก)   
บ้านนาขาม หมู่ที ่18 

 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ำเพื่อทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

ปากคลองกวา้ง 3.00 
เมตร ก้นคลองกว้าง 
0.80 เมตร สูง 1.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด  

- - - 350,000 - ก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ
ดาด
คอนกรีต  

จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนได้ใช้
น้ำเพื่อทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

215 ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาด
คอนกรีต (สายนาหวา้)       
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 

 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ำเพื่อทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

ปากคลองกวา้ง 3.00 
เมตร ก้นคลองกว้าง 
0.80 เมตร สูง 1.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด  

350,000 - - - - ก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ
ดาด
คอนกรีต  

จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนได้ใช้
น้ำเพื่อทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

216 ก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายน้ำ
ล้น บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

เพื่อให้สามารถ
จัดการใช้ประโยชน์
จากน้ำอยา่ง
เหมาะสม 

จำนวน 1 แห่ง 

ตามรูปแบบรายการที ่
ทต.นาม่องกำหนด 

150,000 - - - - ก่อสร้าง
ประตู
ระบายนำ้ 

สามารถจัดการ
ใช้ประโยชน์จาก
น้ำอยา่ง
เหมาะสม 

กองช่าง 

217 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาขาม) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 124 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 350,000 - - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

218 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายหนองช้างตาย)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม)   
 

- 270,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

219 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาหนองบัว)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 
 

- 180,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

220 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายนาหนองโจด)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 
 

- 120,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

221 ก่อสร้างท่าสูบน้ำ (บึงไหล) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 

เพื่อให้มีท่าสูบน้ำ
เพียงพอและทันเวลา
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

จำนวน 1 แห่ง - 100,000 100,000 - - ก่อสร้างท่า
สูบน้ำ 
จำนวน 1 
แห่ง 

มีท่าสูบน้ำ
เพียงพอและ
ทันเวลาเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

222 ก่อสร้างถนน คสล. (สาย 
นาขาม – บ้านหนองสะไน) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 630,000 630,000 630,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

223 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายบ้านนาขาม – บา้นโคกภู) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัใน
การขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 3,800 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่กบั
สภาพผิวจราจรเดิม) 

- 286,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

224 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายบ้านหนองสะไน – เชิง
ดอย) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัใน
การขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่กบั
สภาพผิวจราจรเดิม) 

-  251,800 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

225 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายบ้านหนองค้า – ลาด
กะเฌอ) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัใน
การขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจร กวา้งเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 4,300 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่กบั
สภาพผิวจราจรเดิม) 

-  280,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

226 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  
(สายหนองสะไน – นาหนอง
พง) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 800 
เมตร (ความหนาลูกรัง
ขึ้นอยู่กบัสภาพผิว
จราจรเดิม) 

-  45,700 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

227 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  
(สายบ้านนาขาม – บา้นอูน
โคก) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
5.00 เมตร  
ยาว 4,500 เมตร 
(ความหนาลกูรังขึ้นอยู่
กับสภาพผิวจราจรเดิม) 

-  343,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

228 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายข้างบา้นยายน้อย)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
กำหนด 

- - 350,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

229 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.  
(สายซอยวังน้ำเมา)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่19  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
พร้อมบ่อพกัและฝาปิด
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง
กำหนด 

- - - 350,000 - ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

230 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายหนองค้า – ลาดกะเฌอ) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

231 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายหนองสะไน – เชิงดอย) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

232 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายโพนงาม – นาม่อง) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

233 ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาด
คอนกรีต เพื่อรองรับประปา
จากโครงการสูบนำ้ด้วย
พลังงานไฟฟ้าที่ได้รับการถ่าย
โอน 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ำเพื่ออุปโภค – 
บริโภค และทำการ
เกษตรกรรม 

ขนาดกวา้งปากครอง 
2.50 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร   

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
น้ำใช้
อุปโภค – 
บริโภค และ
ทำ
การเกษตร 

ประชาชนได้ใช้
น้ำเพื่ออุปโภค – 
บริโภค และทำ
การเกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

234 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายเทศบาลตำบลนามอ่ง – 
บ้านนาม่อง  หมู่ที่ 1) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  860 ตารางเมตร   

-  498,500 498,500 498,500 498,500 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

235 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายบ้านนาม่อง หมู่ที ่1 – 
เทศบาลตำบลนาม่อง) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  860 ตารางเมตร   

-  498,500 498,500 498,500 498,500 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

236 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายบ้านนาม่อง – บ้านโพน
งาม) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  860 ตารางเมตร   

-  498,500 498,500 498,500 498,500 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

237 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6 – 
บ้านหนองสะไน) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  860 ตารางเมตร   

-  498,500 498,500 498,500 498,500 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

238 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายบ้านดงนิมิต หมู่ที ่7 – 
บ้านนาม่อง  หมู่ที่ 1) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 172  เมตร
หนา 0.15  เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  860 ตารางเมตร   

-  498,500 498,500 498,500 498,500 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

239 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายบ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11 
– บ้านกุดนำ้ใส หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 172  เมตร
หนา 0.15  เมตร พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
860 ตารางเมตร   

-  498,500 498,500 
 

498,500 498,500 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

240 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายบ้านกุดน้ำใส หมู่ที ่8 – 
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 172  เมตร
หนา 0.15  เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  860 ตารางเมตร   

-  498,500 498,500 498,500 498,500 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

241 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายบ้านนาขาม – บา้นกุด
บาก บ่อดิน) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 214 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า856 ตารางเมตร 

- 495,000 495,000 495,000 495,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

242 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายโรงเรียนร่มไทรวิทยา – 
นาหวา้) บา้นนาขาม หมู่ที ่19 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 214 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
856 ตารางเมตร 

- 495,000 495,000 495,000 495,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนที่
สัญจรมีความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

243 ขยายไหล่ถนน คสล.  
(สายนาขาม-นางเต่ิง) 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 1.00 
เมตร ทั้งสองข้าง  
ยาว 722.50 เมตร  

- 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนที่
สัญจรมีความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

244 ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง 
และประชาชนมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจร 

จำนวน 300 ฝา - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนที่
สัญจรมีความพึง
พอใจ 

ไม่มีน้ำท่วมขัง
และประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

245 ปรับปรุงอาคารศาลาพัก ผู้มา
ติดต่อราชการ เป็นอาคาร
สำนักงานของเทศบาลตำบล 
นาม่อง 

เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติ
ราชการในการ
ให้บริการประชาชนผู้
มาขอรับบริการและ
ติดต่องานเกี่ยวกบั
กองสวัสดิการสังคม 

ขนาดกวา้ง 9.00 เมตร 
ยาว 14.00 เมตร  
สูง 2.90 เมตร 

- 500,000 500,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และเกิดความ
พึงพอใจ 

ห้องปฏิบัติ
ราชการ
กว้างขวาง
เหมาะสมไม่
แออัด มีที่นั่ง/
พักรอ ใหก้ับผู้
มาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

246 ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของ
เทศบาลตำบลนาม่อง 

เพื่อให้มีห้องไว้เก็บ
พัสดุและเอกสารที่
สำคัญ 

ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร 
ยาว 10.50 เมตร สูง 
3.00 เมตร 

500,000 - - - - ก่อสร้าง
อาคารเก็บ
พัสดุของ
เทศบาล
ตำบล 
นาม่อง 
จำนวน 1 
หลัง 

มีห้องไว้เก็บ
พัสดุและ
เอกสารที่สำคัญ 

กองช่าง 

247 ปรับปรุงต่อเติมอาคารพัสดุ
หลังเก่าเพื่อเก็บรวบรวมขยะ
อันตราย 

เพื่อให้ชุมชนมีที่เก็บ
รวบรวมขยะอันตราย
ที่ถูกสุขลักษณะ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
พัสดุหลังเก่าเพื่อเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย
จำนวน 1 หลัง 

150,000 - - -      
 
 

- ปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
พัสดุหลังเก่า
เพื่อเก็บ
รวบรวมขยะ
อันตราย
จำนวน 1 
หลัง 

ขยะอันตรายใน
เขตพื้นที่ได้รับ
การเก็บรวบรวม
ให้ถูกสุขลักษณะ 

กองสาธารณสุข/
กองช่าง 

248 ติดต้ังกันสาดหน้าต่างอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบล 
นาม่อง 

เพื่อกันน้ำสาดเขา้
สำนักงาน 

หน้าต่างจำนวน 10 บาน 
ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร  
ยื่นออกมา 1.00 เมตร 

- 50,000 - - - ติดต้ังกัน
สาดหน้าต่าง 
จำนวน 10 
บาน 

น้ำไม่สาดเข้า
สำนักงาน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

249 ก่อสร้างซุ่มเฉลิมพระเกียรติ
พระราชพิธบีรมราชาภิเษก 
ขนาดเล็ก 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

ขนาดกวา้ง 3.80 เมตร 
ยาว 14.00 เมตร สูง 
7.50 เมตร รวมพร้อม
ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานของกอง
มาตรฐานราคากลาง กรม
โยธาธกิาร และผังเมือง 
ตามแบบเลขที่ AR 
62057 
งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ 
- ชุดเสาธง จำนวน 6 ชุด 
- ชุดพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง 
จำนวน 2 ชุด 
- ชุดยอดธรรมจักร 7 ชั้น 
จำนวน 2 ชั้น 
- พระบรมฉายาลักษณ์ 
จำนวน 1 ชุด 

- 363,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 
100 มี
ความรู้สึก
สำนึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนมี
ความรู้สึกสำนึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

250 ต่อเติมหลังคาทางเช่ือมอาคาร
สำนักงานกับห้องน้ำเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

เพื่อเป็นที่กันแดด
ส่องและกันฝนสาด 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 3.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร 

- 25,000 - - - ต่อเติม
หลังคาทาง
เช่ือมอาคาร
สำนักงานกับ
ห้องน้ำ 
จำนวน 1 
แห่ง 

แดดไม่ส่องและ
กันฝนไม่สาด 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

251 
 

 

ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม  
ในสำนักงานเทศบาลตำบล
นาม่อง 

เพื่อรองรับผู้มาติดต่อ
ราชการและเขา้รับ
การอบรมใน
สำนักงานเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

 

อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร  
 

- 
 

 

350,000 350,000 

 

 

- 
 
 
 

- ผู้มาติดต่อ
ราชการและ
เข้ารับการ
อบรมใน
สำนักงาน
เทศบาล
ตำบล   
นาม่อง  
มีความพึง
พอใจร้อยละ 
100 

มีที่รองรับผู้มา
ติดต่อราชการ
และเข้ารับการ
อบรมใน
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
นาม่อง 

กองช่าง 
 
 
 

252 ก่อสร้างอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์เทศบาลตำบล
นาม่อง 

เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ
ของเทศบาล 

ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร 
ยาว 51.00 เมตร 
สูง 8.00 เมตร  

- - 5,000,000 - - ก่อสร้าง
อาคาร
หอประชุม
เทศบาล
ตำบลนาม่อง 
จำนวน 1 
หลัง 

มีที่ประชุมและ
ศาลาประชาคม
และจัดกิจการ
ต่างๆ 
ของเทศบาล 

กองช่าง 
 

253 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบล     
นาม่อง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสำนกังาน 
เทศบาลตำบล    
นาม่อง เช่น ทาสี
สำนักงาน ซ่อมแซม
รั้วที่ชำรุด ทาสีรั้ว
รอบสำนักงาน สร้าง
หอพระ ฯลฯ 

สำนักงานเทศบาลตำบล
นาม่อง 

- 250,000 250,000 - - ร้อยละ 80 
ของเทศบาล
ตำบลนาม่อง
มีภูมิทัศน์ที่ดี
ขึ้น 

เทศบาลตำบล
นาม่องมีภูมิทัศน์
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานอเนกประสงค์ 
สำนักงานเทศบาล 
ตำบลนาม่อง 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สำนักงานให้มีสภาพ
ดียิ่งขึ้น 

-ซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซึม
พร้อมเปลี่ยนวัสดุมุงและ
อุปกรณ์ จำนวน 5 แห่ง 
-ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุด
พร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ 
36.00 ตารางเมตร 
-ทาสีเพดานใหม่ทั้งหมด 
จำวนวน 3 ห้อง จำนวน 
161.00 ตารางเมตร  
-รื้อรางระบายนำ้ฝนเดิมที่
ชำรุดพร้อมติดตั้งใหม่ 2 
ด้าน 6 นิว้ จำนวน 
29.00 เมตร 

- 99,000 99,000 - - ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
อาคาร
สำนักงาน
อเนกประสงค์ 
สำนักงาน
เทศบาล  
ตำบลนาม่อง 
จำนวน 1 
หลัง 

มีอาคาร
สำนักงานให้มี
สภาพดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่
ทำการหลังเก่า 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สำนักงานให้มีสภาพ
ดียิ่งขึ้น 

-ซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซึม
พร้อมเปลี่ยนวัสดุมุงและ
อุปกรณ์ จำนวน 4 แห่ง 
-ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุด
พร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ 
30.00 ตารางเมตร 
-ซ่อมแซมตะเข้สันที่ชำรุด
พร้อมติดตั้งครอบหลังคา
ใหม่ จำนวน 10.00 เมตร 
-รื้อรางน้ำฝนเดิมที่ชำรุด
พร้อมติดตั้งใหม่รอบ
อาคาร จำนวน 64.00 
เมตร  
-ทาสีฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด 
ด้านในและชายคารอบ
นอก จำนวน 197.00 
ตารางเมตร  
-ทาสีผนังอาคารทั้งด้านใน
และด้านนอกอาคาร
ทั้งหมด 

- - 100,000 100,000 
 

100,000 ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารที่ทำ
การหลังเก่า 
จำนวน 1 
หลัง 

มีอาคาร
สำนักงานให้มี
สภาพดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

256 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
ห้องน้ำหลังอาคารสำนกังาน
อเนกประสงค์ สำนักงาน
เทศบาลตำบลนาม่อง 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ห้องน้ำหลังใหม่ให้มี
ห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน 

-ซ่อมตะเข้สันที่ชำรุด
พร้อมติดตั้งครอบหลังคา
ใหม่ จำนวน 1.00 เมตร 
-ติดต้ังกัดสาดพร้อม
อุปกรณ์อุปกรณ์ ขนาด 
1.00 เมตร x 8.00 เมตร 
จำนวน 8.00 ตารางเมตร 
-รื้อผนังกระเบื้องห้องส้วม
หัวส้วมโถปัสสาวะอา่งล้าง
มือ จำนวน 85.76 
ตารางเมตร 
-ก่ออิฐฉาบปูนงานเท
คอนกรีตเคาน์เตอร์อ่าง
ล้างมือ จำนวน 8.00 
ตารางเมตร 
-ปูกระเบื้องเครือบอยา่งดี
และกระเบื้องผิดด้านกัน
ลื่น จำนวน 43.00 เมตร 
-ปูหินอ่อนแกรนิตอย่างดี 
ขนาด 0.60 x 0.60 
เมตร จำนวน 27.00 
ตารางเมตร 
-ติดต้ังชักโครกพร้อม
อุปกรณ์อยา่งดีคุณภาพสูง 
จำนวน 2 ชุด 

- 233,600 233,600 - - ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
ห้องน้ำหลัง
อาคาร
สำนักงาน
อเนกประสงค์ 
สำนักงาน
เทศบาล  
ตำบลนาม่อง 
จำนวน 1 
หลัง 

มีห้องน้ำที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -ทาสีน้ำมันโครงหลังคา
ป้องกันสนิมทั้งหมด 
จำนวน 25.00 ตาราง
เมตร 
-ทาสีผนังอาคารห้องน้ำ
ภายในและภายนอกใหม่
ทั้งหมด จำนวน 8.00 
เมตร 
-ติดต้ังกระจกส่องที่อ่าง
ล้างมือ ขนาด 1.20 เมตร 
x 1.50 เมตร จำนวน 
1.00 ชุด 
-เปลี่ยนท่อประปาใหม่
อุปกรณ์ที่ชำรุดและอื่นๆ 
จำนวน 1.00 LS 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

257 
 

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
ห้องน้ำข้างอาคารที่ทำการหลัง
เก่า 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ห้องน้ำหลังเก่าให้มี
ห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน 

-ซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซึม
พร้อมเปลี่ยนวัสดุมุงและ
อุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 
-ทาสีน้ำมันโครงหลังคา
ป้องกันสนิมทั้งหมด 
จำนวน 19.50 ตาราง
เมตร 
-รื้อบ่อเกรอะบ่อซึมเดิม
ทั้งหมดพร้อมขุดรากไม้ขุด
ดิน 
-เทรีนคอนกรีตหยาบรอง
ตั้งบ่อซึมใหม่ จำนวน 
1.05 ลูกบาศก์เมตร 
-ติดต้ังบ่อเกรอะบ่อซึม บอ่
บำบัดสำเร็จ 1,200 ลิตร 
จำนวน 2.00 ชุด 
-เช่ือมต่อประสานท่อ
พร้อมอุปกรณ์จากหวัส้วม
มาบ่อฯ จำนวน 3 ชุด 
-รื้อและเทคอนกรีต
ฟุตบาทด้านหลังห้องน้ำ 
ห้องส้วม จำนวน 1.49 
ลูกบาศก์เมตร 
-รื้อกระเบื้องปูพื้นและผนัง
เดิม จำนวน 11.85 
ตารางเมตร 

- 88,400 88,400 88,400 - ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
ห้องน้ำข้าง
อาคารที่ทำ
การหลังเก่า 
จำนวน 1 
หลัง 

มีห้องที่ใช้ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -ติดต้ังชักโคกพร้อม
อุปกรณ์อยา่งดีคุณภาพสูง 
จำนวน 2 ชุด 
-ปูกระเบื้องเครือบอยา่งดี
และกระเบื้องผิดด้านกัน
ลื่น จำนวน 16.35 ตาราง
เมตร 
-รื้อพร้อมติดตั้งวงกบและ
บานประตู PVC 0.70 x 
0.80 เมตร 
-ทาสีผนังอาคารห้องน้ำ
ภายในและภายนอกใหม่
ทั้งหมด จำนวน 57.82 
ตารางเมตร 
-เปลี่ยนปั้นลมและเชิงชาย 
สำเร็จรูป จำนวน 22 
เมตร 

        

258 
 
 

 

ก่อสร้างป้ายบอกเขตเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

เพื่อบอกแนวเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง
ให้ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ทราบ 

โครงสร้างเหล็ก สูงจาก
ระดับถนนไม่น้อยกว่า 5 
เมตร จำนวน 4 แห่ง 

- - 3,000,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนผู้
สัญจรไป-มา
สามารถรู้
แนวเขตของ
เทศบาล
ตำบลนาม่อง 

ประชาชน
สามารถทราบ
แนวเขตของ
เทศบาลตำบล 
นาม่อง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

259 
 

 

ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อให้มีที่จอดรถ
สำหรับประชาชนผู้
มาติดต่อราชการใน
เทศบาลตำบลนาม่อง 

กว้าง 12.00 เมตร  
ยาว 31.00 เมตร สูง 
6.00 เมตร  

- 1,200,000 - - - ก่อสร้างโรง
จอดรถที่
เทศบาล
ตำบลนาม่อง  
จำนวน 1 
หลัง 

มีที่จอดรถ
สำหรับ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

260 ก่อสร้างศาลาหกเหลีย่ม เพื่อให้มีที่พักพิง
สำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการในเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

จำนวน 1 หลัง - 150,000 - - - ก่อสร้าง
ศาลาหก
เหลี่ยม 
จำนวน 1 
หลัง 

มีที่พักพิงสำหรับ
ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

261 ก่อสร้างป้อมยาม เพื่อให้มีสถานที่ใน
การดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยใน
เทศบาลตำบลนาม่อง 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร 

- 100,000 - - - ก่อสร้างป้อม
ยาม จำนวน 
1 หลัง 

มีสถานที่ในการ
ดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยใน
เทศบลาตำบล   
นาม่อง 

กองช่าง 

262 ก่อสร้างโรงเก็บเรือ เพื่อให้มีที่เก็บเรือไว้
พร้อมใช้งาน 

จำนวน 1 หลัง - - 200,000 - - ก่อสร้างโรง
เก็บเรือ 
จำนวน 1 
หลัง 

มีที่เก็บเรือไว้
พร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

263 ก่อสร้างโรงอาหารศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธิสมพร 

เพื่อปรับปรุงให้มี
สภาพมั่นคงแข็งแรง 
ได้มาตรฐาน  

ขนาดกวา้ง 9 เมตร  
ยาว 17.50 เมตร 

400,000 400,000 400,000 - - ปรับปรุงโรง
อาหารศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธิ
สมพร
จำนวน 1 
หลัง 

โรงอาหารมี
สภาพมั่นคง
แข็งแรง ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

264 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายใน ภายนอกศูนย์
ให้มีสภาพนา่ดู น่าอยู่ 
น่าเรียน  

ศพด.เด็กในสังกัดเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

- ๕๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 
 

50,000 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 5 
ศูนย์ 

ศพด.เด็กมี
สภาพแวดล้อม
ทั้งภายใน 
ภายนอกศูนย์มี
สภาพน่าดูนา่อยู่ 
น่าเรียน 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

265 จัดทำที่ล้างภาชนะ เพื่อให้มีที่ล้างภาชนะ
ได้มาตรฐาน 

ศพด. ทั้ง 5 ศูนย ์ - - 100,000 - - จัดทำที่ล้าง
ภาชนะ
จำนวน 5 
ศูนย์ 

มีที่ล้างภาชนะ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

266 ติดต้ังอ่างล้างมือพร้อมวาง
ระบบประปา 
 

เพื่อให้เด็กล้างมือ
ก่อนเข้าและออกจาก
ศูนย์ป้องกัน
โรคติดต่อ 

ศพด. ทั้ง 5 ศูนย ์ - - 100,000 - - ติดต้ังอ่าง
ล้างมือพร้อม
วางระบบ 
จำนวน 5 
ศูนย์ 

สามารถป้องกัน
โรคติดต่อได้ 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

267 ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์เด็ก 
 

-เพื่อให้มีประตูเข้า
ออกแต่ละห้องได้
สะดวกไม่ต้องผ่าน
เข้า ออกรบกวนห้อง
อื่น 
-เพื่อให้มีหน้าตา่ง
เปิดรับแสงสว่างและ
สามารถถ่ายเท
อากาศได้ดีขึ้น 

-เจาะประต ู
ศพด. วัดบ้านหนองค้า 1  
ช่อง 3 บาน 
ศพด.บ้านหนองสะไน  2 
ห้อง 3 ช่อง 6 บาน 
-เจาะหนา้ต่าง 
ศพด. วัดบ้านนามอ่ง 1 
ช่อง 3  บาน 
ศพด. บ้านหนองสะไน 2 
ห้อง 3 ช่อง 
ศพด. บ้านโพธิสมพร 1  
ช่อง  

- - 100,000 - - เพิ่มประตู 2 
ศูนย์ 
เพิ่มหน้าต่าง 
3 ศูนย ์

-มีประตูเข้าออก 
แต่ละห้องได้
สะดวกไม่ต้อง
ผ่านเข้า - ออก
รบกวนห้องอื่น 
-มีหน้าต่าง
เปิดรับแสงสว่าง
และสามารถ
ถ่ายเทอากาศได้
ดีขึ้น 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

268 ปูพื้นด้วยกระเบื้องเซรามิกห้อง
เรียน/พื้นที่ส่วนรับประทาน
อาหารศูนย ์
 

เพื่อให้มีความ
เหมาะสมสะอาด 
สวยงาม  

ศพด.วัดโพธิสมพร             
-ห้องเรียนที่ 1 กวา้ง 
4.60 เมตร x ยาว 7.00 
เมตร 
-ห้องที่ 2 กวา้ง 4.70 
เมตร x 7.00 เมตร        
-ห้องเรียนที่ 3 กวา้ง 
4.60 เมตร x 7.00 เมตร 
งานปูกระเบื้องเคลือบผิว
มันและผิวด้านอย่างดี
พร้อมวัสดุ และอุปกรณ์
และอุปกรณ์ปูกระเบื้อง
ขนาด 0.30 เมตร x 
0.30 เมตร ไม่น้อยกว่า 
98 ตารางกิโลเมตร 
ศพด.บ้านหนองสะไน     
-ห้องเรียนที่ 1 กวา้ง 
7.25 เมตร x ยาว 6.70 
เมตร                 
-ห้องที่ 2 กวา้ง 7.10 
เมตร x 7.10 เมตร        
-ห้องเรียนที่ 3 กวา้ง 
7.10 เมตร x 7.10 เมตร  

- - 258,000 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นด้วย
กระเบื้อง
เซรามิกห้อง
เรียน/พื้นที่
ส่วน
รับประทาน
อาหารศูนย ์
จำนวน 4 
ศูนย์ 

ได้ห้องเรียน
สะอาด สวยงาม 
น่าอยู ่  นา่เรียน 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



203 
 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - ห้องครัว กวา้ง 2.90 
เมตร x ยาว 10.70 เมตร 
งานปูกระเบื้องเคลือบผิว
มันและผิวด้านอย่างดี
พร้อมวัสดุ และอุปกรณ์
และอุปกรณ์ปูกระเบื้อง
ขนาด 0.30 เมตร x 
0.30 เมตร ไม่น้อยกว่า 
110 ตารางกิโลเมตร 
ศพด.วัดบ้านนาม่อง      
-ห้องเรียนที่ 1 กวา้ง 
4.80 เมตร x ยาว 7.25 
เมตร                 
-ห้องที่ 2 กวา้ง 4.80 
เมตร x 7.25 เมตร        
-ห้องเรียนที่ 3 กวา้ง 
4.70 เมตร x 7.25 เมตร 
-บริเวณรับประทานอาหาร 
กว้าง 4.20 เมตร x ยาว 
10.50 เมตร งานปู
กระเบื้องเคลือบผิวมันและ
ผิวด้านอยา่งดีพร้อมวัสดุ 
และอุปกรณ์และอุปกรณ์ปู
กระเบื้องขนาด 0.30 
เมตร x 0.30 เมตร 
 ไม่น้อยกว่า 150 ตาราง
กิโลเมตร                                   

    

 

   

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ศพด.วัดบ้านหนองค้า    -
บริเวณรับประทานอาหาร 
กว้าง 5.80 เมตร x ยาว 
12.00 เมตร                       
-ห้องพยาบาล กว้าง 3.00 
เมตร x 3.10 เมตร                        
–บริเวณที่แปรงฟัน กวา้ง 
3.60 เมตร x 5.95 เมตร                            
-บริเวณหน้าหอ้งน้ำ กว้าง 
1.90 x ยาว 1.90 เมตร                   
-บริเวณทางเดินหลังประตู 
กว้าง 1.50 เมตร x ยาว 
3.30 เมตร งานปู
กระเบื้องเคลือบผิวมันและ
ผิวด้านอยา่งดีพร้อมวัสดุ 
และอุปกรณ์และอุปกรณ์ปู
กระเบื้องขนาด 0.30 
เมตร x 0.30 เมตร  
ไม่น้อยกวา่ 109 ตาราง
กิโลเมตร 

    

 

   

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

269 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสะไน 

1.เพื่อไม่ให้น้ำท่วม
ขังเป็นแหล่ง
เพาะพันธุย์ุงและ
พาหะนำโรคต่างๆ 
2.เพื่อลดความเส่ียง
ต่อการเกิดอุบัติเหต ุ

จำนวน 1 แห่ง - - 280,000 280,000 - 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 
1 แห่ง 

-ไม่มีน้ำท่วมขัง 
-ลดความเส่ียง
การเกิดอุบัติเหต ุ
 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

270 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบา้น 
นาขาม 

1.เพื่อไม่ให้น้ำท่วม
ขังเป็นแหล่ง
เพาะพันธุย์ุงและ
พาหะนำโรคต่างๆ 
2.เพื่อลดความเส่ียง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาด 0.30 x 0.30 
เมตร ยาว 66.00 เมตร 

- - 
 

120,000 
 

120,000 
 

- 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 
1 แห่ง 

-ไม่มีน้ำท่วมขัง 
-ลดความเส่ียง
การเกิดอุบัติเหต ุ
 

กองช่าง/      
กองการศึกษา 

271 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
และทางออก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดแจ้งบ้านนาขาม 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางเข้าออก
รับ-ส่งเด็ก 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 60.00 เมตร 

- - 170,000 170,000 - 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คลส. 
ทางเข้าและ
ทางออก 
ศูนย์เด็ก  
จำนวน 1 
แห่ง 

มีความสะดวก
ในการเดินทาง
รับ-ส่งเด็ก 

กองช่าง/       
กองการศึกษา 

272 ก่อสร้างศาลารับ - ส่งเด็กและ
รับรองผู้ปกครอง 

-เพื่อใช้เป็นที่รองรับ
ผู้ปกครอง ในการรับ- 
ส่งเด็ก 
- เพื่อใช้เป็นมุมแสดง
ผลงานเด็ก จัดบอร์ด 
ติดประกาศ
ประชาสัมพันธ ์

ศพด.วัดแจ้งบ้านนาขาม/
ศพด.บ้านหนองสะไน 

- - 500,000 500,000 500,000 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง
ศาลารับ – 
ส่งเด็กและ
รับรอง
ผูป้กครอง 
จำนวน 2 
ศูนย์ 

มีพื้นที่เป็น
สัดส่วน ใช้
ประโยชน์ได้
หลากหลาย 
 

กองช่าง/       
กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

273 ก่อสร้างโดมเครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้ง 

เพื่อกันแดดกันฝนให้
เด็กมีพื้นที่เล่นเครื่อง
เล่นกลางแจ้ง 

ศพด.วัดแจ้งบ้านนาขาม/
ศพด.บ้านหนองสะไน 

- - 600,000 600,000 - 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างโดม
เครื่องเล่น
สนาม
กลางแจ้ง 
จำนวน 2 
ศูนย์ 

มีโดมกันแดดกัน
ฝนให้เด็กในส่วน
พื้นที่การเล่น
เครื่องเล่น
กลางแจ้ง 

กองช่าง/      
 กองการศึกษา 

274 ต่อเติมห้องปฐมพยาบาล/ห้อง
เก็บของ 

เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย
เป็นสัดส่วนเป็น
ระเบียบ  

ศพด.วัดบ้านนาม่อง/ศพด.
วัดโพธิสมพร 1/1/ศูนย ์

- - 300,000 300,000 - 
 
 
 
 
 

ต่อเติมห้อง
ปฐม
พยาบาล/
ห้องเก็บของ 
จำนวน 2 
ศูนย์ 

มีพื้นที่ใช้สอย
เป็นสัดส่วนเป็น
ระเบียบ 

กองช่าง/       
กองการศึกษา 

275 ต่อเติมห้องน้ำ ห้องส้วม/ห้อง
อาบน้ำ 

เพื่อให้เพียงพอกบั
จำนวนเด็ก 

ศพด.วัดบ้านนาม่อง   
2/1  
ศพด.วัดโพธิสมพร 2/1 
ศพด.วัดบ้านหนองค้า 2/1 
ศพด.บ้านหนองสะไน 1/1 

- - 600,000 600,000 - 
 
 
 
 
 

ต่อเติม
ห้องน้ำ หอ้ง
ส้วม/ห้อง
อาบน้ำ
จำนวน 3 
ศูนย์ 

ห้องน้ำ หอ้ง
ส้วม/ห้อง
อาบน้ำเพยีงพอ
กับจำนวนเด็ก 

กองช่าง/      
กองการศึกษา 

276 ต่อเติมกันสาดอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อกันแดดและกัน
ฝนสาดเข้าห้องเรียน 

ศพด.วัดบ้านนาม่อง 
ศพด.บ้านหนองสะไน 

- - 150,000 - - 
 
 
 
 
 
 

ต่อเติมกัน
สาดอาคาร
เรียน  
ศพด. บ้าน
นาม่อง
จำนวน 2 
ศูนย์ 

ฝนสาดไม่เข้า
ห้องเรียน 

กองช่าง/       
กองการศึกษา 

277 ถมดินปรับพื้นที่ศูนย์เด็ก เพื่อปรับพื้นที่ให้
สม่ำเสมอและป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ศพด.วัดแจ้งบ้านนาขาม/
ศพด.บ้านหนองสะไน/
ศพด.วัดบ้านนาม่อง/ศพด.
วัดโพธิสมพร 

- - 100,000 - - 
 
 
 

ถมดินปรับ
พื้นที่ศูนย์
เด็ก จำนวน 
4 ศูนย ์

ป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

278 ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน เพื่อให้มีอ่างล้างหน้า
แปรงฟันที่ได้
มาตรฐานเหมาะสม
กับเด็ก 

ศพด.วัดแจ้งบ้านนาขาม/
ศพด.บ้านหนองสะไน/
ศพด.วัดบ้านนาม่อง/ศพด.
วัดโพธิสมพร 

- - 450,000 - - 
 
 
 
 

ก่อสร้างอ่าง
ล้างหน้า
แปรงฟัน
จำนวน 4 
ศูนย์ 

มีอ่างล้างหน้า
แปรงฟันที่ได้
มาตรฐาน
เหมาะสมกับเด็ก 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

279 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพื้นที่
ใช้สอยเหมาะสมกบั
จำนวนเด็ก 

ศพด.บ้านหนองสะไน - - 2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง
อาคารเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จำนวน 1 
แห่ง 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง 
ได้มาตรฐานมี
พื้นที่ใช้สอย
เพียงพอกับ
จำนวนเด็ก 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

280 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพื้นที่
ใช้สอยเหมาะสมกบั
จำนวนเด็ก 

ศพด.วัดบ้านนาม่อง - - - 2,000,000 
 

2,000,000 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง
อาคารเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จำนวน 1 
แห่ง 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง 
ได้มาตรฐานมี
พื้นที่ใช้สอย
เพียงพอกับ
จำนวนเด็ก 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

281 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพื้นที่
ใช้สอยเหมาะสมกบั
จำนวนเด็ก 

ศพด.วัดบ้านหนองค้า - - - 2,000,000 - 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง
อาคารเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จำนวน 1 
แห่ง 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง 
ได้มาตรฐานมี
พื้นที่ใช้สอย
เพียงพอกับ
จำนวนเด็ก 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

282 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพื้นที่
ใช้สอยเหมาะสมกบั
จำนวนเด็ก 

ศพด.วัดโพธิสมพร - - - - 
 

2,000,000 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง
อาคารเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จำนวน 1 
แห่ง 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง 
ได้มาตรฐานมี
พื้นที่ใช้สอย
เพียงพอกับ
จำนวนเด็ก 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

รวม 282  โครงการ - - 10,975,000 41,039,200 50,517,200 45,522,900 16,574,500 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

5.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ  บา้นโพนงาม 
– ผักคำภ ู

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 40 จุด 
พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน 40 
จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

2 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ  บา้นโพนงาม 
– กุดบาก 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จำนวน 60 จุด 
พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จำนวน 60 
จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

รวม 2  โครงการ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - - 

แบบ ผ.02/1 
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5.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.  
(สายนาขาม – กุดบาก)  

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พักและฝาปิดตามแบบที่  
ทต.นาม่องกำหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
คสล. 
จำนวนปีละ 
2,000 
เมตร 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

2 ก่อสร้างสนามกีฬา           
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

จำนวน 1 แห่ง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
 
 
 

ก่อสร้าง
สนามกีฬา 1 
แห่ง 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีที่ออก
กำลังกาย 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

3 ขุดลอกลำหว้ยอูน   
บ้านนาม่อง  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกลำหว้ยอูน  
ยาว 1,500 เมตร ลึก 
2.00 เมตร (จากระดบัพื้น
ท้องลำห้วยเดิม) ประมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
15,800 (พร้อมทำถนน 
2 ด้าน ของลำห้วย  
ถนนกว้าง 5.00 เมตร) 

494,000 494,000 494,000 494,000 494,000 ขุดลอกลำ
ห้วยอูน
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

4 ขุดลอกครองส่งน้ำดินฝาย
หนองเม็ก  
ภาบ้านหนองสะไน  หมู่ที่  4   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกครองส่งน้ำดินฝาย
หนองเมก็ ปากคลองกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 6,320 
เมตร ขุดลึก 1.50 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,720 ลกูบาศก์
เมตร 

369,600 369,600 369,600 369,600 369,600 ขุดลอกครอง
ส่งน้ำดินฝาย
หนองเม็ก
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

แบบ ผ.02/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ขุดลอกอ่างเก็บนำ้   
บ้านเชิงดอย  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำให้
มีขนาดใหญ่ขึ้น มีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
50,000 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมแต่งคันดินรอบอ่าง
เก็บน้ำ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอกอ่าง
เก็บน้ำ 
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

6 ขุดลอกลำหว้ยปอพาน   เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกลำหว้ยปอพาน 
ปากลำห้วย กว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ขุดลึก 2.00 
เมตร (จากระดับพื้นทอ้ง
ลำห้วยเดิม) ยาว 4,000 
เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 72,000 
ลูกบาศก์เมตร 

3,156,600 3,156,600 3,156,600 3,156,600 3,156,600 ขุดลอกลำ
ห้วยปอพาน
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

7 ขุดลอกลำหว้ยโคน   เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกลำหว้ยโคน ปากลำ
ห้วย กว้างเฉลี่ย 6.00 
เมตร ขุดลึก 3.00 เมตร 
(จากระดับพื้นท้องลำหว้ย
เดิม) ยาว 2,000 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 34,000 ลกูบาศก์
เมตร 

1,413,200 1,413,200 1,413,200 1,413,200 1,413,200 ขุดลอกลำ
ห้วยโคน
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

 

แบบ ผ.02/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ขุดลอกหนองท่ม  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม 

กว้าง 200 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ยาว 400 เมตร 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอก
หนองท่ม 
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

9 ขุดลอกลำหว้ยสาธารณะ  
(ห้วยแสนพันธ์)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม 

กว้าง 4.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  
ยาว 8,000 เมตร 
 

6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000 ขุดลอกลำ
ห้วย
สาธารณะ 
(สายหว้ย
แสนพันธ์) 
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

10 ขุดลอกลำหว้ยอูน   
บ้านโพนงาม  หมู่ที ่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกลำหว้ยอูน ปากลำ
ห้วยกวา้ง เฉลี่ย 6.00 
เมตร ขุดลึก 3.00 เมตร 
(จากระดับทอ้งลำห้วยเดิม) 
ยาว 1,000 เมตร หรอื
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
12,800 ลูกบาศก์เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ขุดลอกลำ
ห้วยอูน
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

11 ขุดลอกครองส่งน้ำดินฝายแก้ง
ขี้ช้าง 
บ้านหนองสะไน  หมู่ที่  14   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขุดลอกครองส่งน้ำดินฝาย
หนองเม็ก ปากคลองกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 6,320 
เมตร ขุดลึก 1.50 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,720 ลกูบาศก์
เมตร 

369,600 369,600 369,600 369,600 369,600 ขุดลอกครอง
ส่งน้ำดินฝาย
แก้งขี้ช้าง 
จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

แบบ ผ.02/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นาม่อง หมู่ 1 ต.นาม่อง  
อ.กุดบาก จ.สกลนคร – บ้าน
ยางโล้น ต.โคกภู อ.ภูพาน  
จ.สกลนคร 

เพื่อให้การสัญจรขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรในหมู่บ้าน
สะดวกยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 337 เมตร 

978,750 978,750 978,750 978,750 978,750 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ตลาดได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบา้นโพนงาม 
– ยางโล้น 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาระหวา่งหมู่บ้าน
สะดวกสบายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

ถนนที่ดีต่อการ
สัญจรไปมาและ
ความปลอดภยั
ของประชาชน 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

14 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน 
นาขาม หมู่ที่ 9 ต.นาม่อง  
อ.กุดบาก   จ.สกลนคร – บา้น
ผักคำภู ต.นาใน อ.พรรณา
นิคม จ.สกลนคร 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาระหวา่งหมู่บ้าน
สะดวกสบายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 

8,480,000 8,480,000 8,480,000 8,480,000 8,480,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

ถนนที่ดีต่อการ
สัญจรไปมาและ
ความปลอดภยั
ของประชาชน 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

15 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน 
นาขาม หมู่ที่ 19 ต.นาม่อง  
อ.กุดบาก จ.สกลนคร – บ้าน
ยางโล้น ต.โคกภู อ.ภูพาน  
จ.สกลนคร 

เพื่อให้การสัญจรขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรในหมู่บ้าน
สะดวกยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ตลาดได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

 

แบบ ผ.02/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
กุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ต.นาม่อง 
อ.กุดบาก จ.สกลนคร – บ้าน
กุดไห ต.กุดไห อ.กุดบาก  
จ.สกลนคร 

เพื่อให้การสัญจรขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรในหมู่บ้าน
สะดวกยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 1,025.00 เมตร 

2,972,500 2,972,500 2,972,500 2,972,500 2,972,500 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ตลาดได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

เทศบาลตำบล
นาม่อง 

รวม 16  โครงการ - - 40,424,250 40,424,250 40,424,250 40,424,250 40,424,250    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลนาม่อง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80  กิโลวัตต์ 

- - 1,075,000 1,075,000 - สำนักปลัด   

2 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

จัดซ้ือเครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 5 เครื่อง - - 
 

60,000 60,000 - สำนักปลัด   

3  บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง จำนวน 
8 ชุด 

- - 45,000 - - สำนักปลัด   

4  บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card  
Reader) จำนวน 3 เครื่อง 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart  Card) ตามมาตรฐาน 
IOS/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 
MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (lnterface) 
แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

- 2,100 2,100 - - สำนักปลัด   

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5   บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดซ้ือเครื่องทำน้ำร้อน 
– เย็น แบบต่อ ขนาด 2 
ก๊อก 

เครื่องทำน้ำร้อน – เย็น แบบต่อ 
ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 
- มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำ
ร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว 
- เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 
แบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา 
- มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง 
- ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อย
กว่า 4 ลิตร 
- ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อย
กว่า 2 ลิตร 
- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและ
ภายในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่
เป็นสนิม 
- ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วย 
สแตนเลส เกรด 304 ไร้สาร
ตะกั่ว 
- มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด
น้ำ 
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์  
50 เฮิร์ตซ์ 
- ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 

- - 29,200 - - สำนักปลัด   

6 บริหารงานท่ัวไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซ้ือเต้นท์ เต้นท์  จำนวน 10 หลัง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 สำนักปลัด   

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7   บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card  
Reader) 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart  Card  
Reader) จำนวน 4 เครื่อง 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
ในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card) ตามมาตรฐาน 
IOS/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ (lnterface) แบบ 
USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart  Card) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 
5Volts, 3 Volts และ 1.8 
Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

- 2,800 2,800 - - กองคลัง 

8 สังคมสงเคราะห์  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือจักรพันริม จักรพันริม 
จำนวน 2 หลัง 

- - 56,000 56,000 56,000 กองสวัสดิการ
สังคม  

9 สังคมสงเคราะห์  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือจักรอุตสาหกรรม
แบบเย็บผ้า 

จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า 
จำนวน 4 หลัง 

- - 64,000 64,000 64,000 กองสวัสดิการสังคม 
  

10 สังคมสงเคราะห์  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือจักรอุตสาหกรรม
แบบเย็บหนัง 

จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บหนัง 
จำนวน 4 หลัง 

- - 72,000 72,000 72,000 กองสวัสดิการสังคม 
   

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11   สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card  
Reader) 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart  Card  
Reader) จำนวน 5 เครื่อง 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
ในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card) ตามมาตรฐาน 
IOS/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ (lnterface) แบบ 
USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart  Card) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 
5Volts, 3 Volts และ 1.8 
Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

- 3,500 3,500 - - กองสวัสดิการสังคม 
 

12 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง พร้อม
ติดตั้ง สำหรับบริการ
ประชาชน 

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด 

- - 200,000 200,000 200,000 กองสาธารรสุขฯ 

13 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซ้ือถังออกซิเจน 
สำหรับใช้ในงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ถังออกซิเจน สำหรับใช้ในงาน
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
จำนวน 2 ถัง 

- - 15,000 15,000 15,000 กองสาธารรสุขฯ 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือโทรศัพท์มือถือ  
 

โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในงาน
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 
1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังน้ี  
-ประเภทโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
ชนิดจอสัมผัส 
-ระบบปฏิบัติการ Android  
-รองรับสัญญาณ 
3G,GPRs,EDGE,WiFi,4Gหรือ
มากกว่า 
-มีกล้องหน้าหลัง 
-หน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า 
4 GB 
-ความข้อมูลภายใน ROM ไม่
น้อยกว่า 32 GB 
-ความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 
3,500 mAh 

- 9,000 - 9,000 - กองสาธารรสุขฯ 

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซ้ือซาเล้งพ่วงข้าง
รถจักรยานยนต์  

ซาเล้งพ่วงข้างพร้อมติดตั้งใน
รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในงาน
รักษาความสะอาด ประจำกอง
สาธารณสุขฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.6 x 1 เมตร จำนวน 2 ชุด 

- - 16,000 - - กองสาธารรสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซ้ือรถจักยานยนต์  รถจักยานยนต์ เพื่อใช้ในงาน
รกัษาความสะอาด ประจำกอง
สาธารณสุขฯ จำนวน 2 คัน  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ระบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.)  
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
120 ซีซี 
- สตาร์ทเครื่องด้วยเท้า 
- ระบบเกียร์ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ 
ควบคุมการเปลี่ยนด้วยเท้า 
- ระบบไฟมาตรวัดต่างๆ เป็นไป
ตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้อง
ตามกฎจราจร 
- มีตะกร้าสำหรับใส่ของด้านหน้า 
- มีเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ 
-ราคาท่ีกำหนดรวมอุปกรณ์และ
ค่าจดทะเบียน 

- - 120,000 - - กองสาธารรสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17  สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) จำนวน 
2 เครื่อง 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  
Card) ตามมาตรฐาน IOS/IEC 
7816 ได ้
- มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ 
(lnterface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart  Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น
อย่างน้อย 

- 1,400 1,400 - - กองสาธารรสุขฯ 

18  สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นยา เครื่องพ่นยาแบบสะพาย จำนวน 2 
เครื่อง 

- - 15,000 15,000 15,000 กองสาธารรสุขฯ 

19  การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง 
ศพด.วัดโพธิสมพร 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด 

- 35,000 35,000 - - กองการศึกษา 

20  การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง 
ศพด.วัดแจ้งบ้านนาขาม 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด 

- 35,000 35,000 - - กองการศึกษา 

21  การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง 
ศพด.วัดบ้านหนองค้า 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด 

- 35,000 35,000 - - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22  การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง  
ศพด.วัดบ้านนาม่อง 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด 

- 35,000 35,000 - - กองการศึกษา 

23  การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง  
ศพด.บ้านหนองสะไน 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด 

- 35,000 35,000 - - กองการศึกษา 

24  การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) จำนวน 
6 เครื่อง 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  
Card) ตามมาตรฐาน IOS/IEC 
7816 ได ้
- มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ 
(lnterface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart  Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น
อย่างน้อย 

- 4,200 4,200 - - กองการศึกษา 

25  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า
พร้อมติดตั้ง ประปาบา้น
โพนงาม หมู่ที ่13  

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เพส ขนาด 30 
kva (พร้อมติดตั้งตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค) จำนวน 1 
เครื่อง  

- 180,000 180,000   - - กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือชุดเสาธง  จัดซ้ือชุดเสาธง (ธงเฉลิมพระ
เกียรติ) จำนวน 6 ชุด 

- 3,470 -   - - กองช่าง 

27  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือชุดพานพุ่มเงิน – 
พุ่มทอง  

จัดซ้ือชุดพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง 
จำนวน 2 ชุด 

- 2,940 -   - - กองช่าง 

28  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือชุดยอดธรรมจักร 
7 ชั้น  

จัดซ้ือชุดยอดธรรมจักร 7 ชั้น 
จำนวน 2 ชุด 

- 7,760 -   - - กองช่าง 

29  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือพระบรมฉายา
ลักษณ์  

จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ 
จำนวน 1 ชุด 

- 19,830 -   - - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองค้า 
หมูท่ี 2  

- พาวเวอร์แอม ขนาดไม่น้อยกว่า 
1500 w จำนวน 2 ตัว                                           
- ลำโพง พร้อมยูนิตมีลายน์ 200w 
จำนวน 24 ชุด                               
- อีควอไลเซอร์  (2*31 band) 
จำนวน 1 เครื่อง                                 
- มิกส์เซอร์ 12  channel จำนวน 1 
เครื่อง                                       
- เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 10 
ช่อง จำนวน 1 เครื่อง                            
- สายดรอปวายทองแดงแท้ลวดฝอย 
(ขนาด 2*2.5) มีสายสลิงในตัว ไม่
น้อยกว่า 2,000 เมตร                                
- วอลลุ่มหรี่เส่ียง พร้อม Line 6 w 
จำนวน 6 ชุด                                        
- ไมโครโฟนสาย พร้อมสายสัญญาณ 
จำนวน 2 ชุด                             
- ตู้แล็ค 3 ฝา ลึก 24" สูง 14" 
ด้านบนวางมิกเซอร์ จำนวน 1 ใบ                                    
- เครื่องรับวิทยุดิจิตอล AM/FM 
จำนวน 1 เครื่อง                                    
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง                                           
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการติดตั้งระบบ 

- - - 350,000 - กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านโพนงาม 
หมูท่ี 5  

- พาวเวอร์แอม ขนาดไม่น้อย
กว่า 1500 w จำนวน 2 ตัว                                           
- ลำโพง พร้อมยูนิตมีลายน์ 
200w จำนวน 24 ชุด                               
- อคีวอไลเซอร์  (2*31 
band) จำนวน 1 เครื่อง                                 
- มิกส์เซอร์ 12  channel 
จำนวน 1 เครื่อง                                       
- เครื่องกรองสัญญาณ
กระแสไฟ 10 ช่อง จำนวน 1 
เครื่อง                            - 
สายดรอปวายทองแดงแท้ลวด
ฝอย (ขนาด 2*2.5) มีสายสลิง
ในตัว ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร                                                                        
- ไมโครโฟนสาย พร้อม
สายสัญญาณ จำนวน 2 ชุด                             
- ตู้แล็ค 3 ฝา ลึก 24" สูง 
14" ด้านบนวางมิกเซอร์ 
จำนวน 1 ใบ                                    
- เครื่องรับวิทยุดิจิตอล 
AM/FM จำนวน 1 เครื่อง                                    
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 
เครื่อง                                           
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง
ระบบ 

- - 350,000 - - กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งเพื่อ
ปรับปรุงศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน  
บ้านนาขาม หมูท่ี 9   

- พาวเวอร์แอม ขนาดไม่น้อย
กว่า 1500 w  จำนวน 1 ตัว                                      
- ยูนิตมีลายน์ 200w จำนวน 
16 ชุด                                         
- มิกส์เซอร์ 12  channel 
จำนวน 1 เครื่อง                                  
- เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 
10 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง                                      
- ไมโครโฟนสาย พร้อม
สายสัญญาณ จำนวน 1 ตัว                                    
- ตู้แล็ค 3ฝา ลึก 24" สูง 14" 
ด้านบนวางมิกเซอร์ จำนวน 1 
ใบ                                   - 
อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการติดตั้ง
ระบบ 

-   200,000   200,000 - - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งเพื่อ
ปรับปรุงศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนทราย
คำ หมูท่ี 10  

- พาวเวอร์แอม ขนาดไม่น้อย
กว่า 1500 w จำนวน 1 ตัว                                      
- ยูนิตมีลายน์ 200w จำนวน 
16 ชุด                                       
- อีควอไลเซอร์  (2*31 band) 
จำนวน 1 เครื่อง                      
- มิกส์เซอร์ 12  channel 
จำนวน 1 เครื่อง                                
- เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 
10 ช่อง จำนวน 1 ตัว                                                                
- ไมโครโฟนสาย พร้อม
สายสัญญาณ จำนวน 1 ตัว                        
- ตู้แล็ค 3ฝา ลึก 24" สูง 14" 
ด้านบนวางมิกเซอร์ จำนวน 1 
ใบ                                     
- อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการติดตั้ง
ระบบ 

-   200,000     200,000   - - กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองค้า
พัฒนา 
หมูท่ี 12  

- พาวเวอร์แอม ขนาดไม่น้อย
กว่า 1500 w จำนวน 2 ตัว                                           
- ลำโพง พร้อมยูนิตมีลายน์ 
200w จำนวน 24 ชุด                               
- อีควอไลเซอร์  (2*31 
band) จำนวน 1 เครื่อง                                 
- มิกส์เซอร์ 12  channel 
จำนวน 1 เครื่อง                                       
- เครื่องกรองสัญญาณ
กระแสไฟ 10 ช่อง จำนวน 1 
เครื่อง                            - 
สายดรอปวายทองแดงแท้ลวด
ฝอย (ขนาด 2*2.5) มีสายสลิง
ในตัว ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร                                                                        
- ไมโครโฟนสาย พร้อม
สายสัญญาณ จำนวน 2 ชุด                             
- ตู้แล็ค 3 ฝา ลึก 24" สูง 
14" ด้านบนวางมิกเซอร์ 
จำนวน 1 ใบ                                    
- เครื่องรับวิทยุดิจิตอล 
AM/FM จำนวน 1 เครื่อง                                    
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 
เครื่อง                                           
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง
ระบบ 

- - - 350,000 - กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านโพนงาม
หมูท่ี 13  

- พาวเวอร์แอม ขนาดไม่น้อย
กว่า 1500 w จำนวน 2 ตัว                                           
- ลำโพง พร้อมยูนิตมีลายน์ 
200w จำนวน 24 ชุด                               
- อีควอไลเซอร์  (2*31 
band) จำนวน 1 เครื่อง                                 
- มิกส์เซอร์ 12  channel 
จำนวน 1 เครื่อง                                       
- เครื่องกรองสัญญาณ
กระแสไฟ 10 ช่อง จำนวน 1 
เครื่อง                            - 
สายดรอปวายทองแดงแท้ลวด
ฝอย (ขนาด 2*2.5) มีสายสลิง
ในตัว ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร                                
- ไมโครโฟนสาย พร้อม
สายสัญญาณ จำนวน 2 ชุด                             
- ตู้แล็ค 3 ฝา ลึก 24" สูง 
14" ด้านบนวางมิกเซอร์ 
จำนวน 1 ใบ                                    
- เครื่องรับวิทยุดิจิตอล 
AM/FM จำนวน 1 เครื่อง                                    
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 
เครื่อง                                           
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง
ระบบ 

- -   350,000   - - กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36   เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้ง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนงามหมูท่ี 17  

- พาวเวอร์แอมมอสเฟต ขนาดไม่น้อย
กว่า 1500 w จำนวน 2 ตัว                                           
- ลำโพง พร้อมยูนิตมีลายน์ 200w 
จำนวน 24 ชุด                               
- อีควอไลเซอร์  (2*31 band) 
จำนวน 1 เครื่อง                                 
- มิกส์เซอร์ 12  channel จำนวน 1 
เครื่อง                                       
- เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 10 
ช่อง จำนวน 1 เครื่อง                            
- สายดรอปวายทองแดงแท้ลวดฝอย 
(ขนาด 2*2.5) มีสายสลิงในตัว ไม่
น้อยกว่า 2,000 เมตร                                
- วอลลุ่มหรี่เสี่ยง พร้อม Line 6 w 
จำนวน 6 ชุด                                        
- ไมโครโฟนสาย พร้อมสายสัญญาณ 
จำนวน 2 ชุด                             - 
ตู้แล็ค 3 ฝา ลึก 24" สูง 14" ด้านบน
วางมิกเซอร์ จำนวน 1 ใบ                                    
- เครื่องรับวิทยุดิจิตอล AM/FM 
จำนวน 1 เครื่อง                                    
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง                                           
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการติดตั้งระบบ 

-   350,000   - - - กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งเพื่อ
ปรับปรุงศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองสะ
ไน หมูท่ี 18   

- พาวเวอร์แอม ขนาดไม่น้อย
กว่า 1500 w  จำนวน 1 ตัว                                      
- ยูนิตมีลายน์ 200w จำนวน 
16 ชุด                                       
- มิกส์เซอร์ 12  channel 
จำนวน 1 เครื่อง                                
- เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 
10 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง                                      
- ไมโครโฟนสาย พร้อม
สายสัญญาณ จำนวน 1 ตัว                                    
- ตู้แล็ค 3ฝา ลึก 24" สูง 14" 
ด้านบนวางมิกเซอร์ จำนวน 1 
ใบ                                   - 
อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการติดตั้ง
ระบบ 

- 200,000   200,000   - - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



232 
 

 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38  เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card  
Reader) 

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart  Card  
Reader) จำนวน 1 เครื่อง 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
ในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card) ตามมาตรฐาน 
IOS/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ (lnterface) แบบ 
USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart  Card) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 
5Volts, 3 Volts และ 1.8 
Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

- 700 700 - - กองช่าง 

รวม  38  โครงการ - - 1,360,600 2,225,600 1,131,000 422,000 - 
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ส่วนที่ ๕ 

การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 5 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
๒๕62 เรื่อง  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนั 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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 4. แนวทางเบื ้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข ้อม ูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ำ) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ ่น รวมถึงความเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 



237 
 

 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

2 .  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห์
ส ภ า ว ก า ร ณ ์ แ ล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จ ุ ดแข ็ ง )W-Weakness (จ ุ ดอ ่อน )  O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ย ุ ทธศาสตร ์ ขอ ง
อ งค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 .2  ย ุ ทธศาสตร ์ ขอ ง
อ งค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชาร ัฐ              แผนยุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ           แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื ่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถ ึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)   

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)   

แผนงานหรือจุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ ่งหมายในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งหรือแผนงานที ่ เก ิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด             ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและส ังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)   

รวมคะแนน 100  
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  5. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ ิ ่น (ใช ้การว ิ เคราะห ์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี ่ยนแปลงที ่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช ้การได ้ตามว ัตถุประสงค์หร ือไม ่ ซ ึ ่ งเป ็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จ ัดทำโครงการพัฒนาท้องถ ิ ่นโดยใช ้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
5 . 2  ก ำ ห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ช ัดเจนนำไปส ู ่การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการม ีความ
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐก ิ จและส ั งคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
 
 

 

มีว ัตถุประสงค ์ช ัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)   

สภาพที ่อยากให้เก ิดขึ ้นในอนาคตเป็นทิศทางที ่ต ้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ ่มเป้าหมาย  พื ้นที ่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)   

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)   

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิส ัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐก ิจ ไปส ู ่  Value–Based Economy หร ือเศรษฐก ิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5 .8  โคร งกา รแก ้ ไ ข
ปัญหาความยากจนหรือ
ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ใ ห้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั ่งยืน           ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)   

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 ม ีการประมาณ
การราคาถ ูกต ้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์                

(5)   

5.11 ม ี การกำหนด
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  ( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี ้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ท ี ่  ส า ม า ร ถ ว ั ด ไ ด ้  ( measurable)  ใ ช ้ บ อก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness)     ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได ้
5.12 ผลที ่คาดว ่าจะ
ได ้ ร ับ  สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) ว ัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร ็จได้ (3) ระบุส ิ ่งท ี ่ต ้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  
 

 
 

7. การวัดผลในเชิงปริมารและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรนณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ 

จาก 
 7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) ตัวแบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 

Model ของ Kaplan & Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS) 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 

Problem-Solving Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self- assessment Model) 
  (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม

ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quantity) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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