
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาคู 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.1  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬาในท้องถิ่น(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนซ้ืออาหารเสริม 
(นม)โรงเรียนบ้านนาคู 

เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม(นม)
ดื่มครบ 
สุขภาพนกัเรียนแข็งแรง 
 

นักเรียนโรงเรียน บ้านนาคู 
236 คน x 7.37 บาท  
 x 260 วัน 

452,224 
 

452,224 
 

452,224 
 

452,224 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 

นักเรียนทุกคนมีนม
ดื่มครบทุกคน/วัน 

กองการศึกษา รร.บ้านนาคู 

2 อุดหนุนซ้ืออาหารเสริม 
(นม)โรงเรียนบ้านวังเวียง 

เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม(นม)
รับประทานทุกคนสุขภาพ
นักเรียนแข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียน บ้านวัง
เวียง 54 คน x 7.37 บาท  
x 260 วัน 
 

1,034,748 
 

1,034,748 
 

1,034,748 
 

1,034,748 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 

นักเรียนทุกคนมีนม
ดื่มครบทุกคน/วัน 

กองการศึกษา รร.บ้านวังเวียง 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านนาคู  
 

นักเรียนโรงเรียน  
บ้านนาคู 236 คน  
x 20 บาท x 100 วัน 
 

944,000 
 

944,000 
 

944,000 
 

944,000 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

กองการศึกษา รร.บ้านนาคู 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านวังเวียง 
 
 

นักเรียนโรงเรียน บ้านวัง
เวียง 54 คน x 20 บาท   
x 200 วัน 

216,000 
 

216,000 
 

216,000 
 

216,000 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

กองการศึกษา รร.บ้านวังเวียง 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวัง
เวียง(การบริหาร
การศึกษา) 

เพื่อสนับสนุนการบริหาร
กิจการโรงเรียน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

-  โครงการอุดหนุนการ
พัฒนากรศึกษา(ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อาคารสถานที่ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม) 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
การบริหารการศึกษา 

ส่งเสริมการเรียน
การสอนของครู
และนักเรียนเกิด
การเรียนรู้อยา่ง
ยั่งยืน พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
 

กองการศึกษา รร.บ้านวังเวียง 

แบบ ผ.02 



   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 อุดหนุนโครงการครูพระ
สอนศีลธรรมโรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
และประถมศึกษา 
 

อุดหนุน 
-ร.ร. บ้านวังเวียง 
-ร.ร. บ้านาคู 

48,000 
 

48,000 
 

48,000 
 

48,000 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
โครงการ 

นักเรียนนักศึกษา
เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษา -ร.ร. บ้านวัง
เวียง 
-ร.ร. บ้านาคู 

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคู  
(การบริหารการศึกษา) 

เพื่อสนับสนุนการบริหาร
กิจการโรงเรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษารวมทั้ง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณ ี

- โครงการการพัฒนาและ
การให้บริการห้องสมุด
โรงเรียน  
-  โครงการกิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียน ICT 
(เทคโนโลยี) 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
การบริหารการศึกษา 

ส่งเสริมการเรียน
การสอนของครู
และนักเรียนเกิด
การเรียนรู้อยา่ง
ยั่งยืน พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 

กองการศึกษา รร.บ้านนาคู   

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 
เทศบาลต าบลนาคู 

เพื่อส่งสนับสนุนกิจกรรม
สภาวัฒนธรรม 
งานบุญข้าวจี่และบุญ
ประเพณีอื่นๆ 

โครงการบุญเดือน 3  
ประจ าป ี(บุญข้าวจี่)   
ปีละ  1  ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนครั้งที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณีบุญ
ข้าวจี ่

ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีทั้ง  
12 เดือน 

กองการศึกษา สภาวัฒนธรรม 
เทศบาลต าบล 

นาคู 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาคู 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาคู 
120 คน x  
20 บาท x 280 วัน 
 
 

672,000 
 

672,000 
 

672,000 
 

672,000 
 

จ านวนนกัเรียนที่
รับประทานอาหาร
การวันในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาคู 

นักเรียนทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

กองการศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
นาคู 

10 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาคู 
 

ส่งเสริมศิลปะ ประเพณีชาว
จังหวัดกาฬสินธุ ์

-  โครงการสนับสนุนการจัด
งานมหกรรมโปงลาง  
แพรวา และงานกาชาด 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

จ านวนโครงการที่
ขอรับการอุดหนุน 

ประชาชนที่รายได้
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอนาคู 

 
รวม 10  โครงการ - - 3,486,972 3,486,972 3,486,972 3,486,972 - - -  

 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย นวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.2  การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพของประชาชนในชุมชน(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพในเขต
เทศบาลต าบลนาคู  

เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ ลดต้นทุน
การผลิตของประชาชน 

กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชวีภาพ 
บ้านนาคู 
หมู่ที่  1 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ บา้นนาคู หมู่ที ่ 2 
กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชวีภาพ  
บ้านวังเวียง  
หมู่ที่  6 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ  
บ้านนาคลอง  
หมู่ที่  7 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ  
บ้านสายนาค า 
หมู่ที่  9 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ  
บ้านนาคูเหนือ     
หมู่ที่  11 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ  
บ้านนาคูพัฒนา   
หมู่ที่  12 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับสนับสนุน
เงินทุน 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น  
ปลอดจากสารพิษ 
เพิ่มรายได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

อุดหนุน
หมู่บ้านปุย๋
อินทรีย์
ชีวภาพ 

รวม 1  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.6  ส่งเสริมสนับสนุนการบรกิารสาธารณสุข การอนามัยแม่และเด็กในชุมชน(แผนงานสาธารณสุข) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมีสุขภาพด ี

สมทบงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 1 แห่ง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการสมทบ
หลักประกันสุขภาพ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอยา่ง
ทั่วถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

2 อุดหนุนการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมีสุขภาพด ี

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมู่บา้น 8 แห่งๆละ 
10,000 บาท 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการอุดหนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอยา่ง
ทั่วถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานประจ า

หมู่บ้าน 

รวม 2  โครงการ - - 280,000 280,000 280,000 280,000 - - -  
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครฐั ตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการ 
4.1  แนวทางการบริหารและพฒันาองค์กร(แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

ที่ โครงการ   วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนศูนย์
ประสานแผนพัฒนา อปท. 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง อปท. และ
ศูนย์ internet ต าบล
ประจ าอ าเภอนาคู  

เพื่อเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมข้อมูลด้านตา่งๆ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายในเขตอ าเภอ
นาคู 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ศูนย์รวบรวมข้อมูลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
นาคู 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 

หน่วยงานราชการ 
ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการขอรับข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับ

อ าเภอ 

2 อุดหนุนกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

- โครงการจัดท าผังเมือง
รวมเทศบาลต าบลนาคู 

โครงการจัดท าผังเมืองรวม
เทศบาลต าบลนาคู 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการอยู่
อาศัย 

กองช่าง กรมโยธาธกิารและ
ผังเมือง 

            



   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน ที่ โครงการ   วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อดุหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาคู 

1. อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ 12  สิงหาคม = 
3,000 
2. อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธันวาคม = 
30,000 

1. อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ 12  สิงหาคม =  
3,000 
2. อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธันวาคม = 
30,000 

33,000 
 

33,000 
 

33,000 
 

33,000 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนในเขต
อ าเภอนาคูได้ร่วม
เฉลิมฉลองในวาระ
ส าคัญ แสดงถึง
ความจงรักภกัดี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองการศึกษา 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาคู 

รวม 3  โครงการ - - 83,000 83,000 83,000 83,000 - - -  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและ ปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการ 
4.3  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย (การรักษาความสงบภายใน)(แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาคู 

เพื่อสนับสนุนเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- โครงการขอรับการ
สนับสนุนเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนได้รับ
การป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองการศึกษา 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาคู 

2 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาคู 

เพื่อฝึกอบรมจัดตั้งราษฎร
ชุดรักษาความปลอดภยั
ประจ าหมู่บา้น 

- โครงการฝึกอบรมราษฎร
หลักสูตรจัดตั้งชุดรักษา
ความปลอดภยัหมู่บา้น
(ชรบ.)ปี 2560 

127,500 127,500 127,500 127,500 จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาคู 

รวม 2  โครงการ - - 137,500 137,500 137,500 137,500 - - -  
 


