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ค าน า 
 

   
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2561 ประกอบ
กับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นระยะเวลา 5 ปี เพ่ือมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เพ่ือ
ก าหนดทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาระดับต่าง ๆ และที่ส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561 – 2565)
จะประสบความส าเร็จตามที่ได้วางไว้และสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

                                         องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
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ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 

 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนต าบล 
 

  ตั้งอยู่ในอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากจังหวัดตรัง ตามเส้นทางสายถนนเพชรเกษม 
ระยะทาง 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  10  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 

               ทิศเหนือ                จด            ต าบลนาหมื่นศรี 
               ทิศใต้                    จด                    ต าบลนาข้าวเสีย 
               ทิศตะวันออก          จด                     ต าบลละมอ  
               ทิศตะวันตก            จด                     ต าบลนาโยงใต้ 
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แผนที่ต าบลนาโยงเหนือ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลนาโยงเหนือ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเป็นพ้ืนที่นาข้าว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ 
ทิศตะวันตก ทางทิศตะวันออก ทางทิศตะวันออกและทิศใต้จะเป็นพ้ืนที่สวนยางพาราและผลไม้ และพ้ืนที่อาศัย มี
คลองนางน้อยไหลผ่านระหว่าง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5  

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ฤดูกาลของต าบลนาโยงเหนือแบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศ ออกเป็น 2 ฤดู คือ 

1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน  

2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลม
ร้อนพัดจากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทยท าให้มีฝนตกทั่วไปและในช่วงฤดูฝนยังมีร่องความกดอากาศต่ า
ปกคลุมภาคใต้เป็นระยะๆ อีกด้วย จึงท าให้มีฝนตกมาก โดยปกติฝนสูงสุดของจังหวัดตรังอยู่ในช่วงเดือนกันยายน
ได้รับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยท าให้
ได้รับไอน้ าและความชุมชื่นมากอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน อากาศจะอบอุ่นในฤดู
ฝน ส่วนในฤดูหนาวจะเย็นในบางครั้ง 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน จึงเหมาะส าหรับการเพาะปลูกพืช  

2 ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

1.1 เขตการปกครอง 
1. หมู่บ้านในเขต อบต. เต็มหมู่บ้าน จ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,6,7 
2. หมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 1 

แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ชื่อสมาชิกสภา อบต. 
1 บ้านนาโยง นายสากล  แป้นไทย นายโชคชัย  แป้นไทย 

นายบุญยก  มุสิพันธ์ 
3 บ้านป่าใส นายถาวร  พุฒนวล นายประเสริฐ  เพชรสุทธิ์ 

นายประกาฬ  ทองเอียดใหญ่ 
4 บ้านป่ายาง นายวัชระ  ทองนอก นายสุโชติ  บัวทอง 

นายบุญลาภ  หัวเขา 
5 บ้านวัดกลาง นายจรัญ  ผอมเขียว นายขวัญชัย  นกแก้ว 

นางสาวจุฑารัตน์เพชรสุทธิ์ 
6 บ้านนาเมร่ นายการุณ  ทองหนัน นางสุชฎา  เพชรขาว 

นางณัฐยมน  พุฒนวล 
7 บ้านเจาะ นายพรศักดิ์  พุฒนวล นางศรีไพร  พุฒนวล 

นายศักดา  นุ่นเกต 



-4- 
 2.2 การเลือกตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น 1 เขต 
เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น 6 เขต 

ข้อมูลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2556 

ประเภทการ
เลือกตั้ง 

จ านวนผู้
มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

จ านวนผู้มา
ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ร้อยละ จ านวน
บัตรดี 

ร้อยละ จ านวน
บัตรไม่
ประสงค์ฯ 

ร้อยละ จ านวน
บัตรเสีย 

ร้อยละ 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาโยง
เหนือ 

4,030 3,307 82 3,140 94.95 102 3.08 65 1.97 

 

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2556 

เขต
เลือกตั้ง 

ชื่อหมู่บ้าน จ านวนผู้
มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

จ านวนผู้
มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ร้อย
ละ 

จ านวน
บัตรดี 

ร้อยละ จ านวน
บัตรไม่

ประสงค์ฯ 

ร้อยละ จ านวน
บัตรเสีย 

ร้อยละ 

1 บ้านนาโยง 75 66 88 66 100 0 - 0 - 
2 บ้านป่าใส 957 762 80 734 96.33 16 2.10 12 1.57 
3 บ้านป่ายาง 797 648 81 631 97.38 7 1.08 10 1.54 
4 บ้านวัดกลาง 892 758 85 732 96.57 6 0.79 20 2.64 
5 บ้านนาเมร่ 645 562 87 554 98.58 4 0.71 4 0.71 
6 บ้านเจาะ 645 495 77 475 95.96 12 2.42 8 1.62 
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3.ประชากร 
 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ มีประชากรทั้งสิ้น 5,669  คน แบ่งเป็น ชาย 2,676 คน    หญิง   
2,993 คน   จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,149 ครัวเรือน 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนราษฎร 
ชาย หญิง รวม 

1 นาโยง 35 51 51 102 
2 ติดเขตเทศบาลต าบลนาโยงเหนือ 
3 ป่าไส 398 596 688 1,284 
4 ป่ายาง 575 529 601 1,130 
5 วัดกลาง 420 604 680 1,284 
6 นาเมร่ 305 450 480 930 
7 เจาะ 416 446 493 939 

รวม 2,149 2,676 2,993 5,669 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ที ่ รายการ หญิง ชาย หมายเหตุ 

1 จ านวนประชากรเยาวชน อายุต่ ากว่า 18 ปี 693 682  
2 จ านวนประชากร อายุ 18-60 ปี 1,755 1,600  
3 จ านวนประชากร อายุมากกว่า 60 ปี 555 384  
                            รวม 3,003 2,666  

  ข้อมูล ณ  พฤษภาคม 2562 

4.สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

  มีสถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
1.สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 แห่ง 
2.การศึกษานอกโรงเรียนการเรียนตามอัธยาศัย จ านวน 1 แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลภาครัฐ -    แห่ง 
โรงพยาบาลเอกชน -   แห่ง 

  



-6- 

4.3 อาชญากรรม 
      ห้วงระยะมกราคม – ธันวาคม  2561 
 คดีประทุษร้ายร่างกาย จ านวน     6      ราย 
 คดีลักทรัพย์ จ านวน  4 ราย 
 คดียาเสพติด จ านวน  53 ราย 
 

4.4ยาเสพติด 

-การป้องกันยาเสพติด 
-การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
-การรณรงค์แก้ไขและป้องกันยาเสพติด 

4.5การสังคมสงเคราะห์ 

 -การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
 -การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 -การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง  

1. ทางหลวงแผ่นดินมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม (ตรัง-พัทลุง) 
2. ทางหลวงแผ่นดิน ถนนนาโยง – ย่านตาขาว 
3. ทางหลวงชนบท ถนนนาโยงเหนือ-พรุหนัง 
4. ถนนภายในหมู่บ้าน 
 

 5.2 การไฟฟ้า 

  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน  2,149 ครัวเรือน 

 5.4 การประปา 

  ระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7 

 5.5 โทรศัพท์ 

  การให้บริการระบบอินเตอร์ในชุมชน จ านวน 8 จุด ซึ่งในอนาคตจะด าเนินการให้ครบทุกหมู่บ้าน 

 



-7- 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
การท าสวนยางพารา 
การท านา 
การท าสวนผลไม้ 
การเลี้ยงโคพ้ืนเมือง 
การเลี้ยงปลา กบในกระชัง 

6.2 การประมง 

การประมง – แห่ง 

6.3 การปศุสัตว์ 

กลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนบ้าน 

6.4 การบริการ 

การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน 
ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสาย 
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 

 6.5 การท่องเที่ยว 

  การท่องเที่ยวในระบบเชิงนิเวศน์ทางด้านการเกษตร 

  ศูนย์เรียนรู้ 

 6.6 อุตสาหกรรม 

การอุตสาหกรรม – แห่ง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มท าเครื่องแกง ท าขนมไทย หมู่ที่ 3 
  กลุ่มเต้าเจี้ยว หมู่ที่ 5 
  กลุ่มท าขนมไทย หมู่ที่ 5 
  กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก หมู่ที่ 6 
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  กลุ่มปลูกมัลเบอรี่ หมู่ที่ 6 

กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 6 

 6.8 แรงงาน 

  กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในพ้ืนที่ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  7.1 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

  -ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
  -ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
  -ประเพณีท าบุญเดือนสิบ 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  -การร้อยลูกปัดมโนราห์ หมู่ที่ 1,5 
  -การแสดงมโนราห์สมัยใหม่ หมู่ที่ 5 
  -การแสดงมโนราห์โบราณ หมู่ที่ 3 
 

 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  -น้ าเต้าเจี้ยว หมู่ที่ 5 
  -หมูย่างป่ายาง หมู่ที่ 4 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 
  - คลองนางน้อย 
  -หนองช้างทอก 
  -หนองหาญเพ 
  -.หนองจอก 
  -หนองแก้ว 

 8.2 ป่าไม้ 
  -สวนสาธารณะป่ายาง หมู่ที่ 4 
 8.3 ภูเขา 
   - 
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8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 

 -สวนสาธารณะป่ายาง หมู่ที่ 4 
 -หนองช้างทอก หมู่ที่ 5 
 -หนองหาญเพ หมู่ที่ 6 

9. อ่ืนๆ 

  ต าบลนาโยงเหนือ มีต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 แห่ง (บ้านนายประกิจ  
จิตต์ใจภักดิ์ บ้านเลขท่ี 10 หมู่ที่ 5) 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ประเทศไทยได้ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 
2.ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลีย่นแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาท่ียึดหลักสมดลุ ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมรีายได้ปานกลางไปสูป่ระเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
 พันธกิจประเทศไทย 

1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง 

2.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3.การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4.การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ 

ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก  
บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 

1.พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
2.พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัด และ

เชื่อมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ 
3.เพ่ิมขีดความสามารถด้านความม่ันคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับพ่ีน้องประชาชนและนักท่องเที่ยว 
4.สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชนและ

ท้องถิ่น 
5.การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์

อย่างยั่งยืน 
6.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการ

ท่องเที่ยวและการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
2. การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพื่อให้

ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริการด้านการท่องเที่ยว 

       จังหวัดตรังได้ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 
  “ตรังเมืองแห่งความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว ที่ได้
มาตรฐานสากล” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพ 
3. การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเยงในทุกภาคส่วน 
5. เสริมสร้างธรรมาธิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

         วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ 
สืบสานภูมิปัญญา 

สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน” 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง   
     โดยจัดล าดับความส าคัญความส าคัญตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อย่างยั่งยืน 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์อ าเภอนาโยง 
1.สร้างหน่วยงานให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
2.ปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง และ

จริงจังเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาจากประชาชน 
 

พันธกิจอ าเภอนาโยง 
ท างานโปร่งใส เต็มใจบริการ ประสานสามัคคี มีระเบียบวินัย ร่วมแก้ไขปัญหา ให้ประชามีสุข 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ  
  2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
 

  “มุ่งม่ัน พัฒนา  
  น าพาท้องถิ่นสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน 

  บนพื้นฐานธรรมาภิบาลและความพอเพียง” 
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2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
   โดยจัดล าดับความส าคัญ  ตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 

2.3 เป้าประสงค์ 
 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
 -ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 -พัฒนาระบบจราจร 
 -สนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขุดลอกแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและแหล่งน้ าเดิมให้ทุกครัวเรือน

ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสม รายได้เพียงพอต่อการครองชีพ 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
7. พัฒนาการบริหาร การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. สร้างจิตส านึกในคุณค่าและเล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
2.4ตัวชี้วัด 
 

1.อัตราจ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2.อัตราจ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
3.อัตรารายได้ของประชาชนมีรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น 
4.อัตราสุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น 
5.อัตราคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
6.อัตราการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เพ่ิมขึ้น 
7.อัตราการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
8. จ านวนประชาชนมีจิตส านกึในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี  2561-2565 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน 
 

75% 
 

80% 85% 85% 90% 

1. ร้อยละจ านวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคอย่าง
ทั่วถึง 
 

70% 75% 80% 85% 90% 

1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีความม่ันคงปลอดภัย มีระเบียบและ
มีคุณธรรม 
 

2.ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง 
 

84% 
 
 

84% 
 

86% 
 
 

86% 

88% 
 
 

88% 

90% 
 
 

90% 

95% 
 
 

95% 

1.ร้อยละของครัวเรือนบ้านสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
 

2.ร้อยละของครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 

80% 
 
80% 

82% 
 
82% 
 

85% 
 
85% 

90% 
 
90% 

95% 
 
95% 

1.ร้อยละของประชากรในวัยท างานที่มีอาชีพมั่นคง 
 

2.ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 
 

3.ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน 
 

74% 
 
80% 
 
70% 

76% 
 
75% 
 
72% 

75% 
 
60% 
 
74% 

80% 
 
50% 
 
75% 

85% 
 
40% 
 
75% 

 
2.6 กลยุทธ์ 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
-ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าและแสงสว่าง 
-พัฒนาระบบจราจร 
-สนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขุดลอกแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและแหล่งน้ าเดิมให้ทุกครัวเรือน

ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
3.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสม รายได้เพียงพอต่อการครองชีพ 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ 
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
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7.พัฒนาการบริหาร การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.สร้างจิตส านึกในคุณค่าและเล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. คมนาคมสะดวก และได้มาตรฐาน 
2.สาธารณูปโภคครบครัน เพียงพอและท่ัวถึง 
3.สังคม ชุมชนมีระเบียบ และมีคุณธรรม 
4.บ้านเรือนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมวลภาวะ 
5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมานฉันท์ 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  (SWOT) 

  เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่
ผ่านมา  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันเพื่อเป็นการตอบค าถามที่ว่า “ปีที่ผ่าน
มาและปีปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค  SWOTAnalysis   ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน ได้แก่  จุดแข็ง  (Strength –S)  จุดอ่อน (Weak – W)และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส ( Opportunity –  
O ) และอุปสรรค (Treat – T )  เป็นเครื่องมือ 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปีที่ผ่านมาของ อบต. ด้วยเทคนิค 
SWOTAnalysis    
การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength =  S )  

 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง    
ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จต่างๆ ในปีที่ผ่านมา  ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  1)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ เป็น อบต. ขนาดกลาง  มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ
น้อย  โอกาสการพัฒนาสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลที่พ้ืนที่มาก 
  2)  พ้ืนที่ตั้งอยู่ติดกับถนนเส้นทางสายหลัก การคมนาคมสะดวก  การสัญจรระหว่างหมู่บ้านมี
เส้นทางเชื่อมกันตลอด 
  3)  การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน  การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ    
ต่างๆ การก ากับดูแล  มีครอบคลุมภารกิจทั้งสิ้น 
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  4)  มีระเบียบ กฎหมาย รองรับตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
  5)  มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล 
  6)  มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
  7)  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

8)  มีระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจนและทันสมัย เช่น ข้อมูลสถิติต่างๆ ข้อมูล จปฐ. การจัดท า 
     ข้อบัญญัติ  
9)  มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะกับการให้บริการและปฏิบัติงาน 
10)  การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน ต าบล  อ าเภอ จังหวัด  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
      ต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

 

การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness =  W)   
  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่าผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่าน
มามีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  ข้อจ ากัด ความไม่พร้อมต่าง ๆ  ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  1. งบประมาณจ ากัดเม่ือเปรียบเทียบกับปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านและต าบล ท าให้ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
  2. บุคลากรน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานทั้งอ านาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  ซึ่งการถ่ายโอน
ภารกิจบางภารกิจไม่มีงบประมาณ เช่น การพัฒนาหรือปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท าให้ขาดการดูแลหรือ
บ ารุงรักษาเท่าท่ีควรโดยเฉพาะบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
  3. มีข้อจ ากัดในเรื่อง อ านาจหน้าที่ บุคลากร และงบประมาณการปฏิบัติงานตามโครงสร้างที่
ก าหนดขึ้นมีขอบเขต 
  4.  การปฏิบัติงานต่างๆ ล่าช้า โดยเฉพาะด้านเอกสาร มีข้ันตอนด้านเอกสารมากมายจนบางครั้ง
ท าให้เกิดผลเสียหาย ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่หากไม่เข้าร่วมประชุมหรือ
ติดต่อกับหน่วยงานนั้น ๆ จะไม่ทราบภารกิจหรือการให้บริการกับหน่วยงานดังกล่าวได้เลย 
  5.  การรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนจัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะ  และ
เมื่อถึงระดับหนึ่งจะขาดความสามัคคีเพราะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง หากไม่มีงบประมาณการรวมกลุ่มเป็นไป
ได้ยาก มีน้อยมากท่ีการรวมกลุ่มเกิดจากความพร้อม และพอใจที่จะจัดตั้งกลุ่มอย่างแท้จริง 
  6. มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง 
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การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity  = O )   
 
  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกของ อบต.ในปีที่ผ่านมาว่ามีสภาพเป็นเช่นไร  เหตุการณ์
สถานการณ์ของโลก ของประเทศ  ของจังหวัดและของอ าเภอที่เกิดขึ้นมีผลต่อการพัฒนาหรือเป็นโอกาสอันดี 
ต่อท้องถิ่นหรือไม่ โดยมีการพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี  ได้ผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
                     1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2558  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค  เป็นต้น 

1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

           3. รัฐบาลให้การสนบัสนุนท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

 
  

การวิเคราะห์อุปสรรค   (Treats = T )   
  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือ
เป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี   
ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  1.  การขยายตัวของต าบลและการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรภายในต าบล ส่งผลให้มีระดับ
ความต้องการในการบริการสาธารณะสูงขึ้น ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุม
และท่ัวถึง 
  2.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้วฒันธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึง
วิถีชีวิตของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
  3.  โครงสร้างของประชาชนในภาพรวม อบต. บางส่วนยังไม่เข้าใจในระบบการบริหารและการ
ท างานของ อบต. อันจะส่งผลต่อการพัฒนาอีกส่วนหนึ่ง
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จากการวิเคราะห์(SWOT)ดังกล่าวสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบตารางได้ ดังนี้ 
 
ประเด็นการ
วิเคราะห ์

 
การวิเคราะห์ปัจจัย

ภายใน 

น้ าหนักการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง หมาย

เหตุ 
จุดอ่อน หมาย

เหตุ 
 ด้านโครงสร้างการ

บริหาร 
1.  มีความเป็นอิสระในการ
บริหารงบประมาณ 
2.  มีโครงสร้างการบริหารงาน
ที่ชัดเจน  (มีการแบ่งส่วน
ราชการภายในหน่วยงาน) 
3.  มีการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังเหมาะสมกับอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจ 
4.  เป็น อบต. ขนาดกลาง  
ง่ายต่อการพัฒนา 
 

 1. งบประมาณในการ
บริหารจดัการด้านการ
พัฒนาไม่เพียงพอ 
2.  ขาดการพัฒนาแบบ
บูรณาการระหว่างส่วน
ท้องถิ่นด้วยกัน 
3.  องค์กรชุมชนขาด
ความเข้มแข็ง 

 

 ด้านระเบียบกฎหมาย 1.  มีระเบียบ  กฎหมาย  
รองรับตามอ านาจหน้าที่และ 
ภารกิจ 

 1.มีการเปลีย่นแปลง  
แก้ไข  ปรับปรุง ระเบียบที่
เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง บางครั้ง
กฎหมายล้าสมัย 

 

 ด้านบุคลากร 1.  มีความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล 
2.  บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

 1.  ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้าน 

 

 ด้านเครื่องมือ  
อุปกรณ ์

1.  มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยเหมาะกับการให้บริการ
และปฏิบตัิงาน 
 

 1.  อบต. ยังขาดแคลน
เครื่องมือเครื่องจักรในการ
พัฒนา 

 

 ด้านระบบข้อมลู 1.  มีระบบฐานข้อมูลและ
ระบบข้อมลูข่าวสารที่ทันสมัย
มากขึ้น 

 1. ระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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ประเด็นการ
วิเคราะห ์

 
การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน 

น้ าหนักการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง หมาย

เหตุ 
จุดอ่อน หมาย

เหตุ 
 ด้านการประสานงาน

และความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน 

1.  การประสานงานระหว่าง
หมู่บ้าน ต าบล  อ าเภอ 
จังหวัดไดร้ับความร่วมมือ
ด้วยด ี
 

 1. การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานบางครั้ง
ยังล่าช้า 
2.  ประชาชนไมเ่ห็น
ความส าคญัของการท า
ประชาคมท้องถิ่น 
3.  ประชาชนขาดความ
กระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 

  น้ าหนักการวิเคราะห์ 
ประเด็นการ
วิเคราะห ์

การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก 

โอกาส หมาย
เหตุ 

อุปสรรค หมาย
เหตุ 

 ด้านการเมืองและ
กฎหมาย 

1.  พรบ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
อ านาจท้องถิ่นในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ โดยที่
หน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมภิาค ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่ อบต. 
2.  รัฐบาลให้การสนบัสนุน
ท้องถิ่นมีบทบาทในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และ
ถ่ายทอดสดวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
3.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสรมิ
เศรษฐกิจระดับรากหญ้ามาก
ขึ้น 
4.  ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาและ
ตรวจสอบองค์กรมากขึ้น 

 1.  ระบบการเมือง ท าให้
ประชาชนแตกความ
สามัคค ี
2.  สถานการณ์ทาง
การเมืองไม่มั่นคง 
3. กฎหมาย  ระเบียบ ไม่
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
ในบางครั้ง 
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ประเด็นการ
วิเคราะห ์

 
การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน 

น้ าหนักการวิเคราะห์ 
โอกาส หมาย

เหตุ 
อุปสรรค หมาย

เหตุ 
 ด้านเศรษฐกิจ 1  รัฐบาลให้การสนับสนุน

สินค้ารัฐวสิาหกิจชุมชนและ
สินค้า  OTOP 
 

 1.  ราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ า  เช่น ยางพารา 
2.  ราคาสินค้าอุปโภค
บริโภค ราคาสูงขึ้น น้ ามัน
ราคาแพง 
3.  ประชาชนมีหนีส้ิน
นอกระบบสูง 

 

 ด้านสังคม 1.  ภูมิปญัญาท้องถิ่นไดร้ับ
การสนับสนุน 
2.  โครงสร้างสังคมเป็นแบบ
ชนบทมีความเอื้ออาทรต่อกัน
สูง 

 1.  กระแสวัฒนธรรม
ต่างชาติส่งผลให้วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงไป  
เลียนแบบสังคมตะวันตก
มากขึ้น 
2.  ประชาชนขาด
จิตส านึกในการมีส่วนร่วม
ทางสังคม 
3.  ประชาชนขาดความ
กระตือรือร้นในการแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง 

 

 ด้านอื่น ๆ  -  พ้ืนที่ อบต. เป็นที่ราบ
ลุ่ม เกิดปัญหาอุทกภัย
บ่อยครั้ง 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 8  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ
ประเมินผลในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้ ดังนี้ 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ  ได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่าน
มาออกเป็น  8  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข, ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคม,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านมา สามารถวัดผลได้ ดังต่อไปนี้ 
 

1.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 การคมนาคม  ในระยะเวลาที่ผ่านมา อบต.นาโยงเหนือ ได้พัฒนา ปรับปรุงการ 

คมนาคมภายในหมู่บ้านเป็นจ านวนหลายโครงการ เช่น  การเปลี่ยนถนนลูกรัง ถนนหินคลุก เป็นถนนคอนกรีต 
ถนนลาดยาง ท าให้ภาพรวมของ อบต. อยู่ในขั้นดี  มีถนนบางสายโดยเฉพาะที่เชื่อมทางระหว่างหมู่บ้านที่ยังต้อง
ได้รับการพัฒนาอยู่หลายสาย 
     1.2  ไฟฟ้าและแสงสว่าง  อบต.นาโยงเหนือ ได้จัดการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะโดยให้เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังไปด าเนินการ  ซึ่งได้ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกหมู่บ้าน  และจะท าการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้าเพ่ิมเติมในช่วง
ปีงบประมาณ  2561 – 2565 

                1.3  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและระบบการสื่อสารที่ทันสมัยโดยการขยายเขตและสื่อ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งทาง อบต.นาโยงเหนือ จะต้องด าเนินการประสานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการขยายเขตและสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมต่อไป  รวมทั้งให้การสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารใน
โลกกว้างให้แก่ประชาชนตามโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล การสนับสนุนหอกระจายข่าว/เสียงตามสายในต าบล 
 

2.  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
       น้ าอุปโภค บริโภคในเขต  อบต.นาโยงเหนือ มีประปาครบทุกหมู่บ้าน ในส่วนแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรมีเพียงพอและเหมาะสมแก่การน าไปใช้ประโยชน์ 
  

 3.   การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ  ได้ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  โดย
ได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มอาชีพในแต่ละหมู่บ้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และจะส่งเสริมหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลตามนโยบายของรัฐบาลในปี 2560 – 2562  ตอ่ไป 
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4. การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ได้ด าเนินการส่งเสริมงานทางด้านสาธารณสุขใน
หลายๆ ด้าน  ได้แก่  จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า การสนับสนุน
งานสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน การป้องกันโรคติดต่อและพาหะน าโรค 
 5.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
ในปัจจุบันการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ  ได้ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสังคมหลาย ๆ 
ด้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่าง ๆ  ดังนี้ 
       -  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
       -  การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา อบต. นาโยงเหนือ ได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
และส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความสามัคคี เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงต้านยาเสพติด 
 

 6. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
       การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ได้
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน  ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขต อบต. ในด้านกิจกรรมจัดให้มี
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและ อบต. เป็นประจ าทุกปี  กิจกรรมรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์  ส่วนด้านศาสนาได้ร่วมกับอ าเภอนาโยงปฏิบัติศาสนกิจตามโครงการจริยธรรมและ
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
 7.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง การบริหาร 
     ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ  มีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นของ
ตนเอง พร้อมส าหรับให้มีการบริการแก่ประชาชน และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ รวมทั้งการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบโดยจัดให้มีการบริการของอินเตอร์เน็ตต าบล  และมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยพร้อมส าหรับการให้บริการประชาชน 
 8.  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ในระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ได้ตระหนักถึงความส าคัญด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน การด าเนินการตาม
โครงการตามพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  และโครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมป่าไม้ในการด าเนิน
โครงการ  หนึ่งต าบล  หนึ่งสวนสาธารณะ และ อบต.ได้ท าการปรับปรุงสวนสาธารณะเพ่ิมเติมด้วยงบประมาณ
จ านวนมากทุกปีทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกก าลังกายท่ีดีและในอนาคตจะ
ปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเต็มรูปแบบต่อไป 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 โครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง -กรมส่งเสริมฯ 
-อบจ.ตรัง 

2 พัฒนาแหล่งน้ า บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง -กรมส่งเสริมฯ 
-อบจ.ตรัง 

3 เศรษฐกิจ บริหารงานทั่วไป -สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-บริการชุมชนและ
สังคม 

ส านักปลัด เกษตร อ.นา
โยง 
-กศน.อ.นาโยง 

4 สาธารณสุข บริหารงานทั่วไป -สาธารณสุข 
-สาธารณสุขอ่ืน 

ส านักปลัด -รพ.นาโยง 
-ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

5 คนและสังคม บริหารงานทั่วไป 
 

-สังคมสงเคราะห์ 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

ส านักปลัด -กรมส่งเสริมฯ 
-เกษตร อ.นา
โยง 
-สภ.นาโยง 
-พัฒนาการ อ.
นาโยง 
 

6 การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

การศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การศึกษา ระดับ
ก่อนวัยเรียน และ
ประถมศึกษา 

ส านักปลัด -กศน.อ.นาโยง 
-กรมส่งเสริมฯ 
-อ าเภอนาโยง 

7 การเมือง และการ
บริหาร 

บริหารงานทั่วไป -บริหารงานทั่วไป 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-บริการชุมชนและ
สังคม 

ส านักปลัด -ท้องถิ่น จ.ตรัง 
-อ าเภอนาโยง 
-ท้องถิ่น อ.นา
โยง 
 

8 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป -บริหารงานทั่วไป 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมน 

ส านักปลัด ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม จ.
ตรัง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชุม 
 
 1.2 แนวทางการพัฒนา ให้มีและ

บ ารุงการไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 
 1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนา
ระบบ จราจร 
 
1.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุน

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระบบ
การสื่อสารท่ีทันสมัย 

 
 

6 
 

7 
 
 

7 
 
 

3 

 
 

1,400,000 
 

2,300,000 
 
 

950,000 
 
 

230,000 

 
 

138 
 

7 
 
 

7 
 
 

3 

 
 

110,517,400 
 

2,300,000 
 
 

950,000 
 
 

230,000 

 
 

94 
 

3 
 
 

6 
 
 

3 

 
 

86,663,400 
 

2,600,000 
 
 

650,000 
 
 

230,000 

 
 

102 
 

3 
 
 

6 
 
 

3 

 
 

91,766,400 
 

2,600,000 
 
 

650,000 
 
 

230,000 
 
 

 
 

102 
 

3 
 
 

6 
 
 

3 

 
 

91,766,400 
 

2,600,000 
 
 

650,000 
 
 

230,000 
 
 

 
 

442 
 

23 
 
 

32 
 
 

15 

 
 

382,113,600 
 

12,400,000 
 
 

3,850,000 
 
 

1,150,000 

รวม 23 4,880,000 155 113,997,400 106 90,143,400 114 95,246,400 114 95,246,400 512 399,513,600 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
แหล่งน้ า 
2.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน ขุดลอกแหล่ง
น้ าท่ีสร้างขึ้นและแหล่งน้ า
เดิมให้ทุกครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์อย่างทั่วถึง   

 
3 

 
1,150,000 

 
28 

 
26,350,000 

 
27 

 
16,200,000 

 
32 

 
17,530,000 

 
32 

 
17,530,000 

 
122 

 
78,760,000 

รวม 3 1,150,000 28 26,350,000 27 16,200,000 32 17,530,000 32 17,530,000 122 78,760,000 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3.1 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนมี
อาชีพท่ีเหมาะสม รายได้เพียงพอ
ต่อการครองชีพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

 
 

 
33 

 
3,383,000 

 
33 

 
3,383,000 

 
30 

 
2,793,000 

 
30 

 
2,793,000 

 
30 

 
2,793,000 

 
156 

 
15,145,000 

รวม 33 3,383,000 33 3,383,000 30 2,793,000 30 2,793,000 30 2,793,000 156 15,145,000 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
สาธารณสุข 
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของประชาชน การควบคุม
โรคติดต่อ 

 

 
 

26 

 
 
2,521,000 

 
 

26 

 
 

2,521,000 

 
 

24 

 
 

2,051,000 

 
 

24 

 
 

2,051,000 

 
 

24 

 
 

2,051,000 

 
 

124 

 
 

11,195,000 

รวม 26 2,521,000 26 2,521,000 24 2,051,000 24 2,051,000 24 2,051,000 124 11,195,000 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

 
จ านวน
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
คนและสังคม 

5.1 แนวทางพัฒนา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและ
เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

54 

 
 

9,134,800 

 
 

62 

 
 

10,644,800 

 
 

29 

 
 

8,435,000 

 
 

29 

 
 

8,435,000 

 
 

29 

 
 

8,435,000 

 
 

203 

 
 

45,084,600 

รวม 54 9,134,800 62 10,644,800 29 8,435,000 29 8,435,000 29 8,435,000 203 45,084,600 
6. ยุทธศาสตร์การการพัฒนา 

ด้านการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

6.1 แนวทางการพัฒนา การ
ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาของเด็ก 

เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไป 

 

 
 
 

32 

 
 
 

3,471,000 

 
 
 

30 

 
 
 

3,351,000 

 
 
 

13 

 
 
 

940,000 

 
 
 

13 

 
 
 

940,000 

 
 
 

13 

 
 
 

940,000 

 
 
 

101 

 
 
 

9,642,000 

รวม 32 3,471,000 30 3,351,000 13 940,000 13 940,000 13 940,000 101 9,642,000 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
การพฒันาการเมืองและการ
บรหิาร 

7.1 แนวทางพัฒนา พัฒนาความรู้
ความเข้าใจของ
ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารงาน อบต. 

 
 

46 

 
 

5,860,000 

 
 

58 

 
 

13,880,000 

 
 

15 

 
 

2,540,000 

 
 

16 

 
 

3,840,000 

 
 

16 

 
 

3,840,000 

 
 

151 

 
 

29,960,000 

รวม 46 5,860,000 58 13,880,000 15 2,540,000 16 3,840,000 16 3,840,000 151 29,960,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน

ทรพัยากรธีรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8.1 แนวทางการพัฒนา สร้าง
จิตส านึกในคุณค่าและ
เล็งเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 

26 

 
 

7,275,000 

 
 

28 

 
 

11,075,000 

 
 

27 

 
 

8,075,000 

 
 

29 

 
 

10,405,000 

 
 

29 

 
 

10,405,000 

 
 

139 

 
 

47,235,000 

รวม 26 7,275,000 28 11,075,000 27 8,075,000 29 10,405,000 29 10,405,000 139 47,235,000 
รวมทั้งสิ้น 243 37,674,800 420 185,202,200 271 131,177,400 287 141,240,400 287 141,240,400 1,508 636,535,200 

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   เคหะละชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1 วางท่อคอนกรีตเสรมิ
เหล็กข้างถนนสายหนอง
จอก – หน้าบ้าน ส.
อบต.ขวัญชัย – ห้วยหยี 
หมู่ที่ 5  

เพื่อระบายน้ าให้
มีประสิทธิภาพ
และปัญหาน้ า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ระยะทาง 
1,250 
เมตร 

16,141,000 16,141,000 16,141,000 16,141,000 
 

16,141,000 
 

ร้อยละการ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิภา
พเพิ่มข้ึน 

การระบายน้ า
มี
ประสิทธิภาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

อบจ.ตรัง 

2 วางท่อคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายข้าง
ถนนลาดยางสายหน้าวดั
พระพุทธสิหิงค์ไปหัวเขา 
-วัดร้าง ลงคลองนาง
น้อย หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน้ าให้
มีประสิทธิภาพ
และปัญหาน้ า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ระยะทาง 
1,200 
เมตร 

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ร้อยละการ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิภา
พเพิ่มข้ึน 

การระบายน้ า
มี
ประสิทธิภาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

อบจ.ตรัง 

 รวม 2 โครงการ - - 32,141,000 32,141,000 32,141,000 32,141,000 32,141,000 - - - 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

2561
(บาท) 

2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถกระเช้าไฟฟ้าขนาด
เครน 4 ล้อ ยกสูงไม่น้อย
กว่า 9 เมตร เครื่องยนต์
ดีเซลไม่น้อยกว่า 100 
แรงม้า จ านวน 1 คัน  
 

- - 1,600,000 - 
 

- กองช่าง 

2. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 
1 ตัน ขนาดปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 
ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ 
จ านวน 1 คัน 

- - 896,000 896,000 - กองช่าง 

3. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า
(ซัมเบิรด์ซิเบิล้) ขนาด 2 
แรงม้า พร้อมตดิตั้งและ
อุปกรณ์ จ านวน 7 เครื่อง 
  

- - 245,000 245,000 245,000 กองช่าง 

     รวม - - 2,741,000 1,141,000 
 

245,000 - 

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
 

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน   ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง   เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
 
  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 
4.0  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

    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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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 .ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ทั่ ว ไป แล ะข้ อ มู ล
พ้ืนฐานขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3 ) ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพทางสังคม 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
น้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 . ก ารวิ เค ราะห์
สภ าวการณ์ แล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 . ก ารวิ เค ราะห์
สภ าวการณ์ แล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

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

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต
จังหวัด 
 

3 .3  ยุ ท ธศ าสต ร์
จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ              แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ           แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 



-80- 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3 . ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 

 

3.5 กลยุทธ์ 

 

 

3.6 เป้าประสงค์
ข อ ง แ ต่ ล ะ
ประเด็นกลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

 

3 . 9  ค ว า ม
เชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ใน
ภาพรวม 

 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชั ด เจน  ส อดคล้ อ งกั บ โอก าสและศั ก ยภ าพ ที่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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  4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้   ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียด
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   ที่  มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   

(5) 

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

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัต ถุ ป ระส งค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต าม ห ลั กป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้ านต่ างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้ า น ก า ร เก ษ ต ร แ ล ะ แ ห ล่ ง น้ า )  (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10  
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่ อ
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
5 .4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด คล้ อ งกั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มี วั ตถุ ป ระสงค์ ชั ด เจน  (clearobjective) โครงก ารต้ อ งก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้ าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เป้ าห ม าย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏ
ในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) แ ล ะส อด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3) ระบุสิ่ งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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 4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถ
วัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1 . ยุ ทธศาสตร์
การพั ฒนาด้ าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

23 4,880,000 155 113,997,400 106 95,246,400 

 
114 

 
95,246,400 

 
114 

 
95,246,400 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

3 1,150,000 28 26,350,000 27 16,200,000 
 

32 
 

17,530,000 
 

32 
 

17,530,000 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

33 3,383,000 33 3,383,000 30 2,793,000 30 2,793,000 30 2,793,000 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

26 2,521,000 26 2,521,000 24 2,051,000 24 2,051,000 24 2,051,000 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คนและสังคม 

54 9,134,800 62 10,644,800 29 8,435,000 29 8,435,000 29 8,435,000 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

32 3,471,000 30 3,351,000 13 940,000 13 940,000 13 940,000 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

46 5,860,000 58 13,880,000 15 2,540,000 

 
 

16 

 
 

3,840,000 

 
 

16 

 
 

3,840,000 

8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26 7,275,000 28 11,075,000 27 8,075,000 

 
 

29 

 
 

10,405,000 

 
 

29 

 
 

10,405,000 

รวม 243 37,674,800 420 185,202,200 271 131,177,400 287 141,240,400 287 141,240,400 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับ

ที่ 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ ( 71 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

1. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 

243 

 
 
 

37,674,800  

 

 

29.22 
--- 

 

- 

 

2. 
 

ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

94 

 

16,558,364  
- 

 

--- 
 

- 

 3. 
 

จากเงินสะสม 
 

5 

 

3,227,200  

 

- 

-- - 

 4. 
 

จัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = 16,558,364  
- เงินสะสม  = .......... 
 

 

94 

 

16,558,364  
- 

 

--75.53 
 

- 

5. 
 

สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = 16,558,364  
+ 
- เงินสะสม = .......... 
 

 

71 

 

15,651,511.84  
- --- 

 

71.72 

 

 
 

 

 

 

 

 



-88- 

 
2. การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 
 4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 
  4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1.1  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่ วาตภัย น้ าท่วม  
อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการ
แก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ   จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   
  1.2  ปัญหาโรคระบาดที่ เกิดจากคน   เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   
  1.3  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน   
  1.4  ปัญหายาเสพติดในต าบลในพ้ืนที่ มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การ
รณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กบัประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  
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  4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 

  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม   ประเพณี  การกีฬา  สถานที่ สวนสาธารณ ะพักผ่ อนหย่อน ใจ   สวัสดิ การ 
สังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก   ซึ่ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิน่  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข 
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป   ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
สรุปได ้ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบห้วยหยี หมู่ที่ 5  119,560 
2. ซ่อมแซมคันดินคลองนางน้อย หมู่ที่ 5 100,000 
3. ซ่อมแซมถนนสายเลียบห้วยหยี หมู่ที่ 5 49,000 
4. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายพ่อดวลอุทิศ หมู่ที่ 7 565,000 
5. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายใต้สายไฟสี่แยกบ้านนาย

แต๋ม-ห้วยหยี หมู่ที่ 5 
672,000 

6. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-1 588,000 
7. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ ติกคอนกรีตสายหลังวัดปากเหมือง-เขตนา

ข้าวเสีย หมู่ที่ 1 
997,000 

8. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่ายาง-วัดจอมไตรหมู่ที่ 4 686,000 
9. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไทร-บ้านเจาะ หมู่ที่ 7 137,000 

10. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าไส หมู่ที่ 3 11,900 
11. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัดกลาง  หมู่ที่ 5 29,900 
12. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชายคลอง หมู่ที่ 3 52,600 
13. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสท้อน หมู่ที่ 6 9,000 
14. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง 30,000 
15. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 40,000 
16. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,060 
17. วัสดุเครื่องแต่งกาย 3,695 
18. รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3,000 
19. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,113,200 
20. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,724,800 
21. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 
22. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 39,082 
23. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว 28,300 
24. พัฒนาบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว 10,000 
25. ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 20,000 
26. สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส 5,630 
27. จัดจ้างอาหารกลางวัน (ศพด.) 272,200 
28. อาหารเสริม (นม) (รร.วัดจอมไตร) 300,844 
29. อาหารเสริม (นม) (ศพด.) 105,391 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ส่วนที่ 4 
การติดตามประเมินผลและประเมินผล 

…………………………………………………………………………………… 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
2561-2565) 
องค์ประกอบ 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)  ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
ขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามค าสั่งท่ี 370/2561 ลงวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 
 

1.นายเอื้อน  จันทรซิว  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 6  ประธานคณะกรรมการ 
2.นายบุญยก  มุสิพันธ์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  กรรมการ 
3.นายขวัญชัย  นกแก้ว  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กรรมการ 

4.นายพอน  รอดคืน  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 3   กรรมการ 
5.นายฤทธิเดช  สุขคง   นวก.ส่งเสริมการเกษตร  กรรมการ 

6.นางจันทร์จเร ชูทิพย์ หม่ันถนอม พัฒนากรประจ าต าบล  กรรมการ 
7.นายสมใจ  รักเรืองเดช  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

8.นางชุติกาญจน์  นาคฉุย  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
9.นางสาวพรเพ็ญ  อุตะปะละ หัวหน้าส านักงานปลัด  กรรมการ 

10.นายสมโชค  มากแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11.จ.ส.อ.ริ่น  ด้วงช่วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

12.นายศักดา  นุ่นเกต  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  กรรมการ/เลขานุการ 
 

ซึง่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ ดังนี้ 
11. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

12. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
13. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 



14. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการก าหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายภายใต้

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
1.  ก าหนดขั้นตอนการติดตามการด าเนินกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ  ประกอบ  3  ขั้นตอน ดังนี้

   1.1  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.2  การติดตามและควบคุมโครงการ 

1.3  การรายงานผล 
 

2.  การก าหนดวิธีการประเมินผลระดับความส าเร็จและล้มเหลวการด าเนินกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ
ประกอบด้วย  3  ระดับ 

2.1  ผลผลิต 
2.2  ผลลัพธ์ 

2.3  ผลลัพธ์สุดท้าย 
 

ผลผลิต  เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการแผนงาน/โครงการ ซึ่งการวัดระดับความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของผลิตของแผนงาน/โครงการ  เป็นการพิจารณาในเรื่องปริมาณเวลา  ค่าใช้จ่ายคุณภาพและความ

พึงพอใจ 
ผลลัพธ์  เป็นผลที่เกิดขึ้นต่อจากผลผลิต  ซ่ึงการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์  ของ
แผนงาน/โครงการ  เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ของ

โครงการ 
ผลลัพธ์สุดท้าย  ผลของโครงการแต่ละโครงการ  ความบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย  ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวม 
 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยค านึงถึงความเหมาะสม ทั้งนี้การก าหนดห้วงเวลาใน
การติดตามระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปีควรจะมีการติดตามการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
น้อยปีละ 1  ครั้งแล้วรายงานผลและเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร



ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  โดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือก าหนดห้วงระยะเวลาในการรายงานการติดตามและประเมินผลภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 
....................................................................................... 
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 กอสรางถนนยกระดับ คสล. เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะ  - 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละจํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

พรอมวางทอสายบานนางแชม- ไดมาตรฐาน ทาง 200 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

ถนนเพชรเกษม หมูที่ 4

2 กอสรางถนน คสล.สายนางสวย- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละจํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

สายบานนายอํานวย หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 100 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

3 กอสรางถนน คสล.สายนารังกา- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 100,000 100000 100000 100000 รอยละจํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานนางทนง  ใจแข็ง หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 80 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

4 กอสรางถนน คสล.สายบานนางหลง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน ทาง 250 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

5 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 450,000 450,000 450,000 450,000 รอยละจํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

สมเกียรติ -  นางเจริญ หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

6 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 440,000 440,000 440,000 440,000 รอยละจํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นายเขียว รักษา หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

รายละเอียดบัญชีโครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลนาโยง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ดานเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน

แบบ ผ .02



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

7 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 210,000 210,000 210,000 210,000 รอยละจํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ประจวบ โสมสง หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

8 ปรับปรุงถนนพาราแอสฟสทติก- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4 ม. ระยะทาง 1000 ม.  -  - 2,407,000 2,407,000 2,407,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตสายหนาบาน สจ.จารึก- ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

ศูนยเรียนรูบานนายประกิจ หมูที่ 5

9 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 440,000 440,000 440,000 440,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เอิบ  ชูยัง หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

10 กอสรางถนน คสล.สายบานนาง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

สงบ  หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 160 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

11 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ละมัย  ใจแข็ง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 190 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

12 กอสรางถนน คสล.สายบานนาง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บุญริน  ลองลอย หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 155 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

13 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ประเสริฐ  เต็งรัง-ชลประทาน ไดมาตรฐาน ทาง 270 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

หมูที่ 3 เพิ่มขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

14 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ณรงค  มักคุน หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 110 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

15 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

กระจาง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 90 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

16 กอสรางถนน คสล.สายถนนตรัง-พัทลุง- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานนายทิน หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 90 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

17 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ทอง  ไกรแสง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 85 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

18 กอสรางถนน คสล.สายนายเคลื่อน- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ระยะทาง  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของประชาชนใช ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ถนนสายหัวเขา หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน 800 ม (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ถนนเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

19 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางเปนผิวจราจร เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 6.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  -  - 467,000 437,000  - จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเมร-หนองหาญเพ หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 114 ม. (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

20 กอสรางถนน คสล.สายสี่แยก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานนายแตม - บานนายสุพัฒน หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 400 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

21 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 315,000 315,000 315,000 315,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

จรัญ-นางสุพิศ หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 120 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

22 กอสรางถนน คสล.สายสวนปาลม- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เขตตําบลละมอ หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 800 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

23 กอสรางถนน คสล.สายบานนางพุม เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เยาวดํา หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

24 กอสรางถนน คสล.รอบเหมืองสาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 225,000 225,000 225,000 225,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานนายกระจาง-หนองจิก หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

25 กอสรางถนน คสล.สายบานพอดวล เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  -  -  - 450,000 450,000 จํานวนถนนที ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
อุทิศ-สายบานนายขู หมูที 7 ไดมาตรฐาน ทาง 80 ม. (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

26 กอสรางถนน คสล.สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นายเชื้อ  ชูทิพย หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 400 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

27 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

สมบุญ  ชุมแกว หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 150 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

28 กอสรางถนน คสล.สายหนองจอก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

29 กอสรางถนน คสล.สายบานหมอแกว เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 240,000 240,000 240,000 240,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

30 กอสรางถนน คสล.สายบานนางไผ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

โสมสง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

31 กอสรางถนน คสล.สายบานนางลักษณ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

สงขาว หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 40 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

32 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

สวาท  เผือกชาย หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 400 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

33 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

รื่น นางวรรณ  เครือเตียว หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

34 บุกเบิกถนนยกระดับกอสราง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม.ระยะ  -  -  - 1,668,000 1,668,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ถนนพาราแดสฟสทติกคอนกรีต ไดมาตรฐาน ทาง 2,500 ม. ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

สายวังหลาน้ํา คลองน้ําเจ็ด-ชลประทาน

35 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 700 ม.  - 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตสายปายาง - ชลประทาน ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

หมูที่ 3 - 4 เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

36 บุกเบิกถนนสายหนาบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก  ระยะทาง 200 ม.  - 125,000 125,000 125,000 125,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ผอง รักษา หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

37 บุกเบิกถนนหินคลุก สายชลประทาน- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 500 ม.  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานนายใจ  ลี่เปว หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

38 บุกเบิกถนนหินคลุกสายวัดพระพุทธสิหิงค- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 250 ม.  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานนายสัมพันธ หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

39 กอสรางถนนสายเลียบหวยแตบ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 250 ม.  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หมูที่ 6 พรอมขุดลอก ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขี้น ใชในการสัญจรสะดวก

40 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 120 ม.  - 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นายสุดใจ  รุนชูศรี หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

41 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 70 ม.  - 31,000 31,000 31,000 31,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หลังบานอดีตผูใหญอวน ทองนอก ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

หมูที่ 4
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

42 บุกเบิกถนนหินคลุกสายบานนายลอม เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 60 ม.  - 33,000 33,000 33,000 33,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นวลนิ่ม หมูที่ 4พรอมวางทอ ขนาด 80x ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

100 จํานวน 6 ทอน

43 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 80 ม.  - 27,000 27,000 27,000 27,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นางพุม  หัวเขา หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

44 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 60 ม.  - 16,000 16,000 16,000 16,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นายภิญโญ  จําเริญ หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

45 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 70 ม.  - 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นางชอย  พุฒนวล หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

46 กอสรางถนน คสล. สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 250 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นายชิน หวานแท หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

47 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 100 ม.  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นายเจริญ หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

48 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเปนผิวจราจรพารา เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 400 ม.  -  - 1,194,000 1,194,000  - จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟสทติกคอนกรีตสายตรัง พัทลุง - ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

ถนนนาโยง ยานตาขาว หมูที่ 3

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

49 บุกเบิกถนนสายปองคลอง- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ระยะทาง  1000 ม.  - 920,000 920,000 920,000 920,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คลองใน หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

50 บุกเบิกถนนสายบานนารังกา- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง  1000 ม.  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

51 กอสรางถนน คสล.สายบานนาง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  -  -  - 601,000 601,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

สมบูรณ เจืยกโวน หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 250 ม. (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

52 บุกเบิกถนนสายหนาบานผูใหญ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ยกระดับดินถม 0.60 ม. ผิวจราจร  - 550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

สากล แปนไทย หมูที่ 1-หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน หินคลุก กวาง 5.00 ม.ระยะ 800 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

53 บุกเบิกถนนสายบานนางเจียม- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 150 ม.  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานนายบุญญะ บุญเจริญ หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

54 บุกเบิกถนนหินคลุกสายชลประทาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ระยะทาง  1000 ม.  - 920,000 920,000 920,000 920,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ฝงขวา หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

55 บุกเบิกถนนสายโคกทราย- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง  4000 ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หนองหาญเพ หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

56 บุกเบิกถนนยกระดับสายหนา เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 1500 ม.  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานอดีตผูใหญณรงค-เขตชลประทาน ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

หมูที่ 7

57 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.หมูที่ 3- เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก ลด กวาง 5.00 ม. ระยะทาง 300 ม.  - 100,000 100,000 100,000 100,000 คูระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบานเรือนประชาชน กองชาง

 หมูที่ 4 ปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน

58 กอสรางถนน คสล.สายบานหมอเจิม เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  -  -  - 361,000 361,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

 หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 150 ม.  (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

59 ยกระดับถมหินคลุกจากหวย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 5.00 ม. ระยะทาง 500 ม.  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

วังหลาน้ํา-นากุล หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

60 บุกเบิกถนนสายหนองแจง-เหมือง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม.ระยะทาง 1500 ม.  - 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

รําคาญ หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

61 บุกเบิกถนนสายบานนายถวิล- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม.ระยะทาง 400 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานนางบุญมา  หลอศรี หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

62 กอสรางถนน คสล.สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  -  -  - 361,000 361,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

 นายไสว  รัฐกาล หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 150 ม.  (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

63 บุกเบิกถนนสายลิกไนท - บาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 200 ม.  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นางนับ หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

64 บุกเบิกถนนสายเลียบคลองนางนอย- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 500 ม.  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

(หลังคารแคร หมูที่ 3) ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

65 บุกเบิกถนนสายหนาบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ระยะทาง 150 ม.  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หนูพัน เมืองทวี ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

66 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก จํานวน 1 แหง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 สะพานขามคลองชลประทาน ประชาชนมีสะพานที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ชลประทานบานบนควน หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ใชในการสัญจรสะดวก

67 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก จํานวน 1 แหง  - 250,000 250,000 250,000 250,000 สะพานขามคลองชลประทาน ประชาชนมีสะพานที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ชลประทานหนาบานนายปลื้ม ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชในการสัญจรสะดวก

หมูที่ 4

68 กอสรางฝายน้ําลนคลองนาง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร จํานวน 1 แหง  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายน้ําลนคลองนางนอย ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

นอย หมูที่ 3 ในฤดูแลง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) หมูที่ 3

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

69 กอสรางฝายน้ําลนคลองนาง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร จํานวน 1 แหง  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายน้ําลนคลองนางนอย ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

นอย หมูที่ 3 ในฤดูแลง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) หมูที่ 3

70 ถนนหินคลุกเลียบคลองน้ําเจ็ด เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรหินคลุกกวาง 4.00 ม.  - 116,400 116,400 116,400 116,400 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน หนา 0.10 ม.ระยะทาง 1000 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

71 บุกเบิกถนนสายหนาบานนาง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 1000 ม.  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

จิรวรรณ เกื้อรอด หมูที่7- หมูที่6 ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

72 กอสรางถนนหินคลุกสายเลียบ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 1400 ม.  - 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คลองน้ําเจ็ด -หนองหาญเพ ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

หมูที่ 6

73 ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ถนนลูกรังที่ชํารุดภายในหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังใชการไดปกติ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หมูที่ 1,3,4,5,6,7 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชในการสัญจรสะดวก

74 วางทอระบายน้ํา สายหนาบาน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 10 ม.  - 150,000 150,000 150,000 150,000 วางทอระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

นายเอื้อน  จันทรซิว หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

75 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายบานโคก เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 840 ม.  - 80,000 80,000 80,000 80,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ทราย -ไสทอน หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
โครงการ วัตถประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ที่



(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

76 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายคลองใน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 100 ม.  - 15,000 15,000 15,000 15,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

77 วางทอระบายน้ําสายชลประทาน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 8 ม.  - 15,000 15,000 15,000 15,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

บานนางเสงี่ยม หวานสนิท หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

78 กอสรางคลองสงน้ํา คสล.หมูที่ 1 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 300 ม.  - 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองสงน้ํา คสล. การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

79 ขุดคูระบายน้ํา สายหลังวัดจอมไตร เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 150 ม.  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หมูที่ 7 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

80 ชยายเขตทอระบายน้ําถนน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1100 ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชยายทอระบายน้ําเพิ่มขึ้น การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

คอนกรีตสายหนาวัดพระพุทธสิหิงค ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ลดปญหาน้ําทวมขัง

81 กอสรางคูสงน้ํา คสล.สายยานตาขาว- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กวาง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม.  - 600,000 600,000 600,000 600,000 คูสงน้ําน้ํา คสล.เพิ่มขึ้น การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

บานปาใส หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง ทองกวาง 0.20 ม.ระยะทาง 500 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ลดปญหาน้ําทวมขัง

82 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 2000 ม.  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสรางคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

เหมืองไสไก หมูที่ 1 - หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ลดปญหาน้ําทวมขัง

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

83 วางทอ คสล.สายคลองชลประทาน - เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ วางทอ คสล.ระยะทาง 1,050 ม.  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

โครงการ วตถุประสงค ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

โครงการ วัตถุประสงค
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ที่

ท



ทอ คสล.เทศบาลนาโยงเหนือ หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

84 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายชลประทาน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1000 ม.  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลงหนองไทร หมูที่3 - หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

85 ขุดคูระบายน้ําสายปายาง- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1000 ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสรางคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

โรงเรียนบานหนองไทร หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ลดปญหาน้ําทวมขัง

86 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอ คสล. เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1600 ม.  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

จากหนองแจงสองขางถนนสาย ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ลดปญหาน้ําทวมขัง

นาโยง - นาหมื่นศรีลงหวยหยี

87 ขุดลอกคูระบายน้ําพรอมวางทอ เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

จากบานนายเอื้อน - บานนาง ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

แสงดาว หมูที่ 6

88 ขุดคูระบายน้ําจากบานนางณา เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 300 ม.  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ศิลา - สามแยก หมูที่ 7 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

89 ขุดคูระบายน้ํา จากหมูที่ 7 - เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 6000 ม.  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

90 ปรับปรุงคูระบายน้ํา บานนาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 200 ม.  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

จําป  กาญจนพรหม หมูที่ 7 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

91 วางทอ คสล.สายหมูที่ 4-1 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.  - 650,000 650,000 650,000 650,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หนาบานนางเจียง  ชุมทอง ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

92 กอสรางทอเหลี่ยมสายคลองใน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 10 ม.  - 200,000 200,000 200,000 200,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

-นาหมื่นศรี หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

93 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอ คสล เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.  - 650,000 650,000 650,000 650,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

จากถนนคสล.สายหนาวัดพระ ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

พุทธสิหิงคฝงซายขวา-ถนนลาด

ยางหนาบานนางลําดวน(หวยหยี)

94 วางทอระบายน้ํา สายบานนาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.  - 350,000 350,000 350,000 350,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

แชม - ชลประทาน หมูที่ 3-4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

95 กอสรางเหมืองคอนกรีตพรอม เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 700 ม.  -  -  - 700,000 700,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ทอ คสล.สายบานนายเคลื่อน- ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

วัดราง หมูที่ 5

96 ขุดคูระบายน้ําคอนกรีตสายหนา เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

บานนายปยะ รอดสวัสดิ์ หมูที่ 1 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

97 วางทอ คสล.สายขางถนนสาย เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1,250 ม.  - 16,141,000 16,141,000 16,141,000 16,141,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หนองจอก-หนาบานส.อบต.ขวัญชัย- ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

หวยหยี หมูที่ 5

99 วางทอ คสล.สองขางถนนลาดยาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1,200 ม.  - 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

สายหนาวัดพระพุทธสิหิงคไป ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

หัวเขา ชวงหนาวัดไปจดวัดราง

ลงคลองนางนอย หมูที่ 5

100 ขุดลอกกําจัดวัชพืชคลอง เพื่อกําจัดวัชพืชทําให ระยะทาง 6,000 ม.  -  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

นางนอย-เหมืองรําคาญ ม.5 การระบายน้ําสะดวก ปองกัน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

น้ําทวม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  -43- แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

101 วางทอเหลี่ยม คสล. สายหวยหยี- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หนองแกว หมูที่ 5 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

102 ขุดลอกคูคลองภายในหมูบาน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ คูคลองภายในหมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หมูที่ 1,3,4,5,6,7 ลดปญหาน้ําทวมขัง หมูที่ 1,3,4,5,6,7 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

103 กอสรางถนน คสล.สายตีนนา- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  -  - 303,000 303,000  - จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คลองใน หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 130 ม. (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก
เพิมขึน

104 กอสรางถนน คสล.สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 3.50 ม. หนา 0.15 ม.  -  - 131,000 131,000  - จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บนควน - เขตตําบลละมอ หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ระยะทาง 64 ม. (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก
เพิมขึน

105 ปรับปรุงถนนผิวจราจรพารา เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 5.00 ม.  -  - 1,419,000 1,419,000  - จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟสทติกคอนกรีตสายปาไส- ไดมาตรฐาน ระยะทาง 687 ม. (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก
คลองชลประทาน(บานผูใหญเชื้อ หมูที่ 3

106 กอสรางถนน คสล.สายหวยหยี เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.50 ม. หนา 0.15 ม.  -  - 732,000 732,000  - จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

(ชวงที่1,ชวงที่ 2) หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ระยะทาง 279 ม. (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



แผนงาน 1 .2  เคหะและชุมชน ใหมีและบํารุงการไฟฟาและแสงสวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหมีไฟฟาสาธารณะครอบคลุม หมูที่ 1,3,4,5,6,7 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละจํานวนขยายเขต ทุกหมูบานมีไฟฟาสาธารณะ กองชาง

และทั่วถึงทุกหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น ทั่วถึงและความปลอดภัยของ

ประชาชน

2 ขยายเขตไฟฟาครัวเรือน เพื่อใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยาง หมูที่ 1,3,4,5,6,7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละจํานวนไฟฟาครัว ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

ทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เรือนเพิ่มขึ้น ทั่วถึง

3 ระบบไฟฟาภายในสํานักงาน อบต. เพื่อใหไฟฟามีความเพียงพอตอ ระบบไฟฟาภายในสํานักงาน อบต. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ระบบไฟฟามีประสิทธิภาพ ระบบไฟฟา สนง.อบต.มีความ กองชาง

เปลี่ยนหมอแปลงและระบบควบคุม การใชงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น เพียงพอตอการใชงาน
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แผนงาน 1 .3  เคหะและชุมชน พัฒนาระบบจราจร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 จัดทําปายประชาสัมพันธของ เพื่อใหสะดวกในการติดตอ ภายในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนความสะดวกของ สะดวกในการติดตอราชการ กองชาง

อบต.เชน ปายที่ทําการ ปาย ประสานงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนในการเดินทาง

บอกทาง ปายหมูบาน

2 ติดตั้ง/ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ ภายในเขต อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของประชาชนผูใช ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

สัญจรไปมา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รถใชถนนปลอดภัยเพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา

3 ติดตั้งราวโคงถนนบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ ภายในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนผูใช ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

ภายในเขต อบต. สัญจรไปมา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รถใชถนนปลอดภัยเพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา

4 ติดตั้งกระจกโคงภายในเขต อบต. เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ ภายในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนผูใช ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

สัญจรไปมา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รถใชถนนปลอดภัยเพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา

5 ติดตั้งไฟกะพริบจุดเสี่ยงทุกหมูบาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ ภายในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนผูใช ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

ระบบโซลาเซล สัญจรไปมา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รถใชถนนปลอดภัยเพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา

6 กอสรางแนวระนาดปองกันรถ เพื่อปองกันรถวิ่งเร็วและลดอุบัติ ภายในเขต อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของประชาชนผูใช ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

วิ่งเร็ว เหตุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รถใชถนนปลอดภัยเพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา

 -46- 
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แผนงาน  1 .4 เคหะและชุมชน สนับสนุนการรับรูขอมูลขาวสาร ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 พัฒนาระบบเสียงตามสาย สื่อ เพื่อพัฒนาระบบเสียงตามสายของ ระบบเสียงตามสายในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียงตามสายมี ประชาชนไดรับทราบขอมูล สํานักปลัด

ประชาสัมพันธของ อบต. อบต.ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขาวสารอยางทั่วถึง

2 พัฒนาอินเตอรเน็ต อบต.และ เพื่อใหประชาชนสามารถใชบริการ ประชาชนภายในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระบบอินเตอร อบต.และ ประชาชนสามารถใชบริการ สํานักปลัด

อินเตอรเน็ตชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อินเตอรตําบลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อินเตอรเน็ต

3 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบเสียง เพื่อใหการประชาสัมพันธขาวสาร ระบบเสียงตามสายในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียงตามสายในตําบล ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร กองชาง

ตามสายภายในตําบล มีความพรอมในการใชงานอยูเสมอ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไดอยางทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ
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แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใชอยาง หมูที่ 1,3,4,5,6,7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละจํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใชอยาง กองชาง

ประปาหมูบาน ทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีน้ําใชอยางเพียงพอ ทั่วถึงและเพียงพอ

2 กอสรางคันดินคลองนางนอย เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมและการ กวาง 4.00 ม. สูง 1.20 ม.ระยะทาง  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนการพังทลายของดิน ลดปญหาน้ําทวมและการพัง กองชาง

หมูที่1-หมูที่ 3 (ตอจากเทศบาล พังทลายของดิน 3000 เมตร (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) คลองนางนอยลดลง ทลายของดิน

ตําบลนาโยงเหนือ

3 กอสรางพนังกั้นน้ํา คสล.พรอม เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กวาง 2.00 ม. สูง 3.00 ม.  -  - 100,000 100,000 100,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ทอระบายน้ํา สายบานนายปยะ ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

รอดสวัสดิ์ หมูที่ 1

4 กอสรางพนังกั้นน้ํา หมูที่ 1 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กวาง 4.00 ม. สูง 1.20 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง ระยะทาง 1000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

5 ขุดเหมืองไสไก หมูที่ 1-3 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ปากกวาง 0.80 ม. ทองกวาง 0.50 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง ลึก 0.80 ม.ระยะทาง 2000 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

6 ขุดลอกสระน้ําวัดราง หมูที่ 6 เพื่อกักเก็บน้ําไวใหประชาชนใชในฤดูแลง กวาง 40 ม. ยาว 60 ม.  - 200,000 200,000 200,000 200,000 สระน้ําวัดราง หมูที่ 6 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง กองชาง

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

รายละเอียดบัญชีโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานแหลงน้ํา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลนาโยง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ที่ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ดานเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานแหลงน้ํา แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

7 กอสรางเหมืองสงน้ํา คสล.สาย เพื่อเปนเหมืองสงน้ําเพื่อการเกษตร กวาง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม.ทองกวาง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนการระบายน้ํามี ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร กองชาง

โคกทราย-หนองหาญเพ ม.6 0.20 ม.ระยะทาง 1600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ อยางเพียงพอ

8 ชุดลอกเหมืองสงน้ํา คสล.สาย เพื่อเปนเหมืองสงน้ําเพื่อการเกษตร ระยะทาง 1600 เมตร  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนการระบายน้ํามี ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร กองชาง

หนองไทร-หมูที่ 6 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ อยางเพียงพอ

9 ขุดลอกหวยหลังรานศรีเกษม เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

10 ซอมแซมเหมืองคอนกรีตหวยหยี - เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 800 ม.  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

วัดราง พรอมวางทอระบายน้ํา ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

หมูที่ 5

11 กอสรางพนังกั้นน้ํา (นางเสงี่ยม) เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 200 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

12 ขุดลอกคลองนางนอย หมูที่ 1,3,5 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 3000 ม.  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง ลําคลองตื้นเขิน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

13 กอสรางคูสงน้ํา คสล.สายอดีต เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กวาง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ผูใหญบาน หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง ทองกวาง 0.20 ม.ระยะทาง 200 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานแหลงน้ํา แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

14 ขุดลอกเหมืองสงน้ํา สาย เพื่อเปนเหมืองสงน้ําเพื่อการเกษตร กวาง 2.00 ม. ลึก 0.50 ม.  - 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนการระบายน้ํามี ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร กองชาง

ชลประทาน-หนองจิก หมูที่ 6 ทองกวาง 0.20 ม.ระยะทาง 1000 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ประสิทธิภาพ อยางเพียงพอ

15 ขุดลอกหวยหยีพรอมเหมืองซอย 2 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1000 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

และประตูระบายน้ํา หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

16 ขุดลอกคลองน้ําเจ็ดพรอมเสริม เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 700 ม.  -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

คันคลอง หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

17 โครงการติดตั้งถังเก็บน้ํากลาง เพื่อใหหมูบานมีที่เก็บน้ําไวใชในฤดู ติดตั้งถังเก็บน้ํา หมูที่ 1,3,4,5,6,7  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้ําใชอยาง ลดปญหาการขาดแคลนน้ําใน กองชาง

ของหมูบาน แลง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อยางเพียงพอ ชวงฤดูแลง

18 โครงการขุดบอน้ําตื้น เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อ หมูบานละ 2 จุด  - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละจํานวนประชาชน ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร กองชาง

บริโภค (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีน้ําใชอยางเพียงพอ อยางเพียงพอ

19 ขุดลอกเสริมคันดินเหมืองรําคาญ เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1300 ม.  - 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หมูที่ 5 ลดปญหาน้ําทวมขัง เสริมคันดินสูง 1 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

20 ขุดลอกเหมือง หมูที่ 1 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1200 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง  (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ

21 ชุดลอกเหมืองสายโคกทราย- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 250 ม.  -  - 50,000 50,000 50,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

สระวัดราง หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานแหลงน้ํา แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่



22 กอสรางฝายน้ําลนชลประทาน เพื่อชะลอน้ําในการทําการเกษตร ระยะทาง 10 ม.  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝายน้ําลน มีน้ําเพียงพอในการทําการ กองชาง

ฝงขวา-ถนนตรัง พัทลุง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เกษตรของประชาชน

23 ขุดลอกหวยหยี -วัดราง หมูที่ 5 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1500 ม.  - 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

24 ขุดลอกเหมืองสงน้ํา จากแนวเขต เพื่อใชสงน้ําเพื่อการเกษตกวาง 2.00 ม.สูง 1.00   - 50,000      50,000     50,000     50,000      จํานวนการระบายน้ํามี ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

ที่สาธารณะพรอมฝงทอ คสล. กันปญหาน้ําทวม 250 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ

ระบายน้ําลงหนองหาญเพ ม.6

25 กอสรางฝายน้ําลนหวยหยี เพื่อชะลอน้ําในการทําการเกษตร ระยะทาง 400 ม.  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝายน้ําลน มีน้ําเพียงพอในการทําการ กองชาง

หมูที่ 5 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ม.5 เกษตรของประชาชน

26 กอสรางคูระบายน้ํา และถนนคอนกรีต เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ  -  -  - 1,300,000 1,300,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

สายหมูบานชื่นสุข หมูที่ 7 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

27 กอสราง/ปรับปรุงกลุมโรงน้ําดื่ม เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดไวดื่ม กลุมน้ําดื่ม หมูที่ 1-7  -  -  - 1,700,000 1,700,000 หมูที่ 1-7 ประชาชนมีน้ําสะอาดไวดื่ม กองชาง

หมูที่ 1-7 (อุดหนุน) (อุดหนุน)

28 กอสรางฝายน้ําลนคลองน้ําเจ็ด เพื่อชะลอน้ําในการทําการเกษตร จํานวน 1 แหง  -  -  - 10,000,000 10,000,000 ฝายน้ําลน มีน้ําเพียงพอในการทําการ กองชาง

หมูที่ 6 (อุดหนุน) (อุดหนุน) ม.6 เกษตรของประชาชน

29 ขุดลอกเหมืองสงน้ําพรอมวาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 400 ม.  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ทอระบายน้ํา สายหวยหยี- ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

หนองแกว หมูที่ 5
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ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานแหลงน้ํา แบบ ผ.02

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



30 ขุดลอกเหมืองหวยแตบ หมูที่ 6-7 เพื่อใชสงน้ําเพื่อการเกษตปากกวาง 6.00 ม.ทองกวาง 3.00 ม   -  -  - 3,000,000 3,000,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

กันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 2310 ม. พรอมถนนหินคลุก  (อุดหนุน) (อุดหนุน) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

กวาง 4 เมตร หนา 0.15 ม. และกอ

สรางประตูปด เปดน้ํา คสล. จํานวน 4 แหง

31 ขุดลอกหนองแจง หมูที่ 5 เพื่อกําจัดวัชพืชและตะกอน ขุดลอกจํานวน 8,248 ลบ.ม.  -  - 500,000  -  - หนองน้ํามีความสะอาดและ กักเก็บน้ําจํานวนมากขึ้นและ กองชาง

ดินใหมีพื้นที่กักเก็บน้ํามากขึ้น (อบต.) เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําไดมากขึ้น ประชาชนมีน้ําใชเพิ่มขึ้น

32 กอสรางโรงน้ําดื่ม หมูที่ 7 บาน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดไวดื่ม โรงน้ําดื่ม จํานวน 1 โรง  -  -  - 600,000  - รอยละจํานวนประชาชนมี ประชาชนมีน้ําสะอาดไวดื่ม กองชาง

เจาะ (อบต.) น้ําดื่มเพิ่มขึ้น อยางเพียงพอ

33 ขุดลอกคลองใน หมูที่ 6 เพื่อการระบายน้ํา ปองกัน ขุดลอก ระยะทาง 550 ม.  -  - 500,000  -  - รอยละปญหาน้ําทวมขังพื้นที่ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

น้ําทวมพื้นที่เกษตรและ และวางทอเหลี่ยม (อบต.) การเกษตรลดลง ลดปญหาน้ําทวมพื้นที่เกษตร

กับเก็บน้ําชวงฤดูแลง ขนาด 2 ม.จํานวน 14 ทอน

34 กอสรางโรงน้ําดื่ม หมูที่ 4 บาน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดไวดื่ม โรงน้ําดื่ม จํานวน 1 โรง  -  -  - 600,000 600,000 รอยละจํานวนประชาชนมี ประชาชนมีน้ําสะอาดไวดื่ม กองชาง

ปายาง (อบต.) (อบต.) น้ําดื่มเพิ่มขึ้น อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2563 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตางๆ เพื่อพัฒนาความรูใหกับกลุมอาชีพตางๆ กลุมอาชีพภายในตําบล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละจํานวน ประชาชนมีอาชีพเสริมทําให สํานักปลัด

นําไปเปนอาชีพเสริม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กลุมอาชีพเพิ่มขึ้น มีรายไดเพิ่มขื้น

2 สงเสริมโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ สนับสนุนเงินทุนใหแกกลุมหหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล 20,000     20,000      20,000     20,000     20,000     จํานวนหนึ่งผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑืมีคุณภ สํานักปลัด

หนึ่งตําบล ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล ในตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีคุณภาพเพิ่มขี้น

3 โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิต เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดํารงชีวิต หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงภายในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนการดําเนินการ ประชาชนรูจักการดํารงชีวิต สํานักปลัด

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4 โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมูบาน เพื่อใหเงินทุนของ อบต.สําหรับกลุม จํานวนกลุม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนเศรษฐกิจชุมชน กลุมอาชีพมีเงินทุนหมุนเวียน สํานักปลัด

ละ 100,000 บาท อาชีพมีการหมุนเวียนอยางตอเนื่อง (งบเศรษฐกิจชุมชน) (งบเศรษฐกิจชุมชน) (งบเศรษฐกิจชุมชน) (งบเศรษฐกิจชุมชน) (งบเศรษฐกิจชุมชน) เพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง

5 สงเสริมกลุมขนมไทย บานวัด เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริม กลุมขนมไทย บานวัดกล   20,000     20,000      20,000     20,000     20,000     จํานวนกลุมขนม ราษฎรมีรายไดเสริม แ สํานักปลัด

กลาง หมูที่ 5 ความเขมแข็งมากขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไทย หมูที่ 5 มีความเขมแข็ง

6 สงเสริมกลุมเลี้ยงโค หมูที่ 1 เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริม กลุมเลี้ยงโค หมูที่ 1 20,000     20,000      20,000     20,000     20,000     จํานวนกลุมเลี้ยงโค ม.1ราษฎรมีรายไดเสริม แ สํานักปลัด

ความเขมแข็งมากขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีความเขมแข็ง

7 อบรมอาชีพกลุมแมบานเพื่อเปน เพื่อฝกทักษะในการพัฒนาอาชีพให จํานวน 6 กลุม 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนกลุมแมบาน สามารถเพิ่มรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

เปนอาชีพเสริม แกกลุมแมบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีอาชึพเสริม
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ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ แบบ ผ.02

โครงการ

รายละเอียดบัญชีโครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคที่

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนตําบลนาโยง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ดานเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น

แบบ ผ.02



แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

8 อบรมและสงเสริมอาชีพใหแก เพื่ออบรมและสงเสริมอาชีพใหแก อบรมและสงเสริมอาชีพใหกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขาอบรม ประชาชนมีอาชีพและรายได สํานักปลัด

ประชาชนที่วางงาน ประชาชนกลุมใหมที่ยังไมมีอาชีพเสริม กลุมอาชีพที่ยังไมมีงานทํา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในการดํารงชีวิต

9 อบรมอาชีพตามความตองการของ เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น อบรมสงเสริมความใหหลากหลายอาชีพ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขาอบรม ประชาชนมีอาชีพและรายได สํานักปลัด

ประชาชนเพื่อสูอาชีพใหม มากขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในการดํารงชีวิต

10 สนับสนุนเงินทุนสําหรับกลุม เพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ กลุมอาชีพภายในตําบล 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 รอยละจํานวนกลุม กลุมอาชีพมีเงินทุนหมุนเวียน สํานักปลัด

อาชีพ/กลุมเกษตร กลุมอาชีพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น สําหรับการประกอบอาชีพ

จัดซื้อวัสดุ พันธุพืช พันธุสัตว เพื่อใหประชาขนมีพันธุพืช พันธุสัตว จํานวน 6 หมูบาน 50,000     50,000 50,000 50,000     50,000     จํานวนพันธุพืช เกษตรกรมีพันธุพืช พัน สํานักปลัด

11 ประกอบอาชีพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พันธุสัตวเพิ่มขึ้น ในการประกอบอาชีพ

12 สงเสริมกลุมแปรรูปผลผลิตการ เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริม กลุมแปรรูปผลผลิตทางเ  20,000     20,000      20,000     20,000     20,000     รอยละจํานวนสินคาราษฎรมีรายไดเสริม แ สํานักปลัด

เกษตร หมูที่ 6 ความเขมแข็งมากขึ้น หมูที่ 6 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) แปรรูปเพิ่มขึ้น มีความเขมแข็ง

13 สงเสริมกลุมเกษตรกรนาโยงทอง เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริม กลุมเกษตรกรนาโยงทอง  20,000     20,000      20,000     20,000     20,000     จํานวนกลุมเกษตร ราษฎรมีรายไดเสริม แ สํานักปลัด

หมูที่ 6 ความเขมแข็งมากขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) นาโยงทอง มีความเขมแข็ง

14 ตูอบพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหมีตูอบพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 1-7 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละจํานวนการ ทําใหเกษตรกรมีตูอบสินคาทาง สํานักปลัด

หมูที่ 1-7 ในการประกอบอาชีพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ดานเกษตรเพิ่มขึ้น

15 สงเสริมกลุมน้ําดื่มชุมชน เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริม กลุมน้ําดื่มชุมชน หมูที่ 1 40,000     40,000      40,000     40,000     40,000     จํานวนกลุมน้ํา ราษฎรมีรายไดเสริม แ สํานักปลัด

หมูที่ 1,3,4,5,6,7 ความเขมแข็งมากขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ดื่ม มีความเขมแข็ง

ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ แบบ ผ.02

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่
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โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

16 โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ลดเคมีตกคางในธรรมชาติ ทุกหมูบาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผักปลอด ผูผลิตและผูบริโภคปลอดภัย สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สารพิษ จากสารพิษ

17 ชวยเหลือภัยธรรมชาติดานการ เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกร เกษตรกรในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละจํานวนประชาชน ทําใหเกษตรกรมีกําลังใจในการ สนง.เกษตร

เกษตร หมูที่ 1,3,4,5,6,7 ที่ประสบปญหา เชน น้ําทวม (อบต./เกษตร) (อบต./เกษตร) (อบต./เกษตร) (อบต./เกษตร) (อบต./เกษตร) ไดรับความชวยเหลือเพิ่มขึ้น ประกอบอาชีพเกษตรกร สํานักปลัด

พืชผลทางเกษตร ฯลฯ

18 จัดตั้ง/สนับสนุนศูนยเรียนรู เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูการดํารงชีวิต หมูที่ 3 การผลิตแกสชีวภาพ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละจํานวนศูนย ราษฎรมีรายไดเสริม แ สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมูบาน/ แบบพอเพียงแกประชาชนทั่วไปและ หมูที่ 4 การผลิตหมูยาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มีความเขมแข็ง

ตําบล ผูมาศึกษาดูงาน หมูที่ 5 ไรนาสวนผสม (นายประกิจ) ในชุมชนเพิ่มขึ้น

หมูที่ 6 ปุยหมักอินทรีย,มัลเบอรี่อินทรีย

19 โครงการเพิ่มผลผลิตขาว เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวใหมากขึ้นเพียง ทุกหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผลผลิต เกษตรกรมีขาวเพียงพอในการ สํานักปลัด

พอตอการบริโภคในครัวเรือนและเพิ่ม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ขาวที่เพิ่มขึ้น บริโภคและมีรายไดเพิ่มขึ้น

รายไดใหกับเกษตรกร

20 จัดทําปุยชีวภาพพรอมโรงเรือน เพื่อใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมี ทุกหมูบาน 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จํานวนปุยชีวภาพ สามารถลดรายจายในภาค สํานักปลัด

และประหยัดคาใชจายในครัวเรือน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และโรงเรือน เกษตร

21 สนับสนุนการเพาะพันธุกลาไม เพื่อใหเกษตรกรไดมีพันธกลาไม และ ทุกหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนพันธุกลาไม เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

แกเกษตรกร เพิ่มรายได (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

22 สนับสนุนปจจัยดานการผลิตทาง เพื่อใหมีปจจัยในการผลิตสินคา ปจจัยดานการผลิตสินคา 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละการผลิต ทําใหมีการผลิตสินคารูปแบบใหม สํานักปลัด

การเกษตร หมูที่ 1-7 ทุกหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สินคาในชุมชนเพิ่มขึ้น เปนที่ตองการเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ แบบ ผ.02

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่

โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



23 ฝกอบรม/สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดใชเวลาวาผูสูงอายุในตําบล 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดใชเวลาวางใ สํานักปลัด

ประโยขนและเห็นคุณคาในตัวเอง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่รวมกิจกรรม ประโยชน สนง.จัดหางานฯ

24 ฝกอบรม/สงเสริมอาชีพผูพิการ เพื่อใหผูพิการไดมีงานทําแลคนพิการในตําบล 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     จํานวนผูพิการ คนพิการไดใชเวลาวางใสํานักปลัด

คาของตนเอง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่รวมกิจกรรม ประโยชน สนง.จัดหางานฯ

25 ฝกอบรมคณะกรรมการบริหาร เพื่อวางแผนพัฒนางานดานการเกษตร อบรมคณะกรรมการศูนยจํานวน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม เกษตรกรจะไดรับขอมูลสํานักปลัด

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ ใหตอบสนองความตองการของชุมชน 15 คน เดือนละ 1 ครั้ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การฝกอบรม และการชวยเหลือจากหนวยงาน สนง.เกษตรฯ

เกษตรประจําตําบล

ที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว

26 สงเสริมกลุมอาชีพแกกลุมแมบาน เพื่อสรางรายไดใหประชาชนมีราย กลุมอาชีพในตําบล 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวนกลุมแมบาน ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได สํานักปลัด

กลุมเกษตรกรในตําบล ไดเพิ่มขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มมากขึ้น

27 สงเสริมหมูยางเปนสินคาหนึ่ง เพื่อสรางรายไดใหประชาชนมีราย กลุมหมูยาง หมูที่ 4 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนสินคาหนึ่งตําบล ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได สํานักปลัด

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดเพิ่มขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หนึ่งผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น เพิ่มมากขึ้น

28 สนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อสรางรายไดใหประชาชนมีราย กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง หมูที่ 6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนผู ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได สํานักปลัด

และแปรรูปปลาในกระชัง หมูที่ 6 ไดเพิ่มขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขารวมกิจกรรม เพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ แบบ ผ.02

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

29 กอสรางโรงเรือนแปรรูปผลิตผล เพื่อใหมีสถานที่สําหนับแปรจํานวน 1 หลัง 200,000   200,000    200,000   200,000   200,000   โรงเรือนแปรรูป ประชาชนมีนสถานที่แปกองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



ทางการเกษตร หมูที่ 6 ผลิตผลทางการเกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผลผลิตทางเกษตร ผลิตผลทางการเกษตร

30 สนับสนุนเครื่องมืออัดเม็ดปุย เพื่อใหเกษตรกรไดมีเครื่องมจืํานวน 1 เครื่อง 50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     เครื่องมืออัดเม็ดปุย ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได สํานักปลัด

ชีวภาพ หมูที่ 1,3,4,5,6,7 ผลิตปุยชีวภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชีวภาพ หมูที่ 1 เพิ่มมากขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรที่  4  ดานสาธารณสุข

แผนงาน  สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผลผลิตของโครงการ2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ปองกันและควบคุมโรคไขเลือด เพื่อปองกันการระบาดของโรคติดตอ จัดซื้อสารเคมีพนหมอกควัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละจํานวนผูปวยไข ประชาชนปลอดภัยจากโรค สํานักปลัด

ออก ไขเลือดออก ทรายอะเบท (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เลือดออกลดลง ไขเลือดออก รพ.นาโยง

2 ฝกอบรมอาสาสมัครพนหมอ เพื่อใหบุคลากรมีความชํ อาสาสมัครภายในห 30,000      30,000      30,000       30,000       30,000      รอยละจํานวน อาสาสมัครมีความชํานา สํานักปลัด

ควัน การปองกันการระบาดของโรคไขเลือดออก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อาสาสมัครเพิ่มขึ้น การพนหมอกควัน

3 การรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัข เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค จัดซื้อวัคซีน ยาคุมกําเนิด ฯลฯ และ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนโรคพิษสุนัขบา ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษ สํานักปลัด

บา พิษสุนัขบา คาตอบแทนการฉีดวัคซีน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดลง สุนัขบา

4 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสงเสริมงานสาธารณสุขพื้นฐาน จํานวน 6 หมูบาน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนสาธารณสุข ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ของหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พื้นฐานเพิ่มขึ้น สาธารณสุขพื้นฐาน

5 สนับสนุนกองทุนชวยเหลือผูปวย เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส จํานวนผูปวยโรคเอดสในตําบล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละจํานวนผูปวย ผูปวยโรคเอดสไดรับความชวย สํานักปลัด

โรคเอดส (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) โรคเอดสไดรับความชวยเหลือ ชวยเหลือ

6 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคอาหารที่ สถานที่จําหนายอาหารภายในตําบล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละอาหารปลอดภัย ประชาชนมีความปลอดภัยใน สํานักปลัด

ปลอดภัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น การบริโภคอาหาร

7 โครงการหลักประกันสุขภาพ เพื่อสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกประชาชน จํานวน 6 หมูบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หลักประกันสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น สํานักปลัด

ระดับตําบล ในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ระดับตําบล

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

รายละเอียดบัญชีโครงการ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนตําบลนาโยง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  4  ดานสาธารณสุข แบบ ผ.02

แผนงาน  สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

8 เฝาระวังควบคุมปองกันโรคประจํา เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค หมูที่ 1-7 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนโรคประจําถิ่น การแพรระบาดของโรคลดลง สํานักปลัด

ถิ่นและโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา เชน ในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และโรคอุบัติใหมลดลง รพ.นาโยง

ไขเลือดออก ไขหวัดใหญ ฯลฯ

9 ตําบลควบคุมโรคเขมแข็งแบบ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งการเฝาระวัง หมูที่ 1-7 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ตําบลเขมแข็ง เกิดความเขมแข็งในการปองกัน สํานักปลัด

ยั่งยืน ปองกันควบคุมโรคเขมแข็งและยั่งยืน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) แบบยั่งยืน โรค รพ.นาโยง

10 เครื่อขายชุมชนเขาใจโรคเอดสเพื่อใหเครื่อขายมีความรูความเขาใจ หมูที่ 1-7 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวนเครือขาย เพื่อใหเครื่อขายมีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

ในโรคเอดส (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขาใจโรคเอดสเพิ่มขึ้น ในโรคเอดส รพ.นาโยง

11 โครงการตรวจสุขภาพพระภิกเพื่อใหพระภิกษุ สามเณร ไดรับการ พระภิกษุ สามเณร วั  12,000      12,000      12,000       12,000       12,000      รอยละจํานวนพระภิก  เพื่อใหพระภิกษุ สามเณร ไดรับการ สํานักปลัด

สามเณร ตรวจสุขภาพ วัดพระพุทธสิหิงค (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สามเณรตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ รพ.นาโยง

12 อบรมฟนฟู อสม.เรื่อการเฝาระวัง เพื่ออบรมฟนฟู อสม.เรื่อการเฝาระวัง อสม.ไดรับการอบรมการเฝาระวังและ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละจํานวน เพื่ออบรมฟนฟู อสม.เรื่อการเฝาระวัง สํานักปลัด

และดูแลสตรีจากมะเร็งเตานม และดูแลสตรีจากมะเร็งเตานม ดูแลสตรีจากมะเร็งเตานม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อสม.รวมอบรม และดูแลสตรีจากมะเร็งเตานม รพ.นาโยง

13 รณรงคการปองกันโรคเอดส เพื่อรณรงคปองกันโรคเอดสใหประชาชน ภายในตําบลนาโยงเหนือ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละจํานวนผูปวย ประชาชนมีความรูและความเขา สํานักปลัด

ไดรูและเขาใจ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เอดสลดลง ใจเรื่องโรคเอดส

14 กําจัด ควบคุมแมลงและพาหเพื่อกําจัดและควบคุมพาหะนําโรค จัดซื้อสารน้ํายาเคมี เพื่อใชในการ 10,000 10,000 10,000 10,000       10,000      รอยละจํานวนแมลง ลดอัตราการปวยดวยโรคติดตอ สํานักปลัด

นําโรค ตางๆ ควบคุม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และพาหะนําโรคลดลง ที่เกิดจากพาหะนําโรค
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  4  ดานสาธารณสุข แบบ ผ.02

แผนงาน  สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผลผลิตของโครงการ2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

15 อบรมอาสาพัฒนาปศุสัตวประจํา เพื่อใหมีผูปฏิบัติหนาที่ในอาสาพัฒนาปศุสัตวืทุกหมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละอาสาพัฒนา สามารถควบคุมโรคติดตอ สํานักปลัด

หมูบาน ถูกตองตามหลักอนามัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปศุสัตวมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

16 จัดตั้งชมรมสรางสุขภาพประจํา เพื่อเสริมสรางสุขภาพคนในตําบล ประชาชนตําบลนาโยงเหนือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพอนามัย สํานักปลัด

ตําบล ใหมีสุขภาพแข็งแรง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนดีขึ้น ที่แข็งแรง สมบูรณ

17 สงเสริม/พัฒนากิจกรรมชมรมผู เพื่อสงเสริม พัฒนาชมรมผูสูงอาย/ุ ชมรมผูสูงอายุ/คนพิการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวน ผูสูงอาย/ุคนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด

สูงอาย/ุคนพิการ คนพิการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผูเขารวมกิจกรรม อยางถูกตอง

18 สงเสริมสุขภาพผูสูงอาย/ุคนพิการ เพื่อใหผูสูงอาย/ุคนพิการไดมีกิจกรรมรวมกัน ทุกหมูบาน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของผูสูงอายุ ผูสูงอายุคนพิการสามารถมีกิจกรรมรวม สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) คนพิการที่รวมกิจกรรม กัน รพ.นาโยง

19 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อให อสม.สามารถถายทอดความรู อสม.จํานวน 165 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละจํานวน อสม. อสม.สามารถเปนตัวแทนดาน สํานักปลัด

สาธารณสุขตําบลนาโยงเหนือ แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีศักยภาพเพิ่มขึ้น การสุขภาพแกประชาชน รพ.นาโยง

20 พัฒนาชมรมสรางสุขภาพตําบล เพื่อใหมีชมรมสรางสุขภาพครอบคลุม ทุกหมูบาน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละจํานวนผูเขารวม ประชาชนมีพฤติกรรมการสราง สํานักปลัด

นาโยงเหนือ ทุกหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชมรมเพิ่มขึ้น เสริมสุขภาพที่ถูกตอง รพ.นาโยง

21 อบรมผูนํานักเรียนสงเสริม เพื่อใหผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ นักเรียนที่ผานการอบรมไดปฏิบัติ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนนักเรียน ผูนํานักเรียนสามรถเรียนรูและ สํานักปลัด

สุขภาพ ทราบถึงวิธีการสงเสริมและแกไขปญหา งานในหนาที่ผูนํานักเรียนสงเสริม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ฝกทักษะการสงเสริมสุขภาพ รพ.นาโยง

สุขภาพดวยตนเอง สุขภาพ ของตนเองและเพื่อนได
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  4  ดานสาธารณสุข  -60- แบบ ผ.02

แผนงาน  สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผลผลิตของโครงการ2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

22 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณสําหรับออก เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนเครื่องออก ทําใหประชาชนมีสุขภาพรางกาย สํานักปลัด

หมูบาน กําลังกาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กําลังกายเพิ่มขึ้น ที่สมบูรณเข็งแรง

23 จัดตั้งศูนยออกกําลังกายประจํา เพื่อใหประชาชนมีศูนยออกกําลังกาย ศูนยออกกําลังกายประจําตําบล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนยออกกําลัง ประชาชนมีศูนยออกกําลังกาย กองชาง

ตําบล ประจําตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กายประจําตําบล

24 พระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละจํานวนประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

อนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น อนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



 - 61 - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ปองกันการแกไขปญหา เพื่อใหตําบลปลอดยาเสพติด ทุกหมูบานภายในตําบล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละจํานวนยาเสพติด ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สํานักปลัด

ยาเสพติด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในชุมชนลดลง

2 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนเลน ทุกหมูบานในตําบล/สวนราชการตางๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละจํานวนผูเขารวม ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

ประชาชนตานยาเสพติด(นาโยงเหนือ คัพ) กีฬา หางไกลยาเสพติด ในตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กิจกรรม สรางความรักความสามัคคี

3 แขงขันกีฬาระหวางตําบล/อําเภอ/ เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธ ประชาชนในตําบล/สวนราชการตางๆ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนผูเขารวม สรางความรัก ความสามัคคี สํานักปลัด

จังหวัด/สวนราชการตางๆ ระหวางหนวยงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กิจกรรม ระหวางหนวยงาน

4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อใหคุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น คนพิการในตําบลมีคุณภาพชีวิตที่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละจํานวนคนพิการคนพิการไดรับการดูแลที่ถูกตอง สํานักปลัด

ดีขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

5 พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรมการ ประชาชน เด็ก เยาวชนในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนการพัฒนา ประชาชน เด็ก เยาวชน ไดรับ สํานักปลัด

 ออกกําลังกายของประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ดานกีฬาเพิ่มขึ้น การพัฒนาดานกีฬา

6 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา เพื่อใหมีศูนยพัฒนาคุณภาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต 30,000     30,000      30,000       30,000       30,000     จํานวนผูสูงอายุ ทําใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและ สํานักปลัด

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิ อายุและผูพิการมีประสิทธผิูพิการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผูพิการดีขึ้น

7 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหชุมชนเขมแข็งสามารถชวย จํานวน 6 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนชุมชน ชุมชนมีประสิทธิภาพ สามรถพึ่ง สํานักปลัด

ชุมชนอยูดีมีสุข เหลือตนเองได (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อยูดีมีสุขเพิ่มขึ้น ตนเองได

8 ฝกอาชีพคนพิการและครอบครัว เพื่อสรางรายไดใหคนพิการและ คนพิการและครอบครัว 20,000 20,000 20,000 20,000       20,000     รอยละจํานวนคนพิการคนพิการและครอบครัวมีรายได สํานักปลัด

คนพิการพรอมการรวมกลุม ครอบครัว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพิ่มขึ้น

รายละเอียดบัญชีโครงการ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนตําบลนาโยง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ



ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม  -62- แบบ ผ.02

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

9 จัดซื้ออุปกรณกีฬาประจําหมูบาน เพื่อใหมีอุปกรณกีฬาสําหรับออก หมูบานในเขต อบต. 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 รอยละจํานวนอุปกรณ ประชาชนมีสุขภาพรางกาย สํานักปลัด

กําลังกายในหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กีฬาหมูบานเพิ่มขึ้น ที่แข็งแรง หางไกลยาเสพติด

10 เฝาระวังปญหายาเสพติดใหโทเพื่อเฝาระวังและติดตามปญหายา จํานวน 6 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนยาเสพติด ชุมชนหางไกลจากยาเสพติด สํานักปลัด

อาชญากรรม ภัยพิบัติและอุบเัสพติดและภัยอันตรายตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดลง

เหตุทางถนน

11 การศึกษาเพื่อตอตานการใชยเพื่อรณรงคตอตานการใชยาเสพติด เด็ก เยาวชนในสถานศึก 20,000     20,000      20,000       20,000       20,000     รอยละจํานวนเด็ก เด็ก เยาวชนในโรงเรียนไมมั่ว สํานักปลัด

เสพติดในเด็กนักเรียน ในโรงเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หางไกลยาเสพติด สุมยาเสพติด

12 ชวยเหลือสงเคราะหผูดอย เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส ผูยากไรใน  10,000     10,000      10,000       10,000       10,000     รอยละจํานวนผูดประชาชนผูดอยโอกาส สํานักปลัด

โอกาส ผูยากไร ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผูยากไรมีคุณภาพชีวิตดีชึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

13 โครงการจัดอบรมใหความรูเพืเพื่อใหประชาชนทั่วไปและนักเรียน ประชาชน นักเรียน ในพื้  20,000     20,000      20,000       20,000       20,000     รอยละจํานวนผู สามารถลดจํานวนผูบาดเจ็บ สํานักปลัด

ลดอุบัติเหตุบนทองถนน ตามสถานศึกษาในเขต อบต.มีความ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขารวมกิจกรรม จากอุบัติเหตุบนทองถนน

(ถนนสีขาว) รูเกี่ยวกับกฎจราจร

14 โครงการทองที่ ทองถิ่นสัมพันธ เพื่อทํางานแบบบูรณาการรวมกัน การทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรับผลประโยชนจาก สํานักปลัด

ระหวางทองที่ ทองถิ่นในพื้นที่ ขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชุม การทํางานรวมกันในการพัฒนา

15 ขับเคลื่อนชุมชนตําบลสุขภาวเพื่อใหประชาชนในชุมชนจํานวน 6 หมูบาน 20,000     20,000      20,000       20,000       20,000     รอยละจํานวนชุมชนชุมชนมีสุขภาวะที่ดี สํานักปลัด

ที่ดี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาวะเพิ่มขึ้น
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16 โครงการคนไทยตองไมโกง เพื่อปลูกฝงคานิยมการไมโกงใหกับ ประชาชนในพื้นที่หมูที่ 1-7 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละจํานวนคนไทยไมโกง ทําใหประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น สํานักปลัด

คนในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

17 จัดประชุมประชาคมหมูบาน/ เพื่อรับทราบปญหาความตองการ จํานวน 6 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนผู การพัฒนามีประสิทธิภาพ และ สํานักปลัด

ตําบล ของประชาชนในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขารวมประชุมเพิ่มขึ้น ตรงตามความตองการของประชาชน

18 กอสรางสนามกีฬาประจําหมู เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ สนามกีฬาประจําหมูบาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละจํานวนสนาม ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

บาน หมูที่ 1-7 การออกกําลังกาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กีฬาประจําหมูบานเพิ่มขึ้น

19 โครงการหมูบานถือศีลหา เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริย จํานวน 6 หมูบาน 10,000     10,000      10,000       10,000       10,000     ชุมชนมีความ ประชาชนมีคุณธรรม จ สํานักปลัด

ในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สงบสุขเพิ่มขึ้น ชุมชนอยูดีมีสุข

20 โครงการเชิดชูบุคคลผูทําควา เพื่อเชิดชูบุคคลผูทําความดีในพื้นที่ บุคคลผูทําความดีในพื้นท 5,000       5,000 5,000 5,000         5,000       รอยละจํานวนผูทํา บุคคลที่ทําความดีไดรับสํานักปลัด

ในพื้นที่ อบต. เปนแบบอยางที่ดี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความดีเพิ่มขึ้น ชูและมีกําลังใจในการทําความดี

21 โครงการพัฒนาบทบาทสตรีแเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีและสถาบัน จํานวนสตรีมีบทบาทเพิ่ม 10,000     10,000      10,000       10,000       10,000     รอยละจํานวนสตรี สตรีในชุมชนมีบทบาทเพิ่มมาก สํานักปลัด

สถาบันครอบครัว ครอบครัว ชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีบทบาทมากขึ้น ขึ้นในชุมชน

22 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดมี ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนยพัฒนาคุณภาพ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สํานักปลัด

และสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ/คนพิกสถานที่ใหการจัดกิจกรรม ประจําตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผูสูงอายุ
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23 โครงการเสริมสรางครอบครัว เพื่อสรางความรัก ความเขาใจและ สมาชิกในครอบครัวของกลุมเปา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนครัวเรือน ครอบครัวในชุมชน อบอุน สํานักปลัด

อบอุนเขมแข็ง ความสัมพันธที่ดีระหวางครอบครัว หมาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อบอุนเขมแข็งเพิ่มขึ้น เขมแข็ง มีความสัมพันธอันดี

24 โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต เด็ก เด็ก เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละจํานวนคุณภาพชีวิต เยาวชนและครอบครัวไดรับ สํานักปลัด

เด็ก เยาวชน และครอบครัว เยาวชนและครอบครัว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็กเยาวชนเพิ่มขึ้น การเสริมสรางคุณภาพชีวิต

25 โครงการคนไทย ใจอาสา เพื่อกระตุนใหเด็ก เยาวชน มีสวน ประชาชน เด็ก เยาวชนในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนเด็ก ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี สํานักปลัด

รวมในการมีจิตอาสา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เยาวชรนจิตอาสาเพิ่มขึ้น

26 กอสรางลานกีฬาและอาคาร เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ลานกีฬาและอาคารเอนกประสงค  -  - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 รอยละลานกีฬา ประชาชนมีพื้นที่ออกกําลังกาย กองชาง

เอนกประสงคบริเวณหนองชาง การออกกําลังกาย (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น และมีสุขภาพแข็งแรง

ทอก หมูที่ 5

27 ปรับปรุงลานกีฬาบริเวณวัด เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ลานกีฬาบริเวณวัดพระพุทธสิหิงส  - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละจํานวน ประชาชนมีพื้นที่ออกกําลังกาย

พระพุทธสิหิงส หมูที่ 5 การออกกําลังกาย  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผูออกกําลังกายเพิ่มขึ้น และมีสุขภาพแข็งแรง

28 กอสรางเรือนแพพรอมหอง เพื่อใหมีเรือนแพและหองประชุมใน เรือนแพพรอมหองประชุม ขนาด  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละจํานวน ทําใหมีหองประชุมสัมมนาและ กองชาง

ประชุมหนองชางทอก หมูที่ 5 หนองชางทอกและสงเสริมการทอง 20x20 ม. จํานวน 1 หลัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ประชาชนใชบริการเพิ่มขึ้น สงเสริมการทองเที่ยวภายในชุม

เที่ยวในชุมชน ชน

29 ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่ 200,000   200,000    200,000     200,000     200,000   รอยละความปลอดภัย ทําใหประชาชนมีความปลอกองชาง

หมูที่ 1-7 ทรัพยสินของประชาชน หมูที่ 1-7 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของประชาชนเพิ่มขึ้น ในชิวิตและทรัพยสิน
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37 หนึ่งตําบล หนึ่งศูนยเรียนรู เพื่อใหมีศูนยการเรียนรูในตําบล จํานวน 1 ศูนย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนประชาชน ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ได สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เรียนรูในศูนยเพิ่มขึ้น มีพื้นที่ในการเรียนรู

38 โครงการการศึกษาเพื่อตอตาน เพื่อใหเด็กและเยาวชนไมยุงเกี่ยวกับ เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละจํานวนเด็ก เด็ก เยาวชนไมยุงเกี่ยวยาเสพติด สํานักปลัด

การใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน ยาเสพติด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไมยุงเกี่ยวยาเสพติดเพิ่มขึ้น สภ.นาโยง
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39 สนับสนุนการจัดการแขงขันกเีพื่อใหผูสูงอายุไดมีกิจกรรมการเสริม ผูสูงอายุในพื้นที่ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละผูสูงอายุเขา ผูสูงอายุมีสุขภาพกายและจิต สํานักปลัด

ผูสูงอายุประจําป สรางสุขภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ที่ดีขึ้น

40 สงเสริม/สนับสนุนกิจกรรมกาเพื่อพัฒนาคุณชีวิตของเด็กและ เด็ก เยาวชนในพื้นที่ อบ 30,000     30,000 30,000 30,000       30,000     รอยละเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนไดรับการพสัํานักปลัด

พัฒนาเด็กและเยาวชน เยาวชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

41 โครงการสรางภูมิคุมกันการตั้ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเด็ก เด็ก เยาวชน นักเรียน ผู 20,000     20,000      20,000       20,000       20,000     รอยละจํานวนตั้ง เด็กและเยาวชน มึภูมิคุ สํานักปลัด

ครรภกอนวัยอันควร ไดมีความความเขาใจและผลกระทบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ครรภกอนวัยลดลง และแกไขปญหาการตั้ง รพ.นาโยง

ที่เกิดขึ้น กอนวัยอันควร

42 โครงการปองกันและแกไขปญเพื่อใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมใน ผูนําชุมชน อาสาสมัครต 10,000     10,000      10,000       10,000       10,000     รอยละจํานวนปญหา สังคมและชุมชนมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และการปองกัน แกไข ปญหาความรุนแรง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความรุนแรงตอเด็ก ปองกันแกไขปญหาความรุนแรง

บุคคลในครอบครัว สตรี ลดลง

43 กิจกรรม ทู บี นัมเบอรวัน เพื่อใหเด็กและเยาวชนได เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ 20,000     20,000      20,000       20,000       20,000     รอยละเด็ก เยาวชนได ทําใหเด็ก เยาวชน หางไกลย สํานักปลัด

กิจกรรมรวมกัน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตําบล รวมกันทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น กศน.อ.นาโยง
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ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม แบบ ผ.02

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

44

45

46

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



47

48

49

50 สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม แบบ ผ.02

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

51 โครงการคุมครองหวงใยเด็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนได เด็ก เยาวชนไดรับการเสริม สํานักปลัด

ในตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รับความดูแล สรางคุณภาพชีวิต

52 โครงการอบรมใหความรูเรื่องยา เพื่อใหความรูและปองกันยาเสพติด เด็ก เยาวชน ผูปกครองในพื้นที่ อบต. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละจํานวนผูเขา เด็ก เยาวชน หางไกลยาเสพติด สํานักปลัด

เสพติดและโรคเอดส และโรคเอดส (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รวมกิจกรรม และโรคเอดส

53 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดมี ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนยพัฒนาคุณภาพ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สํานักปลัด

และสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ/คนพิกสถานที่ใหการจัดกิจกรรม ประจําตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผูสูงอายุ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่มา



54 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู ทักษะ ใน ประชาชนในพื้นที่ อบต.  - 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละศักยภาพมนุษย ประชาชนมีศักยภาพเพิสํานักปลัด

ปฏิบัติงานใหสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น

56

57

58
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ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม แบบ ผ.02

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

59

60

61

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



62
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาดานอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรที่  6  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กไดตระหนักถึงความ จัดงานวันเด็กในพื้นที่ อบต. 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 รอยละจํานวนเด็ก เด็กไดแสดงออก ไดรับประสบ สํานักปลัด

สําคัญของตนในการเปนพลเมืองดี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขารวมกิจกรรม การณจากการจัดกิจกรรม

2 จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมใหคน ผูสูงอายุในพื้นที่ อบต. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละของผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรมกับ สํานักปลัด

รุนใหมไดเห็นคุณคาของผูสูงอายุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขารวมกิจกรรม ลูกหลานและเล็งเห็นคุณคาของผูสูงอายุ

3 สนับสนุนจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเปนการอนุรักษประเพณีไว วันสําคัญตางๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 วันสําคัญตางๆ เกิดการอนุรักษและสืบทอด

ประเพณีและวันสําคัญตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประเพณี สํานักปลัด

4 แขงขันกีฬาสานสัมพันธเด็ก เพื่อใหเด็กไดเลนกีฬา และสานสัมพันธ เด็กเล็กไดเลนกีฬา 40,000    40,000 40,000 40,000      40,000     รอยละจํานวนเด็ก เด็กเล็กไดออกกําลังกา  สํานักปลัด

ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขารวมกิจกรรม ในการเลนกีฬา รูจัก แพ ชนะ

5 เรียนรูสูโลกกวาง เพื่อใหเด็กมีการเรียนรูจากสถานที่ เด็กไดทัศนศึกษาแหลงเรียนรูจากสถาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนเด็ก เด็กไดมีประสบการณการจริง สํานักปลัด

จริง ประสบการณจริง ที่จริง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขารวมกิจกรรม สถานที่จริงในการเรียนรู

6 สนับสนุนสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาว สื่ออุปกรณการศึกษาแกโรงเรียนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนสื่อ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักปลัด

คุณภาพการศึกษา ทันโลก ทันเหตุการณ พื้นที่ อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) นวัตถกรรม ใหกาวทันโลก

7 จัดกิจกรรมตางๆ สําหรับศูนย เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดกิจกรรมให จํานวนเด็กเล็กมีทักษะในกิจกรรมตางๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนเด็ก เด็กมีสวนรวมในกิจกรรมและมี สํานักปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขารวมกิจกรรม ทักษะเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดบัญชีโครงการ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนตําบลนาโยง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ



ยุทธศาสตรที่  6  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

แผนงาน  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของเด็ก เด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณ สํานักปลัด

เด็ก เยาวชน และประชาชน หลักธรรมทางศาสนา นําไปพัฒนา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เยาวชนที่เขา ธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อ.นาโยง

คุณภาพชีวิต รวมกิจกรรม

9 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถ ประชาชนในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 6 หมูบาน ประชาชนสามารถแกปญหา สํานักปลัด

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เศรษฐกิจในระดับครัวเรือน

10 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหสถานที่พรอมเรียนรูสําหรับ จํานวน 1 หลัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนยพัฒนา เด็กกอนวัยเรียนมีสถานที่ กองชาง

เด็กเล็ก (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เด็กเล็ก สําหรับเรียนรู

11 โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรเพื่อสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม พื้นที่ อบต.  -  - 350,000     350,000    350,000   ศิลปะ วัฒนธรรประชาชนไดตระหนัก และภูมิ สํานักปลัด

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภูมิปญญาทองถใิจในศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม

12 โครงการเด็กไทยไมโกง เพื่อปลูกฝงคานิยมที่ดีใหกับเด็ก เด็กในพื้นที่ อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็กมีคานิยม ทําใหเด็กมีคานิยมที่ดีขึ้น สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ดีเพิ่มขี้น

13 โครงการสรางหลังคากันแดด เพื่อใหเด็กมีสนามเลนที่ปลอดภัย หลังคากันแดดเครื่องเลนสนาม ศพด. 80,000 80,000  -  -  - หลังคากันแดด ศพด. สนาม ศพด.มีความปลอดภัยและ กองชาง

เครื่องเลนสนาม ศพด. (อบต.) (อบต.) เอื้อตอการเรียนรู

14 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหเหมาะสมและ ปรับปรุงภูมิทัศน ศพด. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ภูมิทัศน ศพด. ศพด.มีภูมิทัศนที่ดีและเอื้อตอการ กองชาง

เด็กเล็ก เอื้อตอการเรียนรู (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เรียนรู

ยุทธศาสตรที่  6  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

แผนงาน  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

15

16

17

18

19

20

21

22
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ยุทธศาสตรที่  6  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

แผนงาน  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

23
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ยุทธศาสตรที่  6  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ ผ.02

แผนงาน  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

30

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



31

32
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ลผลิตของโครงกา2561 (บาท2562 (บาท2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 จัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบ จัดตั้งเลือกตั้งโดยจายเปนคาตอบแทน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของประชาชน ประชาชนรูจักสิทธิและหนาที่ สํานักปลัด

สภา อบต.กรณีเลือกตั้งทั่วไปและ ประชาธิปไตยใหประชาชนไดรูจัก การเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีความรูความเขาใจ ไปใชสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น

เลือกตั้งซอม สิทธิและหนาที่ของตนเอง ระบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

2 รณรงคประชาสัมพันธการเลือก เพื่อใชประชาชนมีความรูความเขาใจ หมูบานในพื้นที่ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000    30,000     รอยละของประชาชน ประชาชนมีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

ตั้งและเผยแพรความรูความเขาใจ ในระบอบประชาธิปไตย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีความรูความเขาใจ ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

3 พัฒนาความรูของพนักงาน สมาชิก เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการ ฝกอบรมสนับสนุนใหความรูกับ พนักงาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของพนักงาน เจาหนาที่มีความรูความสามารถ สํานักปลัด

และเจาหนาที่ อบต. ปฏิบัติงาน สมาชิก อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีความรูเพิ่มขึ้น ในการปฏิบัติหนาที่มากขึ้น

4 ทัศนศึกษาและดูงานของแกนนํา เพื่อพัฒนางานของ อบต.ใหมีประสิทธิภาพ แกนนําหมูบาน/เจาหนาที่/สมาชิก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละจํานวนคนที่ อบต.มีการพัฒนาในดานตางๆ สํานักปลัด

หมูบาน เจาหนาที่ สมาชิก อบต. ยิ่งขึ้น อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทัศนศึกษาดูงาน มากขึ้น

5 อุดหนุน/สนับสนุนหนวยงานราชการ เพื่อใหการดําเนินงานของ อบต.เกิด หนวยงานราชการ/หางรานเอกชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละจํานวนหนวยงาน การปฏิบัติราชการเกิดประโยชน สํานักปลัด

/เอกชนอันเปนประโยชนตอ อบต. ประโยชนสูงสุด ตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ราชการเอกชน ตอประชาชนสูงสุด

6 โครงการบริการกิจการบานเมือง เพื่อปรับปรุงระบบงานกิจกอบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนการบริหาร บานเมืองนาอยู สังคมมีควมสุข สํานักปลัด

ที่ดี เมืองที่ดี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กิจการบานเมืองที่ดี

7 การสงเสริมความเขมแข็งของ เพื่อใหชุมชนเขมแข็งสามารถชวยเหลือ ทุกหมูบาน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละจํานวนชุมชน ชุมชนมีประสิทธิภาพการพัฒนา สํานักปลัด

ชุมชน ชุมชนอยูดีมีสุข ตนเองได (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อยูดีมีสุขเพิ่มขึ้น ชุมชนอยูดีมีสุข

รายละเอียดบัญชีโครงการ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนตําบลนาโยง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน

 -68-



ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร แบบ ผ.02

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ลผลิตของโครงกา2561 (บาท2562 (บาท2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

8 ฝกอบรม/ฝกทบทวน อปพร. เพื่อฝกอบรม/ทบทวน อปพร.ใหมี สมาชิก อปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ สมาชิก อปพร.สามารถชวยเหลือ สํานักปลัด

ทักษะในการปองกันและบรรเทาภัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมาชิก อปพร ปองกันและบรรเทาภัยไดอยาง

ที่เขารวมฝกฯ มีประสิทธิภาพ

9 จัดซื้อเครื่องปนไฟพรอมระบบ เพื่อไวใชสํารองไฟในกรณีฉุกเฉินหรือ ชนาด 25 กิโลวัตต  -  -  - 700,000 700,000 รอยละการปฏิบัติงาน การทํางานมีประสิทธิภาพไม สํานักปลัด

อัตโนมัติ ใชไฟฟาจํานวนมากหรือไฟฟาดับ (อบต.) (อบต.) ดานไฟฟามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หยุดชะงักเมื่อไฟฟาดับ

10 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อใชจัดเก็บภาษีใหครอบคลุมทั่วถึง ปรับปรุงการจัดแผนที่ภาษี การสํารวจ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละแผนที่ภาษีและ การจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมี กองคลัง

ทรัพยสิน การจัดทําโปรแกรมแผนที่ภาษี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทะเบียนทรัพยสินมี ระบบ จัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

11 ปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการ อบต. เพื่อปรับปรุงตอเติมอาคารอาคารที่ทําการ อบต.  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนอาคารที่ทําการ สามารถใหบริการประชาชน กองชาง

พอกับการปฏิบัติงาน กวาง 8 ม.ยาว 20 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) เหมาะสมการปฏิบัติงาน ไดอยางรวดเร็ว

12 สนุบสนุนศูนย อปพร. เพื่อใหการดําเนินการของศูนย อปพร. จํานวน 1 ศูนย  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนศูนย อปพร. การดําเนินงานของศูนยฯมี สํานักปลัด

มีประสิทธิภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ

13 จัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อจัดทํา ขอมูลไดรับการจัดเก็บอยางเปนระบบ ฐานขอมูลที่มีระบบและเปนปจจุบัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละระบบฐานขอมูล ขอมูลไดรับการจัดเก็บอยาง สํานักปลัด

แผนพัฒนา อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เปนระบบมากขึ้น เปนระบบ

14 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนไดรับการชวยเหลือเบื้อง ผูประสบภัย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละจํานวนปองกัน ประชาชนมีความปลอดภัยใน สํานักปลัด

ตน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และบรรเทาเพิ่มขึ้น ชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร แบบ ผ.02

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ที่ โครงการ วัตถประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ลผลิตของโครงกา2561 (บาท2562 (บาท 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

15 หนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูภัย/มิสเตอร เพื่อทบทวนการปองกันแลจํานวนอาสาสมัคร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละอาสาสมัคร ทําใหอาสาสมัครมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

เตือนภัย(ทบทวน) สาธารณภัยตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยตางๆ

16 จัดทําปายที่ทําการ อบต. เพื่อจัดทําปายบอกที่ทําการ อบต. จํานวน 1 ปาย  -  -  - 600,000 600,000 จํานวนปาย อบต. ที่ทําการมีปายชื่อ อบต. กองชาง

(อบต.) (อบต.)

17 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการ เพื่อใหอาคารที่ทําการ อบต.มีภูมิทัศน จัดซื้อพันธุไมดอกไมประดับ ฯลฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ภูมิทัศนที่ทําการ ที่ทําการ อบต.มีทัศนียภาพที่ กองชาง

อบต. สวยงาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อบต. สวยงาม

 -95-

ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร แบบ ผ.02

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ท โครงการ วตถุประสงค ผลลพธทคาดวาจะไดรบ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ลผลิตของโครงกา2561 (บาท2562 (บาท2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร แบบ ผ.02

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ลผลิตของโครงกา2561 (บาท2562 (บาท2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงคโครงการที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



29

30

31

32

33

34 ฝกอบรมปองกันสาธารณภัยและ เพื่อใหมีความรูความเขาในการปองกัน อาสาสมัครภายในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนอาสา อาสาสมัครมีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

ภัยพิบัติตางๆ ภัยตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมัครมีความรูเพิ่มขึ้น ในการเตรียมการรับสาธารณภัย

35
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ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร แบบ ผ.02

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ลผลิตของโครงกา2561 (บาท2562 (บาท2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

36

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร แบบ ผ.02

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ลผลิตของโครงกา2561 (บาท2562 (บาท2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

42

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร แบบ ผ.02

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ลผลิตของโครงกา2561 (บาท2562 (บาท2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

49

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร แบบ ผ.02

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ลผลิตของโครงกา2561 (บาท2562 (บาท2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงคโครงการที่
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60
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรที่  8  ดานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผลผลิตของโครงการ2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท)2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบหลัก

1 จัดทําปายประชาสัมพันธอนุรักษ เพื่อรณรงคประชาสัมพันธอนุรักษ จํานวน 3 ปาย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของประชาชนมีจิตสํานึก ประชาชนมีจิตสํานึกในการ สํานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

2 สนับสนุนตามโครงการพระราช เพื่อใหประชาชนดําเนินการตาม ปลูกตนไม ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 10,000 10,000 10,000    10,000    รอยละจํานวนโครงการพระราชดําริ ประชาชนมีจิตสํานึกในการ สํานักปลัด

ดําริ พระราชดําริ และสิ่งแวดลอม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

3 สนับสนุนตามโครงการพระราช เพื่อใหประชาชนดําเนินการตาม ปลูกตนไม ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 10,000 10,000 10,000    10,000    รอยละจํานวนโครงการพระราชเสาวนีย ประชาชนมีจิตสํานึกในการ สํานักปลัด

เสาวนีย พระราชเสาวนีย และสิ่งแวดลอม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

4 การรณรงคปลูกตนไม เพื่อใหเกิดความสวยงามรมรื่นในชุมชน ปลูกตนไมพื้นที่ในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละจํานวนตนไมเพิ่มขึ้น พื้นที่ชุมชนมีความรมรื่น สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

5 ปลูกปาชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไม ปาชุมชนพื้นที่ในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนปาชุมชนเพิ่มขึ้น พื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

6 จัดสรางสวนสาธารณะภายใน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ หมูที่ 5,6,7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละจํานวนสวนสาธารณะ ประชาชนไดมีสถานที่สําหรับ กองชาง

ตําบล พักผอนหยอนใจ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประจําหมูบานเพิ่มขึ้น พักผอนหยอนใจ

7 ปรับปรุงสวนสาธารณะปายาง เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ สวนสาธารณะปายาง หมูที่ 4  -  - 500,000 500,000 500,000 สวนสาธารณะปายาง ทําใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ กองชาง

พักผอนหยอนใจที่มีคุณภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีภูมิทัศนสวยงามขึ้น พักผอนหยอนใจที่มีคุณภาพ

8 คายอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม เยาวชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนเยาวชนในตําบล เยาวชนมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อนุรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่  8  ดานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบบ ผ.02

รายละเอียดบัญชีโครงการ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนตําบลนาโยง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน
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แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผลผลิตของโครงการ2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท)2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

9 กอสรางศาลากลางสระน้ําหนอง เพื่อใหประชาชนมีสถานที่พักผอน ศาลากลางสระน้ํา จํานวน 1 หลัง  -  - 3,000,000 3,000,000 รอยละจํานวนประชาชน ประชาชนมีสถานที่สําหรับพัก กองชาง

ชางทอก หมูที่ 5 หยอนใจ (อุดหนุน) (อุดหนุน) มีสถานที่พักผอนเพิ่มขึ้น ผอนหยอนใจ

10 ประกวดหมูบานสะอาดปรับปรุง เพื่อกระตุนใหหมูบานรวมแรงรวมใจ หมูบานในพื้นที่ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนหมูบานสะอาด หมูบาน ชุมชนนาอยูนามอง สํานักปลัด

ภูมิทัศนในหมูบาน/ชุมชนปลอดขยะ เปนหมูบานสะอาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น

11 ปรับปรุงภูมิทัศนหนองหาญเพ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหนับพัก บริเวณหนองหาญเพ หมูที่ 6 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละจํานวนประชาชน ประชาชนมีที่พักผอนหยอนใจ กองชาง

หมูที่ 6 ผอนหยอนใจ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีที่พักผอนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

12 จัดตั้งแหลงเรียนรูระบบนิเวศ เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชนได สวนสาธารณะปายา   10,000 10,000 10,000 10,000    10,000    รอยละแหลงเรียนทําใหเด็ก เยาวชน ประชาชนได สํานักปลัด

สวนปายาง หมูที่ 4 ศึกษาเรียนรู (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ศึกษาเรียนรูระบบนิเวศ

13 จางเหมาบริการโคนลมตนยาง เพื่อใหเกิดความปลอดภตนยางนาบริเวณสวน   50,000     50,000     50,000    50,000    50,000    รอยละจํานวนตน ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

และตกแตงกิ่งยางนาที่เสื่อมสภาพ ที่อยูในบริเวณใกลเคียง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สภาพลดลง ชิวิตและทรัพยสิน

14 กอสรางหองน้ําบริเวณสวน เพื่อไวบริการประชาชนที่มาพักผอน หองน้ําบริเวณสวนสาธารณะปายาง  -  - 500,000  500,000  500,000  รอยละจํานวนหอ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สาธารณะปายาง หมูที่ 4 หยอนใจ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ปายางเพิ่มขึ้น ในการบริการ

15 โครงการจัดตั้งฐานเรียนรูการจัด เพื่อใหประชานไดเรียนรูการจัดการขยะ ฐานเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนเรียนรู ทําใหชุมชนปลอดขยะ สํานักปลัด

การขยะมูลฝอยชุมชน มูลฝอยในชุมชน ในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การจัดการขยะเพิ่มขึ้น

16 กอสรางรั้วรอบสวนสาธารณะ เพื่อปองกันอันตรายและ รั้วรอบสวนสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละความปลอดภัย พื้นที่เปนสัดสวนและเด็กเล็ก กองชาง

ปายาง หมูที่ 4 ทรัพยสินของ ศพด. ปายาง หมูที่ 4 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของเด็กเล็กเพิ่มขึ้น มีความปลอดภัย
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ยุทธศาสตรที่  8  ดานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบบ ผ.02

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



ผลผลิตของโครงการ2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท)2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

17 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเลียบ เพื่อใหทิวทัศนบริเวณเลภีูมิทัศนบริเวณเลียบคลองน้ําเจ็ด  - 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละจํานวนภูมิทัศนคลองน้ําเจ็ดสะอาด มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

คลองน้ําเจ็ด ทั้ง 2 ฝง หัวสะพาน สวยงาม น้ําสะอาด หัวสะพาน-คลองใน หมูที่ 6 (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

ศาลา-คลองใน หมูที่ 6 ของประชาชน

18 ปรับปรุงภูมิทัศนพรอมติดตั้งโคมไฟฟา เพื่อใหมีทิวทัศนสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนองชางทอก 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละภูมิทัศนหนองชางทอก มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

กังหันลมและกังหันน้ํา โซลาเชล หมูที่ 5 (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) สวยงามเพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

บริเวณหนองชางทอก หมูที่ 5 ของประชาชน

19 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหนองแจง เพื่อใหมีทิวทัศนสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ภูมิทัศนหนองแจงสวยงาม มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

หมูที่ 5 แจง หมูที่ 5 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

ของประชาชน

20 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อใหประชาชนรูจักคัดแยกชยะให จํานวน 6 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนขยะมูลฝอย ทําใหชุมชนปราศจากขยะ สํานักปลัด

ถูกวิธี ลดขยะในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดลง

21 กอสรางเตาเผาขยะชุมชน เพื่อกําจัดขยะใหถูกวิธี หมูที่ 1,3,4,5,6,7  -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละจํานวนขยะในชุมชนลดลง ทําใหชุมชนมีที่กําจัดขยะที่ กองชาง

หมูที่ 1,3,4,5,6,7 และลดจํานวนขยะในชุมชน ถูกวิธี

22 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน เพื่อปลูกฝงการรักน้ํา รักปา รักษา ปลูกฝงการรักน้ํา รักปา รักษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชนรูจัก รักษา ประชาชนชวยกันอนุรักษน้ํา ปา สํานักปลัด

แผนดินใหกับประชาชน แผนดินใหกับประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปา น้ํา และรักษาแผนดินเพิ่มขึ้น และแผนดินมากขึ้น

23 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อใหประชาชนจัดการขยะใหถูกวิธี การจัดการขยะในชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การจัดการชยะที่ถูกวิธีเพิ่มขึ้น ทําใหชุมชนปลอดขยะ สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

24 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อใหประชาชนเห็นคุณคาของขยะ จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนเห็นคุณคา ทําใหชุมชนปลอดขยะ สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่  8  ดานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  -73- แบบ ผ.02

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผลผลิตของโครงการ2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท)2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ท โครงการ วตถุประสงค ผลลพธทคาดวาจะไดรบ



25 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหนองแกว เพื่อใหมีทิวทัศนสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ภูมิทัศนหนองแจงสวยงาม มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

หมูที่ 5 แกว หมูที่ 5 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

ของประชาชน

26 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหนองจอก เพื่อใหมีทิวทัศนสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ภูมิทัศนหนองแจงสวยงาม มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

หมูที่ 5 จอก หมูที่ 5 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

ของประชาชน

27 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหนองวัดราง เพื่อใหมีทิวทัศนสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ภูมิทัศนหนองแจงสวยงาม มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

หมูที่ 6 วัดราง หมูที่ 6 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

ของประชาชน

28 สรางปา สรางรายได ตามโครง เพื่อใหพื้นที่มีปาไม พืชสมุนไพร สวนสาธารณะในพื้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนปาไม สมุนไพร ทําใหชุมชนมีปาไม พืชสมุนไพร สํานักปลัด

การพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ เพิ่มชี้น ที่ตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น และเห็นคุณคาของสมุนไพรไทย กศน.อ.นาโยง

29 กอสรางกระเชาลอยฟาสวน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว สวนสาธารณะปายาง  -   -  - 2,000,000 2,000,000 รอยละจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ทําใหมีแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้น กองชาง

สาธารณะปายาง หมูที่ 4 ในชุมชนและศึกษาระบบนิเวศน หมูที่ 4 (อุดหนุน) (อุดหนุน) และสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชน



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 กอสรางถนนยกระดับ คสล. เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะ

พรอมวางทอสายบานนางแชม- ไดมาตรฐาน ทาง 200 เมตร

ถนนเพชรเกษม หมูที่ 4

2 กอสรางถนน คสล.สายหวยหยี- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะ

สายบานนายอํานวย หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 100 เมตร

3 กอสรางถนน คสล.สายนารังกา- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

บานนางทนง  ใจแข็ง หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 80 ม.

4 กอสรางถนน คสล.สายโคกทราย- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

บานนางกล่ํา  แนนแผน หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 80 ม.

5 กอสรางถนน คสล.สายบานนาง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

สํารวย  เพ็งทองแกว-นายอํานวย ไดมาตรฐาน ทาง 250 ม.

สังยวน หมูที่ 5

6 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

นายเขียว รักษา หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม.

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร  ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนตําบ   

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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7 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

ผอม หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม.

8 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 150 ม.

สายบานนางวีระ  เพ็งพิศ หมูที่ 1 ลดปญหาน้ําทวมขัง

9 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

เอิบ  ชูยัง หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม.

10 กอสรางถนน คสล.สายบานนาง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

สงบ  หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 160 ม.

11 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

ละมัย  ใจแข็ง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 190 ม.

12 กอสรางถนน คสล.สายบานนาง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

บุญริน  ลองลอย หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 155 ม.

13 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

ประเสริฐ  เต็งรัง-ชลประทาน ไดมาตรฐาน ทาง 270 ม.

หมูที่ 3

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

14 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

ณรงค  มักคุน หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 110 ม.

15 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

กระจาง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 90 ม.
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16 กอสรางถนน คสล.สายถนนตรัง-พัทลุง- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

บานนายทิน หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 90 ม.

17 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

ทอง  ไกรแสง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 85 ม.

18 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

ประจวบ โสมสง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม.

19 กอสรางถนน คสล.สายหนองหาญ- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

บานนางสุจิตร  หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 70 ม.

20 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

สม นางเจริญ   หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม.

21 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

จรัญ-นางสุพิศ หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 120 ม.

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

22 กอสรางถนน คสล.สายบานนางหลง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน ทาง 250 ม.

23 กอสรางถนน คสล.สายหลังบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

จาเชา หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 2,000 ม.

24 ถมหินคลุก ลานจอดรถศูนย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรหินคลุกกวาง 10.00 ม.

เรียนรูหนองชางทอก หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ยาว 80.00 ม.
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25 กอสรางถนน คสล.สายบานพอดวล เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

อุทิศ-สายบานนายขู หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน ทาง 80 ม.

26 กอสรางถนน คสล.สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

นายเชื้อ  ชูทิพย หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 400 ม.

27 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

สมบุญ  ชุมแกว หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 150 ม.

28 กอสรางถนน คสล.สายหนองจอก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม.

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

29 กอสรางถนน คสล.สายสวนปาลม- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

เขตตําบลละมอ หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 800 ม.

30 กอสรางถนน คสล.สายหนองจอก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม.

31 กอสรางถนน คสล.รอบเหมืองสาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

บานนายกระจาง-หนองจิก หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม.

32 กอสรางถนน คสล.สายบานหมอแกว เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม.
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33 กอสรางถนน คสล.สายบานนางพุม เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

เยาวดํา หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม.

34 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 3.50 ม. ระยะทาง

คอนกรีตสายปายาง-หนาวัด ไดมาตรฐาน 335 เมตร

จอมไตร หมูที่ 4

35 กอสรางถนน คสล.สายปายาง- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

คลองชลประทาน หมูที่ 4 -3 ไดมาตรฐาน ทาง 350 ม.

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

36 กอสรางถนน คสล.สายบานนางไผ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

โสมสง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม.

37 กอสรางถนน คสล.สายบานนางลักษณ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

สงขาว หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 40 ม.

38 กอสรางถนน คสล.สายบานนายวิทยา เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

โสมสง หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน ทาง 150 ม.

39 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

รื่น นางวรรณ  เครือเตียว หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม.

40 กอสรางถนน คสล.สายหัวสะพาน- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

วัดพระพุทธสิหิงค หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม.
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41 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ระยะทาง

คอนกรีตสาย หมูที่ 4-1 ไดมาตรฐาน 1,015 เมตร

42 กอสรางถนน คสล.สายบานนางสวย- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 3.50 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

นายอํานวย หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 150 ม.

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

43 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 680 ม.

คอนกรีตสายปายาง-เขตเทศบาล ไดมาตรฐาน

หมูที่ 4

44 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 1,130 ม.

คอนกรีตสาย หมูที่ 1- 3 ไดมาตรฐาน

45 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 700 ม.

คอนกรีตสายปายาง - ชลประทาน ไดมาตรฐาน

หมูที่ 3 - 4

46 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว 445 ม.

คอนกรีตสายพอดวลอุทิศ หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน

47 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 980 ม.

คอนกรีตสายวัดปากเหมือง-เขต ไดมาตรฐาน

ตําบลนาขาวเสีย หมูที่ 1
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48 ปรับปรุงถนนสายหนองไทร-วัด เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,100 ม.

กลาง  (ชวง ม.6-ม.5) ไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

49 ปรับปรุงถนน คสล. สายซอยชื่นสุข เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 250 ม.

หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน

50 บุกเบิกถนนหินคลุก สายชลประทาน- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 500 ม.

บานนายใจ  ลี่เปว หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน

51 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 6.00 ม. ระยะทาง

คอนกรีตสาย หมูที่ 5-6 ไดมาตรฐาน 1050 เมตร

52 บุกเบิกถนนหินคลุกสายวัดพระพุทธสิหิงค- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 250 ม.

บานนายสัมพันธ หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน

53 กอสรางถนนสายเลียบหวยแตบ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 250 ม.

หมูที่ 6 พรอมขุดลอก ไดมาตรฐาน

54 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 120 ม.

นายสุดใจ  รุนชูศรี หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

55 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 70 ม.

หลังบานอดีตผูใหญอวน ทองนอก ไดมาตรฐาน

หมูที่ 4

56 บุกเบิกถนนหินคลุกสายบานนายลอม เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 60 ม.

นวลนิ่ม หมูที่ 4พรอมวางทอ ขนาด 80x ไดมาตรฐาน

100 จํานวน 6 ทอน

57 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 80 ม.

นางพุม  หัวเขา หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน

58 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 60 ม.

นายภิญโญ  จําเริญ หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน

59 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 70 ม.

นางชอย  พุฒนวล หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน

60 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 160 ม.

นายชิน หวานแท หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน

61 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 100 ม.

นายเจริญ หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย
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(ผลผลิตของโครงการ)

62 กอสรางถนนหินคลุก สายหวย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 1000 ม.

หยี-วัดราง หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน

63 บุกเบิกถนนสายปองคลอง- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ระยะทาง  1000 ม.

คลองใน หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน

64 บุกเบิกถนนสายบานนารังกา- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง  1000 ม.

หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน

65 บุกเบิกถนนยกระดับสาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 1000 ม.

หวยวังหลา หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน

66 บุกเบิกถนนสายหนาบานผูใหญ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ยกระดับดินถม 0.60 ม. ผิวจราจร

สากล แปนไทย หมูที่ 1-หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน หินคลุก กวาง 5.00 ม.ระยะ 800 ม.

67 บุกเบิกถนนสายบานนางเจียม- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 150 ม.

บานนายบุญญะ บุญเจริญ หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน

68 บุกเบิกถนนหินคลุกสายชลประทาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ระยะทาง  1000 ม.

ฝงขวา หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

69 บุกเบิกถนนสายโคกทราย- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง  4000 ม.

หนองหาญเพ หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน

ท โครงการ วตถุประสงค
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70 ขุดลอกหวยหยีพรอมวางทอ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 400 ม.

เหลี่ยมสายหวยหย-ีหนองแกว หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน

71 บุกเบิกถนนยกระดับสายหนา เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 1500 ม.

บานอดีตผูใหญณรงค-เขตชลประทาน ไดมาตรฐาน

หมูที่ 7

72 บุกเบิกถนนยกระดับสายวังหลาน้ํา- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 1000 ม.

เลียบหนองแกว-ถนนลาดยางวัด ไดมาตรฐาน

ราง หมูที่ 5

73 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.หมูที่ 3- เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก ลด กวาง 5.00 ม. ระยะทาง 300 ม.

 หมูที่ 4 ปญหาน้ําทวมขัง

74 ยกระดับถมหินคลุกจากหวย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 5.00 ม. ระยะทาง 500 ม.

วังหลาน้ํา-นากุล หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน

75 บุกเบิกถนนสายหนองแจง-เหมือง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม.ระยะทาง 1500 ม.

รําคาญ หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

76 บุกเบิกถนนสายบานนายถวิล- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม.ระยะทาง 400 ม.

บานนายแดง หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน

77 กอสรางถนนลูกรังสายหวยหยี เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม.ระยะทาง 400 ม.

หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน

78 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 5.00 ม. ระยะทาง 500 ม.
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นาเมร หมูที่ 6-บานวัดกลาง หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน

79 บุกเบิกถนนสายลิกไนท - บาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 200 ม.

นางนับ หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน

80 บุกเบิกถนนสายเลียบคลองนางนอย- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 500 ม.

(หลังคารแคร หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน

81 บุกเบิกถนนสายหนาบานนายริน- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 1000 ม.

ชลประทาน หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน

82 บุกเบิกถนนสายหนาบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ระยะทาง 150 ม.

หนูพัน เมืองทวี ไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

83 บุกเบิกถนนสายไฟฝงขวา-บาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 700 ม.

นางบุญมา  หลอสี หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน

84 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก จํานวน 1 แหง

ชลประทานบานบนควน หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน

85 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก จํานวน 1 แหง

ชลประทานหนาบานนายปลื้ม ไดมาตรฐาน

หมูที่ 4

86 กอสรางฝายน้ําลนคลองนาง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร จํานวน 1 แหง
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นอย หมูที่ 3 ในฤดูแลง

87 บุกเบิกถนนสายหนาบาน สจ. เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4 ม. ระยะทาง 1000 ม.

จารึก ทองหนัน - ศูนยเรียนรู ไดมาตรฐาน

บานนายประกิจ หมูที่ 5

88 บุกเบิกถนนสายหนาบานนาง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 1000 ม.

จิรวรรณ เกื้อรอด หมูที7่- หมูที6่ ไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

89 กอสรางถนนหินคลุกสายเลียบ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 1400 ม.

คลองน้ําเจ็ด -หนองหาญเพ ไดมาตรฐาน

หมูที่ 6

90 ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ถนนลูกรังที่ชํารุดภายในหมูบาน

หมูที่ 1,3,4,5,6,7 ไดมาตรฐาน

91 จัดซื้อวัสดุซอมแซมถนน เพื่อใชซอมแซมถนนใชงานไดปกติ ซอมแซมถนนภายในหมูบาน

92 จัดซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใหมีวัสดุกอสรางสําหรับซอม วัสดุกอสราง เชน ทอ ประปา

แซมงานกิจการของ อบต. คอน จอบ ฯลฯ

93 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายบานนาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 300 ม.

ผัน  รักษา หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง

94 วางทอระบายน้ํา สายหนาบาน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 10 ม.

 -57-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



นายเอื้อน  จันทรซิว หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง

95 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายบานโคก เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 840 ม.

ทราย -ไสทอน หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

96 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายคลองใน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 100 ม.

หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง

97 ขุดคูระบายน้ํา คสล.หมูที่ 3- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 150 ม.

หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง

98 วางทอ คสล.สายบานอดีตผูใหญ เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 840 ม.

เชื้อ เพ็งเล็ง หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง

99 กอสรางคลองสงน้ํา คสล.หมูที่ 1 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 300 ม.

ลดปญหาน้ําทวมขัง

100 ขุดคูระบายน้ํา สายหลังวัดจอมไตร เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 150 ม.

หมูที่ 7 ลดปญหาน้ําทวมขัง

101 กอสรางคูระบายน้ําสายบานนาย เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 150 ม.

นายเอี้ยง  รอดสวัสดิ์ หมูที่ 1 ลดปญหาน้ําทวมขัง

102 ชยายเขตทอระบายน้ําถนน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1100 ม.

คอนกรีตสายหนาวัดพระพุทธสิหิงค ลดปญหาน้ําทวมขัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

103 กอสรางคูสงน้ํา คสล.สายยานตาขาว- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กวาง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม.

บานปาใส หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง ทองกวาง 0.20 ม.ระยะทาง 500 ม.

104 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 2000 ม.

เหมืองไสไก หมูที่ 1 - หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง

105 ขุดคูระบายน้ําพรอมเทคอนกรีต เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 600 ม.

จากบานนางละมุล หนูวงค- หนา ลดปญหาน้ําทวมขัง

บานนายลอม โคกวัด - คูระบายน้ํา

เทศบาลนาโยงเหนือ หมูที่ 4

106 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายชลประทาน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1000 ม.

ลงหนองไทร หมูที3่ - หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง

107 ขุดคูระบายน้ําสายปายาง- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1000 ม.

โรงเรียนบานหนองไทร หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง

108 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอ คสล. เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1600 ม.

จากหนองแจงสองขางถนนสาย ลดปญหาน้ําทวมขัง

นาโยง - นาหมื่นศรีลงหวยหยี

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ที่ โครงการ วัตถประสงค



(ผลผลิตของโครงการ)

109 ขุดลอกคูระบายน้ําพรอมวางทอ เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.

จากบานนายเอื้อน - บานนาง ลดปญหาน้ําทวมขัง

แสงดาว หมูที่ 6

110 ขุดลอกหวยหยี หมูที่ 6- หมูที่ 5 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.

ลดปญหาน้ําทวมขัง

111 ขุดคูระบายน้ําจากบานนางศิลา เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 300 ม.

- สามแยก หมูที่ 7 ลดปญหาน้ําทวมขัง

112 ขุดคูระบายน้ํา จากหมูที่ 7 - เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 6000 ม.

หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง

113 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอ คสล เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 200 ม.

หลังรานศรีเกษมเฟอรนิเจอร หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง

114 ขุดลอกหวยตีนนา หมูที่ 7- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.

หนองหาญเพ หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง

115 ปรับปรุงคูระบายน้ํา บานนาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 200 ม.

จําป  กาญจนพรหม หมูที่ 7 ลดปญหาน้ําทวมขัง

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

116 ขุดคูระบายน้ํา คสล.จากบาน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 300 ม.

โคกทราย - บานไสทอน หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ท โครงการ วตถุประสงค



117 ขุดคูระบายน้ําจากบานนาย เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 300 ม.

กระจาง - ทุงนา หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง

118 วางทอ คสล.สายหมูที่ 4-1 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.

หนาบานนางเจียง  ชุมทอง ลดปญหาน้ําทวมขัง

119 กอสรางทอเหลี่ยมสายคลองใน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 10 ม.

-นาหมื่นศรี หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง

120 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอ คสล เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.

จากถนนคสล.สายหนาวัดพระ ลดปญหาน้ําทวมขัง

พุทธสิหิงคฝงซายขวา-ถนนลาด

ยางหนาบานนางลําดวน(หวยหย)ี

121 วางทอระบายน้ํา สายบานนาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.

แชม - ชลประทาน หมูที่ 3-4 ลดปญหาน้ําทวมขัง

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

122 ขุดลอกเหมืองคอนกรีตหวยหยี เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 800 ม.

-วัดรางพรอมบุกเบิกถนนยกระดับ ลดปญหาน้ําทวมขัง

คันดินลงหินคลุก(บานนายสุพัฒน-

วัดราง หมูที่ 5

123 ขุดคูระบายน้ําคอนกรีตสายหนา เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.

บานนายปยะ หมูที่ 1 ลดปญหาน้ําทวมขัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



124 วางทอ คสล.สายขางถนนสาย เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1250 ม.

นาโยง - พรุหนัง ชวงบานหนอง ลดปญหาน้ําทวมขัง

แจงลงหวยหยี หมูที่ 5

125 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอ คสล เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 800 ม.

จากบาน ส.อบต.ขวัญชัย สองขาง ลดปญหาน้ําทวมขัง

ถนนใตสายไฟไปลงหวยหยีบาน

นายสุพัฒน หมูที่ 5

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

126 วางทอ คสล.สองขางถนนลาดยาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1200 ม.

สายหนาวัดพระพุทธสิหิงคไป ลดปญหาน้ําทวมขัง

หัวเขา ชวงหนาวัดไปจดวัดราง

ลงคลองนางนอย หมูที่ 5

127 เสริมคันดินคลองหนางนอยขาง เพื่อปองกันดินตลิ่งพังทลาย ระยะทาง 2000 ม.

วัดพระพุทธสิหิงค - เหมืองรําคาญ ลดปญหาน้ําทวมขัง

หมูที่ 5

128 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอ คสล. เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 50 ม.

สายบานนางคลอย หมูที 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง

129 ขุดคูระบายน้ําสายหนา อบต.- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 80 ม.

ตนไทร หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



130 ขุดคูระบายน้ําสายหนาบานนาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ทอขนาด 1.00x1.00 ม.

วาด หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 6 ทอน

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

131 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอลอด เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 150 ม.

หนาบานนางลี้ หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง

132 วางทอระบายน้ําสายชลประทาน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 8 ม.

บานนางเสงี่ยม หวานสนิท หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง

133 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

สวาท  เผือกชาย หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 400 ม.

134 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

สม  นาศรี หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม.

135 กอสรางถนน คสล.สายบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

ผูชวยวิทย หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม.

136 บุกเบิกถนนสายหนาบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก  ระยะทาง 400 ม.

วิเชียร  ศรีเกื้อ - ถนนนาโยง ไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ยานตาขาว หมูที่ 3

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

137 บุกเบิกถนนสายหนาบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก  ระยะทาง 200 ม.

ผอง รักษา หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน

138 กอสรางถนน คสล.สายบานนางบุญมา เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

หลอสี หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 500 ม.

139 กอสรางถนน คสล.สายสี่แยก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

บานนายแตม - วัดราง หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 800 ม.

140 กอสรางถนน คสล.สายสี่แยก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ

บานนายแตม - บานนายสุพัฒน หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 400 ม.

141 วางทอระบายน้ําขามถนน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 5.00 ม.

บานนายวิเชียร  ศรีเกื้อ หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง

142 บุกเบิกถนนสายหนาบานนาง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรหินคลุกกวาง 4.00 ม.

หนูเจียร เพชรสุทธิ์-บานนาย ไดมาตรฐาน หนา 0.10 ม.ระยะทาง 250 ม.

สมนึก หมอขํา หมูที่ 5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

143 วางทอระบายน้ําขามถนน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 5.00 ม.

บานนางยุพวรรณ  ทองแจง หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง

144 วางทอระบายน้ําขามถนน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 5.00 ม.

บานนางจัดนดี  จันทรแกว หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง

145 วางทอระบายน้ําถนนตรัง-พัทลุง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 10.00 ม.

 หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง

146 วางทอระบายน้ําหนาบานนาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 5.00 ม.

ภิญโญ  ชํานาญ หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง

147 บุกเบิกถนนสายหนาบานบน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรหินคลุกกวาง 4.00 ม.

ควน หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน หนา 0.10 ม.ระยะทาง 500 ม.

148 ถนนหินคลุกเลียบคลองน้ําเจ็ด เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรหินคลุกกวาง 4.00 ม.

หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน หนา 0.10 ม.ระยะทาง 1000 ม.

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .2  แนวทางการพัฒนา ใหมีและบํารุงการไฟฟาและแสงสวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



1 ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ดีและ หมูที่ 1,3,4,5,6,7

ทั่วถึงทุกหมูบาน

2 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหมีไฟฟาสาธารณะครอบคลุม หมูที่ 1,3,4,5,6,7

และทั่วถึง

3 ขยายเขตไฟฟาครัวเรือน เพื่อใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยาง หมูที่ 1,3,4,5,6,7

ทั่วถึง

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาสาธารณะ เพื่อซอมแซมไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 1,3,4,5,6,7

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชและซอมแซมวัสดุไฟฟาและ วัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ

วิทยุ ไมโครโฟน ฯลฯ

6 ระบบไฟฟาภายในสํานักงาน เพื่อใหไฟฟามีความเพียงพอตอการ หมอแปลงและระบบตูควบคุม

อบต. โดยเปลี่ยนหมอแปลงและ ใชงาน

ระบบตูควบคุม

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .3  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดทําปายประชาสัมพันธของ เพื่อใหสะดวกในการติดตอ ภายในเขต อบต.

อบต.เชน ปายที่ทําการ ปาย ประสานงาน

บอกทาง ปายหมูบาน



2 ติดตั้ง/ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ ภายในเขต อบต.

สัญจรไปมา

3 ติดตั้งราวโคงถนนบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ ภายในเขต อบต.

ภายในเขต อบต. สัญจรไปมา

4 ติดตั้งกระจกโคงภายในเขต อบต. เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ ภายในเขต อบต.

สัญจรไปมา

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1 .4  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการรับรูขอมูลขาวสาร ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 พัฒนาระบบเสียงตามสาย สื่อ เพื่อพัฒนาระบบเสียงตามสายของ จํานวน 6 หมูบาน

ประชาสัมพันธของ อบต. อบต.ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2 อินเตอรเน็ตตําบล เพื่อใหประชาชนสามารถใชบริการ ประชาชนภายในตําบล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบเสียง เพื่อใหการประชาสัมพันธขาวสาร จํานวน 6 หมูบาน

ตามสายภายในตําบล มีความพรอมในการใชงานอยูเสมอ



และมีประสิทธิภาพ



หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ดําเนินการ

 - 400,000  - กองชาง

 - 500,000  - กองชาง

 - 100,000  - กองชาง

 - 100,000  - กองชาง

 -  - 650,000 กองชาง

 -  - 440,000 กองชาง

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

  ประกอบดวย

  บลนาโยง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

      เพียง

งบประมาณและที่มา

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -  - 260,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 1,500,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 440,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 150,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 180,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 150,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 800,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 120,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 100,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -  - 100,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 100,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

210,000  -  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 182,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 450,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 315,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 - - 550,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - - 5,200,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

25,000  -  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 - - 450,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - - 800,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - - 300,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - - 100,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 2,080,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 200,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 225,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 240,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -  - 450,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

600,000  -  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 1,252,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 450,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 90,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 330,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 350,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 200,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 - 2,069,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 270,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 1,300,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

2,500,000  -  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

2,880,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

1,000,000  -   - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 3,000,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 - 9,000,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562(บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 300,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 250,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 3,250,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 150,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 1,900,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 40,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 - 31,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 33,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 27,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 16,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 25,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 80,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 50,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 - 250,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 920,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 250,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 400,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 550,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 100,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 920,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 1,000,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

พธทคาดวาจะไ

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -  - 1,400,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 1,800,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 1,000,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 100,000  - น้ําไมทวมขังบานเรือนประชาชน กองชาง

 -  - 250,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 2,100,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 150,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 150,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 250,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 150,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 250,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 500,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 100,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 300,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 500,000 ประชาชนมีสะพานที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 250,000 ประชาชนมีสะพานที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 1,000,000 ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -  - 1,400,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 1,400,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 1,960,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสะพานที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

200,000 200,000 200,000 ประชาชนใชถนนตามปกติ ปลอดภัย กองชาง

150,000 150,000 150,000 วัสดุอุปกรณใชงานไดตามปกติ กองชาง

 -  - 50,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 150,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 80,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -58-

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 15,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 150,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 80,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 100,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 100,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 150,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 1,000,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -59-

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 600,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 2,000,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 632,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 600,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 1,000,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 2,000,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 - 60 -

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ

หนวยงาน

ัพธที่คาดวาจะไ
งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 200,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 30,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 150,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 250,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 26,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 30,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 200,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -61-

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 15,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ

พธทคาดวาจะไ



 -  - 15,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 650,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 200,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 26,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 350,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -62-

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 1,000,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 500,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -  - 16,141,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 1,065,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -63-

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 1,600,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 500,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 40,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 15,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -  - 50,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -64-

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 25,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 15,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 1,000,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 500,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 250,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 250,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -65-

         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 125,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 - 330,000  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 2,080,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 1,040,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 20,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

45,000  -  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

 -66-

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



         าตรฐานและมีประสิทธิภาพ(ตอ)

หนวยงาน

2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 20,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 20,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 50,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

 -  - 20,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ลดปญหาน้ําทวมขัง

65,000  -  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก

116,400  -  - ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ใชในการสัญจรสะดวก
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ประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไ หนวยงาน

2560 (บาท) 2561(บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



300,000 300,000 300,000 ทุกหมูบานมีไฟฟาสาธารณะ กองชาง

ครอบคลุมทุกหมูบาน

600,000 600,000 600,000 ทุกหมูบานมีไฟฟาสาธารณะ กองชาง

ครอบคลุมทุกหมูบาน

500,000 500,000 500,000 ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

ทั่วถึง

100,000 100,000 100,000 ทุกหมูบานมีแสงสวาง มีความ กองชาง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

200,000 200,000 200,000 ทุกหมูบานมีแสงสวาง มีความ กองชาง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

600,000  -  - ระบบไฟฟาใน สนง.อบต.มี กองชาง

ความเพียงพอกอการใชงาน
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ประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไ หนวยงาน

2560 (บาท) 2561(บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

100,000 100,000 100,000 สะดวกในการติดตอราชการ กองชาง



500,000 300,000 200,000 ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

การสัญจรไปมา

300,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

การสัญจรไปมา

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

การสัญจรไปมา
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ประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไ หนวยงาน

2560 (บาท) 2561(บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับทราบขอมูล สํานักปลัด

ขาวสารอยางทั่วถึง

30,000 30,000 30,000 ประชาชนสามารถใชบริการ สํานักปลัด

อินเตอรเน็ต

100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร กองชาง

ไดอยางทั่วถึง





ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

แหลงที่มา หนวย

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ2564 ของงบประมาณ ดําเนินการ

1.โครงการสนับสนุนสื่อนวัตกรรม 10,000 10,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.โครงการสรางภูมิคุมกันการ 20,000 20,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

ตั้งครรภกอนวัยอันควร

3. โครงการจัดตั้งศูนยเยาวชน 300,000 100,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

ตําบล

1.โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา 500,000  -  -  - อบต. สํานักงานปลัด

คุณภาพชีวิตผูสูงอาย/ุผูพิการ

2.หนึ่งตําบล หนึ่งศูนยเรียนรู 50,000 50,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

1.โครงการสงเสริมการดําเนิน 200,000 200,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2.โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อ 20,000 20,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

บัญชีรายการชุดโครงการ

โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบดวย

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ  พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ

งบประมาณดําเนินการ

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกชวงวัย

กลยุทธ การสงเสริมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช



แหลงที่มา หนวย

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ2564 ของงบประมาณ ดําเนินการ

1โครงการจัดตั้งแหลงเรียนรู 50,000 50,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

ระบบนิเวศสวนสาธารณะ

ปายาง

2.สงเสริมการใชจักรยาน 50,000    50,000      -  - อบต. สํานักงานปลัด

ในชีวิตประจําวัน

3.โครงการคายนักอนุรักษสิ่ง 50,000    50,000      -  - อบต. สํานักงานปลัด

แวดลอม

1.โครงการปลูกปาชุมชน 20,000 20,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

1.โครงการจัดการขยะมูลฝอย 300,000 300,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

ชุมชน  เพื่อตําบลสุขภาวะ

2.โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ 200,000 200,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

1.โครงการสงเสริมการผลิตกาช 100,000 100,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

ชีวภาพจากมูลวัว

แหลงที่มา หนวย

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

งบประมาณดําเนินการ
บัญชีรายการชดโครงการ

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดําเนินการ

กลยุทธ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบเปนระบบ

กลยุทธ การสงเสริมการปลูกปาแบบบูรณาการ

กลยุทธ สงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทางเลือกเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอม



พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ2564 ของงบประมาณ ดําเนินการ

1.โครงการสงเสริมความเขมแข็ง 200,000 200,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

ของชุมชน ชุมชนอยูดีมีสุข

2.โครงการรณรงคปองกันการแกไข 120,000 120,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

ปญหายาเสพติด

3.โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 100,000 100,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

อบต.นาโยงเหนือ คัพ

4. โครงการคนดี ศรีนาโยง 30,000 30,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

1. โครงการวัยใส หัวใจคุณธรรม 10,000    10,000      -  - อบต. สํานักงานปลัด

2. โครงการเชิดชูผูทําความดี 5,000 5,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด
3. โครงการหมูบานถือศีล 5 10,000 10,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด
4. โครงการคนไทย ใจอาสา 20,000    20,000      -  - อบต. สํานักงานปลัด

1.โครงการสงเสริมและพัฒนา 180,000 180,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

กลุมอาชีพตางๆ

2.โครงการอบรมอาชีพตาม 50,000 50,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

ความตองการของประชาชนสู

อาชีพใหม

3.โครงการอบรมกลุมแมบาน 120,000  120,000    -  - อบต. สํานักงานปลัด

เพื่อเปนอาชีพเสริม

แหลงที่มา หนวย

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ2564 ของงบประมาณ ดําเนินการ

 -

 -

แหลงที่มา หนวย

กลยุทธ การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ

กลยุทธ เสริมสรางหมูบาน/ชุมชน เขมแข็ง ปลอดภัยปลอดยาเสพติดและอบายมุข

งบประมาณดําเนินการ
บัญชีรายการชุดโครงการ

บัญชีรายการชดโครงการ

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ยั่งยืน

บญชรายการชุดโครงการ

กลยุทธ สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

งบประมาณดําเนินการ

กลยุทธ เสริมสรางสังคมคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ สงเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกผูมีรายไดนอย



พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ2564 ของงบประมาณ ดําเนินการ

1. จัดตั้งสนับสนุนศูนยเรียนรู 40,000 40,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมูบาน

2.สงเสริมศูนยเรียนรูโครงการ 50,000 50,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แหลงที่มา หนวย

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ2564 ของงบประมาณ ดําเนินการ

1.ปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการ อบต. 500,000 500,000  -  - อบต. กองชาง

2.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการ อบต. 30,000 30,000  -  - อบต. กองชาง

3.จัดทําปายที่ทําการ อบต.  - 600,000  -  - อบต. กองชาง

4.โครงการกอสรางอาคาร  - 1,000,000  -  - อบต. กองชาง

ประชุมสัมมนาหนองหาญเพ

1.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 5,000 5,000  -  - อบต. กองคลัง

2.โครงการพัฒนาการจัดทําเว็บไซต อบต. 30,000 30,000  -  - อบต. สํานักงานปลัด

3.โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย 150,000 150,000  -  - อบต. กองชาง

1.โครงการพัฒนาความรูของ 250,000  250,000    -  - อบต. กองคลัง

จนท. และ สมาชิก อบต.

2.สงเสริม/สนับสนุนการเรียนรู 50,000    50,000      -  - อบต. สํานักงานปลัด

สูประชาคมอาเซียน

บญชรายการชุดโครงการ

งบประมาณดําเนินการ
บัญชีรายการชุดโครงการ

กลยุทธ พัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

กลยุทธ การนําหลักปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมความเปนเลิศในการบริหารจัดการ

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ การปรับสถานที่และภูมิทัศนในการใหบริการ

กลยุทธ ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการภาครัฐเพื่อความผาสุกและความพึงพอใจของประชาชน
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