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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ    
อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง 

 
  



ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนต าบล 
ตั้งอยู่ในอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากจังหวัดตรัง ตามเส้นทางสายถนนเพชรเกษม ระยะทาง 10 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  10  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 

               ทศิเหนือ                จด            ต าบลนาหมืน่ศร ี
               ทศิใต้                    จด                      ต าบลนาข้าวเสีย 
               ทศิตะวันออก          จด                       ต าบลละมอ  
               ทศิตะวันตก            จด                       ต าบลนาโยงใต้ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที่ส่วนใหญข่องต าบลนาโยงเหนือ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเป็นพ้ืนทีน่าข้าว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ทิศ

ตะวันตก ทางทิศตะวันออก ทางทิศตะวันออกและทิศใต้จะเป็นพ้ืนที่สวนยางพาราและผลไม้ และพืน้ที่อาศัย มีคลอง
นางน้อยไหลผ่านระหว่างหมู่ที่ 1 หมู่ที ่3 และหมู่ที่ 5  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูกาลของต าบลนาโยงเหนือแบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศ ออกเป็น 2 ฤดู คือ 

1.ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน  

2 ฤดูฝน เริ่มตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อน
พัดจากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทยท าให้มีฝนตกทั่วไปและในช่วงฤดูฝนยังมีร่องความกดอากาศต่ าปก
คลุมภาคใต้เปน็ระยะๆ อีกด้วย จึงท าให้มีฝนตกมาก โดยปกติฝนสูงสุดของจังหวัดตรังอยู่ในช่วงเดือนกันยายนได้รับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยท าให้ได้รับไอ
น้ าและความชุมชื่นมากอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน อากาศจะอบอุ่นในฤดูฝน ส่วน
ในฤดูหนาวจะเย็นในบางครั้ง 

1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินรว่น จึงเหมาะส าหรับการเพาะปลูกพืช 

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ า มีจ านวน 4 แห่ง 

1. หนองช้างทอก เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 
2. หนองจอก เป็นหนองน้ าขนาดกลางต้ังอยู่ หมู่ที่ 5 
3. หนองแก้ว เป็นหนองน้ าขนาดกลางต้ังอยู่ หมู่ที่ 5 
4. หนองหาญเพ เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 
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1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
สวนป่ายาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 เป็นสวนป่าไม้ ทีม่ีต้นยางนา จ านวน 90-92 ต้น เป็นป่าไม้ที่มีอายุมายาวนาน 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1 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 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ชื่อสมาชิกสภา อบต. 
1 บ้านนาโยง นายสากล  แปน้ไทย นายโชคชัย  แป้นไทย 

นายบุญยก  มุสิพันธ ์
3 บ้านป่าใส นายถาวร  พุฒนวล นายประเสริฐ  เพชรสุทธิ์ 

นายประกาฬ  ทองเอียดใหญ่ 
4 บ้านป่ายาง นายวัชระ  ทองนอก นายสุโชติ  บัวทอง 

นายบุญลาภ  หัวเขา 
5 บ้านวัดกลาง นายจรัญ  ผอมเขียว นายขวัญชัย  นกแก้ว 

นางสาวจุฑารัตน์เพชรสุทธิ์ 
6 บ้านนาเมร ่ นายเอื้อน  จันทรซิว นางสุชฎา  เพชรขาว 

นางณัฐยมน  พุฒนวล 
7 บ้านเจาะ นายพรศักดิ์  พุฒนวล นางศรีไพร  พุฒนวล 

นายศักดา  นุ่นเกต 
 

 2.2 การเลือกต้ัง 

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

ข้อมูลการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ณ วนัที่ 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 
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ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชกิองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ณ วนัที่ 20 ตลุาคม 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 บ้านนาเมร ่ 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 

 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ มีประชากรทั้งสิ้น 5,604  คน แบ่งเป็น ชาย 2,639 คน    หญิง   
2,965 คน   จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,050 ครัวเรือน 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนราษฎร 
ชาย หญิง รวม 

1 นาโยง 34 52 48 100 
2 ติดเขตเทศบาลต าบลนาโยงเหนือ 
3 ป่าไส 389 618 693 1,311 
4 ป่ายาง 546 496 588 1,084 
5 วัดกลาง 411 605 683 1,288 
6 นาเมร ่ 275 434 468 902 
7 เจาะ 395 434 485 919 

รวม 2,050 2,639 2,965 5,604 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ที่ รายการ หญิง ชาย หมายเหตุ 

1 จ านวนประชากรเยาวชน อายุต่ ากว่า 18 ปี 683 672  
2 จ านวนประชากร อายุ 18-60 ป ี 1,745 1,590  
3 จ านวนประชากร อายุมากกว่า 60 ป ี 540 374  
                            รวม 2,968 2,636  

  ข้อมูล ณ  พฤศจิกายน 2559 
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4.สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
  มีสถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง 

1.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 1 แห่ง 
2.การศึกษานอกโรงเรียนการเรียนตามอัธยาศัย จ านวน 1 แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลภาครัฐ -    แห่ง 
โรงพยาบาลเอกชน -   แห่ง 

4.3 อาชญากรรม 
      ห้วงระยะมกราคม – ตุลาคม  2559 
 คดีประทุษร้ายร่างกาย จ านวน     6      ราย 
 คดีลักทรัพย ์ จ านวน  4 ราย 
 คดียาเสพติด จ านวน  53 ราย 
 

4.4ยาเสพติด 

การป้องกันยาเสพติด 
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
การรณรงค์แก้ไขและป้องกันยาเสพติด 

4.5การสังคมสงเคราะห์ 

 -การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
 -การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์
 -การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง  

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

 5.2 การไฟฟ้า 

  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 2,050 ครัวเรือน 
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 5.4 การประปา 

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

 5.5 โทรศัพท ์

  การให้บริการระบบอินเตอร์ในชุมชน จ านวน 8 จุด ซึ่งในอนาคตจะด าเนินการให้ครบทุกหมู่บ้าน 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
การท าสวนยางพารา 
การท านา 
การท าสวนผลไม ้
การเลี้ยงโคพื้นเมือง 
การเลี้ยงปลา กบในกระชัง 

6.2 การประมง 

การประมง – แห่ง 

6.3 การปศุสตัว์ 

กลุ่มเลี้ยงโคพืน้บ้าน 

6.4 การบริการ 

การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน 
ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสาย 
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 

 6.5 การท่องเที่ยว 

  การท่องเที่ยวในระบบเชิงนิเวศน์ทางด้านการเกษตร 

 6.6 อุตสาหกรรม 

การอุตสาหกรรม – แห่ง 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

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

กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังหมู่ที่ 6 

 6.8 แรงงาน 

  กลุ่มแรงงานสว่นใหญ่เป็นแรงงานในพื้นที ่

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  ต าบลนาโยงเหนือมีต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 แห่ง  

7.2 ข้อมูลด้านเกษตร 

  การท านา 
  การท าสวนยางพารา 
  การท าสวนผลไม ้

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  - คลองนางน้อย 
  -หนองช้างทอก 
  -หนองหาญเพ 
  -.หนองจอก 
  -หนองแก้ว 

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 

 ทุกหมู่บ้านมีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  8.1 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

  -ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ
  -ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
  -ประเพณีท าบุญเดือนสิบ 
  -ประเพณีลอยกระทง 
  -ประเพณีชักพระ 
  -ประเพณีทอดกฐิน 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  -การร้อยลูกปดัมโหราห์ หมู่ที่ 1,5 
  -การแสดงมโนราหส์มัยใหม่ หมู่ที่ 5 
  -การแสดงมโนราห์โบราณ หมู่ที่ 3 
  ภาษาถิ่น ใชภ้าษาใต ้

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -น้ าเต้าเจี้ยว หมู่ที่ 5 
  -หมูย่างป่ายาง หมู่ที่ 4 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 น้ า 
  -คลองนางน้อย  
  -หนองช้างทอก 
  -หนองหาญเพ 
  9.2 ป่าไม ้
  -ส่วนสาธารณะป่ายาง หมู่ที่4 
  9.3 ภูเขา 
  ภูเขา – แห่ง 
  

 

   



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

พรอมวางทอสายบานนางแชม- ไดมาตรฐาน ทาง 200 เมตร (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 รอยละจํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

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

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

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

4 กอสรางถนน คสล.สายหวยหย-ี เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ระยะทาง  - 2,160,000 2,160,000 2,160,000 รอยละจํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

วัดราง หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน 1000 ม (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

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

สมเกียรติ -  นางเจริญ หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม. (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 รอยละจํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

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

รายละเอียดบัญชีโครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ดานเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน

แบบ ผ .01



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

8 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 150 ม.  - 500,000 500,000 500,000 รอยละจํานวนการระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

สายบานนางวีระ  เพ็งพิศ หมูที่ 1 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

เอิบ  ชูยัง หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 200 ม. (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 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

สงบ  หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 160 ม. (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 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ละมัย  ใจแข็ง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 190 ม. (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 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บุญริน  ลองลอย หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 155 ม. (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 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

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

หมูที่ 3 เพิ่มขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

ณรงค  มักคุน หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 110 ม. (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 จํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

กระจาง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 90 ม. (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 จํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานนายทิน หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 90 ม. (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 จํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

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

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

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

19 กอสรางถนน คสล.สายหนองหาญ- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 182,000 182,000 182,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานนางสุจิตร  หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 70 ม. (อบต.) (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 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

บานนายแตม - บานนายสุพัฒน หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 400 ม. (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 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

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

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

23 กอสรางถนน คสล.สายหลังบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 5,200,000 5,200,000 5,200,000 จํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

จาเชา หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน ทาง 2,000 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

24 ถมหินคลุก ลานจอดรถศูนย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรหินคลุกกวาง 10.00 ม.  - 25,000 25,000 25,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เรียนรูหนองชางทอก หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ยาว 80.00 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

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

อุทิศ-สายบานนายขู หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน ทาง 80 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

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

นายเชื้อ  ชูทิพย หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 400 ม. (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 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

สมบุญ  ชุมแกว หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน ทาง 150 ม. (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 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

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

เพิ่มขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

บานนายแตม - วัดราง หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 800 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

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

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

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

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

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

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

34 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 3.50 ม. ระยะทาง 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตสายปายาง-หนาวัด ไดมาตรฐาน 335 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

จอมไตร หมูที่ 4 เพิ่มขึ้น

35 กอสรางถนน คสล.สายปายาง- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะ  - 1,252,000 1,252,000 1,252,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คลองชลประทาน หมูที่ 4 -3 ไดมาตรฐาน ทาง 350 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

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

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

เพิ่มขึ้น

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

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

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

วัดพระพุทธสิหิงค หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ทาง 100 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

41 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ระยะทาง  - 2,069,000 2,069,000 2,069,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตสาย หมูที่ 4-1 ไดมาตรฐาน 1,015 เมตร (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

42 บุกเบิกถนนพรอมวางทอสายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก  กวาง 4 ม. ระยะทาง 400 ม.  - 250,000 250,000 250,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นายวิเชียร  ศรีเกื้อ - ถนนนาโยง ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

ยานตาขาว หมูที่ 3
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

43 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 680 ม.  - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตสายปายาง-เขตเทศบาล ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

หมูที่ 4 เพิ่มขึ้น

44 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 500.00  ม.  - 1,080,000 1,080,000 1,080,000 รอยละของประชาชนผู ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตสายใตสายไฟ- บานนาย ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ใชถนนเพิ่มขื้น ใชในการสัญจรสะดวก

สุพัฒน หมูที่ 5

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

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

หมูที่ 3 - 4 เพิ่มขึ้น

46 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว 445 ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตสายพอดวลอุทิศ หมูที่ 7 ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

47 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 980 ม.  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตสายวัดปากเหมือง-เขต ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

ตําบลนาขาวเสีย หมูที่ 1 เพิ่มขึ้น

48 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสท เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ระยะทาง  - 864,000 864,000 864,000 รอยละของประชาชนใช ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ติกคอนกรีต สายสี่แยกบานนาย ไดมาตรฐาน 400 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ถนนเพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

เพิ่มขึ้น

51 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 6.00 ม. ระยะทาง  - 3,250,000 3,250,000 3,250,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตสาย หมูที่ 5-6 ไดมาตรฐาน 1050 เมตร (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดมาตรฐาน ใชในการสัญจรสะดวก

เพิ่มขึ้น

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

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

เพิ่มขึ้น

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

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

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

นายสุดใจ  รุนชูศรี หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

หมูที่ 4

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

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

100 จํานวน 6 ทอน

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

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

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

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

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

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

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

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

61 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 100 ม.  - 50,000 50,000 50,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



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

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

62 กอสรางถนนหินคลุก สายหวย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 1000 ม.  - 250,000 250,000 250,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หยี-วัดราง หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

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

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

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

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

65 บุกเบิกถนนยกระดับสาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 1000 ม.  - 400,000 400,000 400,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หวยวังหลา หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

66 บุกเบิกถนนสายหนาบานผูใหญ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ยกระดับดินถม 0.60 ม. ผิวจราจร  - 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.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

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

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

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

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

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

70 ขุดลอกหวยหยีพรอมวางทอ เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 400 ม.  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เหลี่ยมสายหวยหย-ีหนองแกว หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

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

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

หมูที่ 7

72 บุกเบิกถนนยกระดับสายวังหลาน้ํา- เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 1000 ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เลียบหนองแกว-ถนนลาดยางวัด ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

ราง หมูที่ 5

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

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

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

วังหลาน้ํา-นากุล หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



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

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

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

77 กอสรางถนนลูกรังสายหวยหยี เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม.ระยะทาง 400 ม.  - 150,000 150,000 150,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

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

78 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 5.00 ม. ระยะทาง 500 ม.  - 250,000 250,000 250,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

นาเมร หมูที่ 6-บานวัดกลาง หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

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

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

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

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

81 บุกเบิกถนนสายหนาบานบน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรหินคลุกกวาง 4.00 ม.  - 65,000 65,000 65,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ควน หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน หนา 0.10 ม.ระยะทาง 500 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก
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82 บุกเบิกถนนสายหนาบานนาย เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ระยะทาง 150 ม.  - 100,000 100,000 100,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

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

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

83 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอลอด เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 150 ม.  - 25,000 25,000 25,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หนาบานนางลี้ หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

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

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

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

หมูที่ 4

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

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

87 บุกเบิกถนนสายหนาบาน สจ. เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4 ม. ระยะทาง 1000 ม.  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

จารึก ทองหนัน - ศูนยเรียนรู ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

บานนายประกิจ หมูที่ 5
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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88 บุกเบิกถนนสายหนาบานนาง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 1000 ม.  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

จิรวรรณ เกื้อรอด หมูที7่- หมูที6่ ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

หมูที่ 6

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

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

91 จัดซื้อวัสดุซอมแซมถนน เพื่อใชซอมแซมถนนใชงานไดปกติ ซอมแซมถนนภายในหมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 วัสดุซอมแซมถนน ประชาชนใชถนนตามปกติ ปลอดภัย กองชาง

92 จัดซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใหมีวัสดุกอสรางสําหรับซอม วัสดุกอสราง เชน ทอ ประปา 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนวัสดุกอสราง วัสดุอุปกรณใชงานไดตามปกติ กองชาง

แซมงานกิจการของ อบต. คอน จอบ ฯลฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

93 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายบานนาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 300 ม.  - 50,000 50,000 50,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ผัน  รักษา หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

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

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

ทราย -ไสทอน หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

98 วางทอระบายน้ําขามถนน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 5.00 ม.  - 20,000 20,000 20,000 วางทอระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

บานนางจันดี  จันทรแกว หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

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

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

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

101 วางทอระบายน้ําถนนตรัง-พัทลุง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 10.00 ม.  - 50,000 50,000 50,000 วางทอระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

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

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

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

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  -54-

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

103 กอสรางคูสงน้ํา คสล.สายยานตาขาว- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กวาง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม.  - 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) ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

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

105 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 500.00  ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของประชาชนผู ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตสายบานบนควน - ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ใชถนนเพิ่มขื้น ใชในการสัญจรสะดวก

เขตละมอ หมูที่ 3

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

ลงหนองไทร หมูที3่ - หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

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

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

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

นาโยง - นาหมื่นศรีลงหวยหยี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

แสงดาว หมูที่ 6

 

110 ขุดลอกหวยหยี หมูที่ 6- หมูที่ 5 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.  - 30,000 30,000 30,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

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

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

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

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

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

113 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอ คสล เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 200 ม.  - 26,000 26,000 26,000 กอสรางคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หลังรานศรีเกษมเฟอรนิเจอร หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

114 ขุดลอกหวยตีนนา หมูที่ 7- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 500 ม.  - 30,000 30,000 30,000 ขุดลอกคูระบายน้ํา การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

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

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

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

116 วางทอระบายน้ําหนาบานนาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 5.00 ม.  - 20,000 20,000 20,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ภิญโญ  ชํานาญ หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

117 ขุดคูระบายน้ําจากบานนาย เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 300 ม.  - 15,000 15,000 15,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

กระจาง - ทุงนา หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

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

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

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

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

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

พุทธสิหิงคฝงซายขวา-ถนนลาด

ยางหนาบานนางลําดวน(หวยหย)ี

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

แชม - ชลประทาน หมูที่ 3-4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



 -57-

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

122 ขุดลอกเหมืองคอนกรีตหวยหยี เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 800 ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

-วัดรางพรอมบุกเบิกถนนยกระดับ ลดปญหาน้ําทวมขัง เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

คันดินลงหินคลุก(บานนายสุพัฒน-

วัดราง หมูที่ 5

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

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

124 วางทอ คสล.สายขางถนนสาย เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1250 ม.  - 16,141,000 16,141,000 16,141,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

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

หวยหยี หมูที่ 5

125 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอ คสล เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 800 ม.  - 1,065,000 1,065,000 1,065,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

จากบาน ส.อบต.ขวัญชัย สองขาง ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

ถนนใตสายไฟไปลงหวยหยีบาน

นายสุพัฒน หมูที่ 5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

126 วางทอ คสล.สองขางถนนลาดยาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1200 ม.  - 16,000,000 16,000,000 16,000,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

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

หัวเขา ชวงหนาวัดไปจดวัดราง

ลงคลองนางนอย หมูที่ 5

127 เสริมคันดินคลองหนางนอยขาง เพื่อปองกันดินตลิ่งพังทลาย ระยะทาง 2000 ม.  - 500,000 500,000 500,000 เสริมคันดินคลอง การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

วัดพระพุทธสิหิงค - เหมืองรําคาญ ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดปญหาน้ําทวมขัง

หมูที่ 5

128 ขุดคูระบายน้ําพรอมวางทอ คสล. เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 50 ม.  - 40,000 40,000 40,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

สายบานนางคลอย หมูที 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

129 วางทอเหลี่ยม คสล. สายหวยหย-ี เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ  - 500,000 500,000 500,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

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

130 ขุดคูระบายน้ําสายหนาบานนาง เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ทอขนาด 1.00x1.00 ม.  - 50,000 50,000 50,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

วาด หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 6 ทอน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

131 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 500.00  ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของประชาชนผู ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีตสายบาน ผญ.จรัญ- ไดมาตรฐาน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ใชถนนเพิ่มขื้น ใชในการสัญจรสะดวก

หวยหยี หมูที่ 5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

132 บุกเบิกถนนสายบานนายสุนทร เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรหินคลุกกวาง 4.00 ม.  - 60,000 60,000 60,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

กําจร หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน หนา 0.10 ม.ระยะทาง 80 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

133 วางทอระบายน้ําขามถนน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 5.00 ม.  - 20,000 20,000 20,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

บานนายวิเชียร  ศรีเกื้อ หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

134 บุกเบิกถนนสายหนาบานนาง เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรหินคลุกกวาง 4.00 ม.  - 45,000 45,000 45,000 จํานวนถนนที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หนูเจียร เพชรสุทธิ์-บานนาย ไดมาตรฐาน หนา 0.10 ม.ระยะทาง 250 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ใชในการสัญจรสะดวก

สมนึก หมอขํา หมูที่ 5

135 วางทอระบายน้ําขามถนน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 5.00 ม.  - 20,000 20,000 20,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

บานนางยุพวรรณ  ทองแจง หมูที่ 3 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

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

136 ขุดลอกคูคลองภายในหมูบาน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ คูคลองภายในหมูบาน หมูที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

หมูที่ 1-7 ลดปญหาน้ําทวมขัง 1-7 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 1 .2  เคหะและชุมชน ใหมีและบํารุงการไฟฟาและแสงสวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

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

137 วางทอระบายน้ํา ถนนสายบาน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ วางทอขนาด 60x100 ม.จํานวน 1 จุด   - 30,000 30,000 30,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

นายณรงค  มักคุน หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง วางทอขนาด 60x100 ม.จํานวน 5 จุด (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

138 วางทอ คสล.สายหนาที่ทําการ อบต.- เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ วางทอ คสล. ระยะทาง 1,000 ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

ถนนเพชรเกษม หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

ทอ คสล.เทศบาลนาโยงเหนือ หมูที่ 4 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น ลดปญหาน้ําทวมขัง
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 1 .2  เคหะและชุมชน ใหมีและบํารุงการไฟฟาและแสงสวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

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

1 ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหมีแสงสวางพรอมใชงานทั่ว หมูที่ 1-7 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละจํานวนแสงสวาง ทุกหมูบานมีไฟฟาสาธารณะ กองชาง

ถึงทุกหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ทั่วถึงและความปลอดภัยของ

ประชาชน

2 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหมีไฟฟาสาธารณะครอบคลุม หมูที่ 1-7 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละจํานวนขยายเขต ทุกหมูบานมีไฟฟาสาธารณะ กองชาง

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

ประชาชน

3 ขยายเขตไฟฟาครัวเรือน เพื่อใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยาง หมูที่ 1-7 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละจํานวนไฟฟาครัว ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

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

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาสาธารณะ เพื่อซอมแซมไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 1-7 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนวัสดุอุปกรณไฟฟา ทุกหมูมีแสงสวางความ กองชาง

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สาธารณะเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชซอมแซมวัสดุไฟฟาและวิทยุ วัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนวัสดุไฟฟาและวิทยุ ทุกหมูมีแสงสวางความ กองชาง

ไมโครโฟน ฯลฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

6 ระบบไฟฟาภายในสํานักงาน อบต. เพื่อใหไฟฟามีความเพียงพอตอ ระบบไฟฟาภายในสํานักงาน อบต. 600,000 600,000 600,000 600,000 หมอแปลงไฟฟา อบต. ระบบไฟฟา สนง.อบตงมีความ กองชาง

เปลี่ยนหมอแปลงและระบบควบคุม การใชงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพียงพอตอการใชงาน



7 ปรับปรุงระบบไฟฟาในอาคาร/ เพื่อมหระบบไฟฟามีประสิทธิภาพ ระบบไฟฟาในอาคาร/นอกอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบไฟฟาในอาคาร/นอก ระบบไฟฟามีประสิทธิภาพและ กองชาง

นอกอาคาร สนง.อบต. และประหยัดไฟฟา สนง.อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อาคาร สนง.อบต. ประหยัดไฟฟา
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 1 .3  เคหะและชุมชน พัฒนาระบบจราจร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

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

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

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

บอกทาง ปายหมูบาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

7 ปรับปรุงระบบไฟฟาในอาคาร/ เพื่อมหระบบไฟฟามีประสิทธิภาพ ระบบไฟฟาในอาคาร/นอกอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบไฟฟาในอาคาร/นอก ระบบไฟฟามีประสิทธิภาพและ กองชาง

นอกอาคาร สนง.อบต. และประหยัดไฟฟา สนง.อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อาคาร สนง.อบต.มีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟฟา
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน  1 .4 เคหะและชุมชน สนับสนุนการรับรูขอมูลขาวสาร ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

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

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

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

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

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

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

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

และมีประสิทธิภาพ



แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

ตําบลนาโยงเหนือ

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

ทอระบายน้ํา สายบานนายปยะ ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

รอดสวัสดิ์ หมูที่ 1

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

ลดปญหาน้ําทวมขัง ระยะทาง 1000 เมตร (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

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

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

(อบต.)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดบัญชีโครงการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานแหลงน้ํา

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

ที่ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ดานเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน
แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรที่  2  ดานแหลงน้ํา

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมูที่ 5

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ
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ยุทธศาสตรที่  2  ดานแหลงน้ํา

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

และประตูระบายน้ํา หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

คันคลอง หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

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

18 โครงการขุดบอน้ําตื้น เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโหมูบานละ 2 จุด  - 100,000 100,000 100,000 รอยละจํานวนประชาชน ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร กองชาง

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

19 ขุดลอกเหมืองรําคาญ หมูที่ 5 เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 1300 ม.  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนการระบายน้ํามี การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

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

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

ลดปญหาน้ําทวมขัง  (อบต.) ประสิทธิภาพ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



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

สระวัดราง หมูที่ 6 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อบต.) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

ยุทธศาสตรที่  2  ดานแหลงน้ํา

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

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

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

ระบายน้ําลงหนองหาญเพ ม.6

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

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

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

สายหมูบานชื่นสุข หมูที่ 7 ลดปญหาน้ําทวมขัง (อุดหนุน) ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ําทวมขัง

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

หมูที่ 1-7 (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

28 อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและ เพื่อใชในการดําเนินกิจการระบบ เพื่ออุดหนุนกิจการระบบประปา 150,000 150,000 150,000 150,000 6 หมูบาน การบริหารระบบประปาหมูบาน กองชาง

บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน ประปาหมูบาน จํานวน 6 หมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



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

หมูที่ 6 (อุดหนุน) ม.6 เกษตรของประชาชน
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ยุทธศาสตรที่  2  ดานแหลงน้ํา

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

หนองแกว หมูที่ 5

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

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

กวาง 4 เมตร หนา 0.15 ม. และกอ

สรางประตูปด เปดน้ํา คสล. จํานวน 4 แหง

32 เรียงหินคลองนางนอย-วัดพระ เพื่อปองกันการพังทลายของดิน คลองนางนอย-วัดพระพุทธ  - 500000 500000 500000 จํานวนการทลาย ทําใหการพังทลายของดินลดลง กองชาง

พุทธสิหิงส หมูที่ 5 ชายฝงตลิ่งน้ําวัดพระพุทธสิหิงค สิหิงค (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของดินลดลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

1 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตางๆ เพื่อพัฒนาความรูใหกับกลุมอาชีพตางๆ กลุมอาชีพภายในตําบล 180,000 180,000 180,000 180,000 รอยละจํานวน ประชาชนมีอาชีพเสริมทําให สํานักปลัด

หมูที่ 1-7 นําไปเปนอาชีพเสริม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กลุมอาชีพเพิ่มขึ้น มีรายไดเพิ่มขื้น

2 สงเสริมโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ พื่อสนับสนุนเงินทุนใหแกกลุมหนมึหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบลภ 20,000     20,000      20,000     20,000     จํานวนหนึ่งผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑืมีคุณภาพเพิ่มขึ้ สํานักปลัด

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

3 สงเสริมสนับสนุนกลุมออมทรัพย เพื่อใหประชาชนรูจักการสะสมและ กลุมออมทรัพยภายในตําบล 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละกลุมออมทรัพย สมาชิกในกลุมมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

ธนาคารหมูบาน กองทุนหมูบาน เก็บออม เพื่อนํามาเปนทุนในการประกอบอาชีพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น

4 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน เพื่อสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑใหแก วัสดุ ครุภัณฑ ใหแกกลุมอาชีพภายใน 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละจํานวนวัสดุ กลุมอาชีพมีเครื่องมือเครื่องใช สํานักปลัด

กลุมอาชีพ กลุมอาชีพ ตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อุปกรณกลุมอาชีพเพิ่มขึ้น ประกอบอาชีพในกลุม

5 โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิต เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดํารงชีวิต หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงภายในตําบล 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละจํานวนการดําเนินการ ประชาชนรูจักการดํารงชีวิต สํานักปลัด

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

6 โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมูบาน เพื่อใหเงินทุนของ อบต.สําหรับกลุม จํานวน 6 กลุม 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนเศรษฐกิจชุมชน กลุมอาชีพมีเงินทุนหมุนเวียน สํานักปลัด

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

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

เปนอาชีพเสริม แกกลุมแมบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีอาชึพเสริม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น

รายละเอียดบัญชีโครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคที่

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

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ดานเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน

โครงการ

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 สงเสริมกลุมขนมไทย บานวัด เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริมและมกีลุมขนมไทย บานวัดกลา   20,000     20,000      20,000     20,000     จํานวนกลุมขนม ราษฎรมีรายไดเสริม และกลุม สํานักปลัด

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

13 สงเสริมกลุมแปรรูปผลผลิตการ เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริมและมกีลุมแปรรูปผลผลิตทางเก  20,000     20,000      20,000     20,000     รอยละจํานวนสินคาราษฎรมีรายไดเสริม และกลุม สํานักปลัด

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

14 สงเสริมกลุมเลี้ยงโค หมูที่ 1 เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริมและมกีลุมเลี้ยงโค หมูที่ 1 20,000     20,000      20,000     20,000     จํานวนกลุมเลี้ยงโค ม.1ราษฎรมีรายไดเสริม และกลุม สํานักปลัด

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

15 สงเสริมกลุมเกษตรกรนาโยงทอง เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริมและมกีลุมเกษตรกรนาโยงทอง  20,000     20,000      20,000     20,000     จํานวนกลุมเกษตร ราษฎรมีรายไดเสริม และกลุม สํานักปลัด

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

โครงการ วัตถุประสงคที่
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

16 สงเสริมกลุมน้ําดื่มชุมชน เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริมและมกีลุมน้ําดื่มชุมชน หมูที่ 1- 40,000     40,000      40,000     40,000     จํานวนกลุมน้ํา ราษฎรมีรายไดเสริม และกลุม สํานักปลัด

หมูที่ 1-7 ความเขมแข็งมากขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ดื่ม มีความเขมแข็ง

17 กลุมปุยชีวภาพ หมูที่ 1 และ เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริมและมกีลุมปุยชีวภาพ หมูที่ 1 40,000     40,000      40,000     40,000     กลุม หมูที่ 1,4 ราษฎรมีรายไดเสริม และกลุม สํานักปลัด

หมูที่ 4 (นายสมเจตน  พูลสุข) ความเขมแข็งมากขึ้น กลุมปุยชีวภาพ หมูที่ 4 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีความเขมแข็ง

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

เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมูบาน/ แบบพอเพียงแกประชาชนทั่วไปและ หมูที่ 4 การผลิตหมูยาง (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 จํานวนผลผลิต เกษตรกรมีขาวเพียงพอในการ สํานักปลัด

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

รายไดใหกับเกษตรกร

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

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

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

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

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

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

 -71-

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่
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ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

23 ฝกอบรม/สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเ ผูสูงอายุในตําบล 30,000     30,000      30,000     30,000     จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเกิด สํานักปลัด

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

24 ฝกอบรม/สงเสริมอาชีพผูพิการ เพื่อใหผูพิการไดมีงานทําและเห็นคนพิการในตําบล 30,000     30,000      30,000     30,000     จํานวนผูพิการ คนพิการไดใชเวลาวางใหเกิด สํานักปลัด

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

25 ฝกอบรมคณะกรรมการบริหาร เพื่อวางแผนพัฒนางานดานการเกษตร อบรมคณะกรรมการศูนยจํานวน 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม เกษตรกรจะไดรับขอมูลขาวสา สํานักปลัด

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

เกษตรประจําตําบล ที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว

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

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

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

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

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

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

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

29 กอสรางโรงเรือนแปรรูปผลิตผล เพื่อใหมีสถานที่สําหนับแปรรูป จํานวน 1 หลัง 200,000   200,000    200,000   200,000   โรงเรือนแปรรูป ประชาชนมีนสถานที่แปรรูป กองชาง

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

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

ชีวภาพ หมูที่ 1-7 ผลิตปุยชีวภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชีวภาพ หมูที่ 1 เพิ่มมากขึ้น

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

การเกษตร หมูที่ 1-7 ทุกหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สินคาในชุมชนเพิ่มขึ้น เปนที่ตองการเพิ่มขึ้น

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

เกษตร หมูที่ 1-7 ที่ประสบปญหา เชน น้ําทวม (อบต./เกษตร) (อบต./เกษตร) (อบต./เกษตร) (อบต./เกษตร) ไดรับความชวยเหลือเพิ่มขึ้น ประกอบอาชีพเกษตรกร สํานักปลัด

พืชผลทางเกษตร ฯลฯ

 

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

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรที่  4  ดานสาธารณสุข

แผนงาน  สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

2 ฝกอบรมอาสาสมัครพนหมอ เพื่อใหบุคลากรมีความชํา อาสาสมัครภายในหมูบ 30,000      30,000        30,000         30,000        รอยละจํานวน อาสาสมัครมีความชํานาญใน สํานักปลัด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

รายละเอียดบัญชีโครงการ

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

ที่



ยุทธศาสตรที่  4  ดานสาธารณสุข

แผนงาน  สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

ไขเลือดออก ไขหวัดใหญ ฯลฯ

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

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

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

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

11 โครงการตรวจสุขภาพพระภิกเพื่อใหพระภิกษุ สามเณร ไดรับการ พระภิกษุ สามเณร วัด  12,000      12,000        12,000         12,000        รอยละจํานวนพระภิกษุ เพื่อใหพระภิกษุ สามเณร ไดรับการ สํานักปลัด

สามเณร ตรวจสุขภาพ วัดพระพุทธสิหิงค (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 รอยละจํานวน เพื่ออบรมฟนฟู อสม.เรื่อการเฝาระวัง สํานักปลัด

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

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

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

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

นําโรค ตางๆ ควบคุม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และพาหะนําโรคลดลง ที่เกิดจากพาหะนําโรค

 -75-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  4  ดานสาธารณสุข

แผนงาน  สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 รอยละจํานวน อสม. อสม.สามารถเปนตัวแทนดาน สํานักปลัด

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

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

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

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

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

สุขภาพดวยตนเอง สุขภาพ ของตนเองและเพื่อนได
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  4  ดานสาธารณสุข  -77-

แผนงาน  สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

22 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ เพื่อปองกันโรคและควบคุจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละจํานวนวัสดุ ทําใหควบคุมโรคระบาดตางๆ สํานักปลัด

แพทย ระบาดตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วิทยาศาสตรการแพทยเพิ่มขึ้น ใหลดลง

23 วัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อใหเจาหนาที่มีชุดปฏิบัติงานที่ ชุดปฏิบัติงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนวัสดุเครื่อง ความปลอดภัยของเจาหนาที่ สํานักปลัด

ถูกตอง และปลอดภัยในชณะปฏิบัติ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) แตงกาย ในการปฏิบัติงาน

งาน

24 กอสรางหองอบสมุนไพร ขนาด เพื่อใหประชาชนมีสถานที่อบสมุนไพร กอสรางหองอบสมุนไพร ขนาดกวาง 500,000 500,000 500,000 500,000 หองอบสมุนไพร ประชาชนเห็นคุณคาสมุนไพร กองชาง

4x6 เมตร หมูที่ 3 ไทยในหมูบาน 4x6 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูที่ 3 ไทย สุขภาพรางกายดีขึ้น

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

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

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

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม

แผนงาน  สังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ผูสูงอายุภายในตําบล 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือ สํานักปลัด

(อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

2 สนับสนุนเงินชวยเหลือผูพิการ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ ผูพิการภายในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนคนพิการ ผูพิการไดรับความชวยเหลือ สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

3 สนับสนุนชวยเหลือผูปวยเอดส เพื่อสนับสนุนชวยเหลือผูปวยเอดส ผูปวยเอดสภายในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000     ผูปวยเอดส ผูปวยเอดสไดรับความชวยเหลือ สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

4 รณรงคปองกันการแกไขปญหา เพื่อใหตําบลปลอดยาเสพติด ทุกหมูบานภายในตําบล 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละจํานวนยาเสพติด ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สํานักปลัด

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

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

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

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

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

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

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

8 ฝกอาชีพคนพิการและครอบครัว เพื่อสรางรายไดใหคนพิการและ คนพิการและครอบครัว 20,000 20,000 20,000 20,000     รอยละจํานวนคนพิการ คนพิการและครอบครัวมีรายได สํานักปลัด

คนพิการพรอมการรวมกลุม ครอบครัว (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

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

9 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อใหคุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น คนพิการในตําบลมีคุณภาพชีวิตที่ 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละจํานวนคนพิการ คนพิการไดรับการดูแลที่ถูกตอง สํานักปลัด

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

10 เยี่ยมบานคนพิการ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจคนพิการ คนพิการในตําบล 45,000 45,000 45,000 45,000 รอยละจํานวนคนพิการ คนพิการมีขวัญและกําลังใจและ สํานักปลัด

ใหเห็นคุณคาของตนเอง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดรับความชวยเหลือเพิ่มขึ้น สรางแรงกระตุนคนพิการ

11 สนับสนุน/ประสานการจัดหา เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนพิการ พาหนะอุปกรณสําหรับคนพิการ 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนพาหนะ คนพิการไดรับความสะดวกใน สํานักปลัด

พาหนะอุปกรณแกคนพิการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อุปกรณคนพิการเพิ่มขึ้น การรวมกิจกรรมและการเขารับ

บริการทางการแพทย

12 อบรมลามภาษามือแกคนพิการ เพื่อใหคนพิการและผูดูแลคนพิการ คนพิการและครอบครัวค 70,000     70,000      70,000       70,000     รอยละจํานวนคนพิกคนพิการและครอบครัวคนพิการ สํานักปลัด

และผูดูแลคนพิการ สามารถสื่อสารและสื่อความหมาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รวมกิจกรรม สื่อสารกันไดเปนอยางดี

กับคนทั่วไปได

13 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา เพื่อใหมีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผ 30,000     30,000      30,000       30,000     จํานวนผูสูงอายุ ทําใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและ สํานักปลัด

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ อายุและผูพิการมีประสิทธิภาพผูพิการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผูพิการดีขึ้น

14 รณรงคใหชุมชนปรับสภาพ เพื่อใหชุมชนตระหนักถึงสภาพ คนพิการอยูกับสภาพแวด 20,000     20,000      20,000       20,000     ยละจํานวนสภาพแวดล คนพิการสามารถออกสูชุมชน สํานักปลัด

แวดลอมที่เหมาะสมกับคนพิการ ลอมที่เหมาะสมกับคนพิการ เหมาะสม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) คนพิการดีขึ้น โดยปราศจากอุปสรรค

15 จัดงานวันคนพิการประจําตําบล เพื่อใหคนพิการมีขวัญกําลังใจแคนพิการ ครอบครัว และ 30,000     30,000      30,000       30,000     รอยละจํานวนคนพิการ คนพิการมีขวัญกําลังใจ สํานักปลัด

ความภาคภูมิใจในตนเอง คนพิการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขารวมกิจกรรม

 -79- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

18 เฝาระวังปญหายาเสพติดใหโทษ เพื่อเฝาระวังและติดตามปญหายา จํานวน 6 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนยาเสพติด ชุมชนหางไกลจากยาเสพติด สํานักปลัด

อาชญากรรม ภัยพิบัติและอุบัติ เสพติดและภัยอันตรายตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดลง

เหตุทางถนน

19 การศึกษาเพื่อตอตานการใชยา เพื่อรณรงคตอตานการใชยาเสพติด เด็ก เยาวชนในสถานศึกษ 20,000     20,000      20,000       20,000     รอยละจํานวนเด็ก เ เด็ก เยาวชนในโรงเรียนไมมั่ว สํานักปลัด

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

20 ชวยเหลือสงเคราะหผูดอยโอกาส เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูยาผูดอยโอกาส ผูยากไรในพ  10,000     10,000      10,000       10,000     รอยละจํานวนผูด ประชาชนผูดอยโอกาสผูยากไร สํานักปลัด

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

21 โครงการจัดอบรมใหความรูเพื่อ เพื่อใหประชาชนทั่วไปและนักเรียน ประชาชน นักเรียน ในพื้  20,000     20,000      20,000       20,000     รอยละจํานวนผู สามารถลดจํานวนผูบาดเจ็บ สํานักปลัด

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

(ถนนสีขาว) รูเกี่ยวกับกฎจราจร

22 โครงการคนดี ศรีนาโยง เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดทําความดี ประชาชนในพื้นที่ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนคนดี ประชาชนทําความดี สังคมอยู สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศรีนาโยงเพิ่มขึ้น ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

24 กอสรางอาคาร รานคาชุมชน เพื่อเปนศูนยกลางการจําหนายสินคา จํานวน 1 หลัง  - 600,000  -  - รอยละจํานวนอาคาร ศูนยกลางจําหนายสินคา สํานักปลัด

บริเวณฝงตะวันตกสวนปายาง ของตําบล (อบต.) เพิ่มขึ้น สรางรายไดใหกับประชาชน

25 ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชเพื่อชวยเหลือประชาชนผูยากไร ผู ผูยากไร ผูดอยโอกาสในพื้นที่ อบต. 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละจํานวนผูดอยโอกาส ประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไร สํานักปลัด

ผูยากไร ผูดอยโอกาส บานทอง ดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผูยากไรไดรับความชวยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน

26 โครงการสนับสนุนกองทุน เพื่อใหประชาชนมีกองทุนในการ กองทุนสวัสดิการ ม.1-7 50,000     50,000      50,000       50,000     รอยละจํานวนกองทุน ประชาชนมีกองทุนสวัสดิการ สํานักปลัด

สวัสดิการชุมชน ออมทรัพยในหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ชุมชน

27 ขับเคลื่อนชุมชนตําบลสุขภาวะ เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีสุขภจํานวน 6 หมูบาน 20,000     20,000      20,000       20,000     รอยละจํานวนชุมชน ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี สํานักปลัด

ที่ดี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาวะเพิ่มขึ้น

28 กอสรางศาลาพักริมทาง หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่พักริมทาง จํานวน 2 หลัง ชนาด 4   - 200,000     -  - รอยละความพึงพอใจ ประชาชนมีศาลาพักริมทาง สํานักปลัด

1.ทางแยกตนหวา (อบต.) ในการบริการเพิ่มขึ้น

2.ทางแยกบานปาไส

29 จัดซื้อโตะ เกาอี้ เต็นท เพื่อใหหมูบานมีโตะ เต็นท เกาอี้ไว จํานวน 6 หมูบาน  - 300,000  -  - รอยละจํานวนโตะ หมูบานมีโตะ เกาอี้ เต็นทไว สํานักปลัด

ใชในการจัดกิจกรรมตางๆ (อบต.) เกาอี้ เตนทเพิ่มขึ้นใชในงานตางๆ

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่
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ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

32 โครงการแกไขปญหาความยากจนเพื่อชวยแกปญหาความยากจนของ จํานวน 6 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละปญหาวความ สามารถลดปญหาความยากจน สํานักปลัด

ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยากจนไดรับการแกไข ในตําบล

33 หนังสือพิมพประจําหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน 6 หมูบาน 44,800     44,800 44,800 44,800     รอยละจํานวนผูอาน ทําใหประชาชนไดรับขอมูล สํานักปลัด

ทันตอเหตุการณ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หนังสือพิมพเพิ่มขึ้น ขาวสาร

34 รับรองในการตอนรับบุคคลหรือ เพื่อตอนรับบุคคลหรือคณะบุค จํานวนบุคคลหรือคณะบุ 30,000     30,000      30,000       30,000     รอยละความพึงพอใจทําใหการตอนรับบุคคลหรือคณะ สํานักปลัด

คณะบุคคล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในการใหบริการเพิ่ม บุคคลมีประสิทธิภาพ

35 จัดตั้งศูนยเยาวชนตําบล(ศยต) เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนา เยาวชนในพื้นที่ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนเยาวชน เยาวชนมีศักยภาพมากขึ้น สํานักปลัด

ศักยภาพของเยาวชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

36 สนับสนุนการดําเนินงานกองทุน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิท กองทุนแมแผนดิน หมูที 30,000     30,000      30,000       30,000     รอยละกองทุนแม การดําเนินงานกองทุนแมของ สํานักปลัด

แมของแผนดิน หมูที่ 1-7 มากขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น แผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขื้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

37 หนึ่งตําบล หนึ่งศูนยเรียนรู เพื่อใหมีศูนยการเรียนรูในตําบล จํานวน 1 ศูนย 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนประชาชน ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ได สํานักปลัด

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

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

การใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน ยาเสพติด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไมยุงเกี่ยวยาเสพติดเพิ่มขึ้น สภ.นาโยง

39 สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อใหผูสูงอายุไดมีกิจกรรมการเสริม ผูสูงอายุในพื้นที่ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละผูสูงอายุเขา ผูสูงอายุมีสุขภาพกายและจิต สํานักปลัด

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

40 สงเสริม/สนับสนุนกิจกรรมการ เพื่อพัฒนาคุณชีวิตของเด็กและ เด็ก เยาวชนในพื้นที่ อบ 30,000     30,000 30,000 30,000     รอยละเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนไดรับการพัฒนา สํานักปลัด

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

41 โครงการสรางภูมิคุมกันการตั้ง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเด็กและเ เด็ก เยาวชน นักเรียน ผูป 20,000     20,000      20,000       20,000     รอยละจํานวนตั้ง เด็กและเยาวชน มึภูมิคุมกัน สํานักปลัด

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

ที่เกิดขึ้น กอนวัยอันควร

42 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมใน ผูนําชุมชน อาสาสมัครต 10,000     10,000      10,000       10,000     รอยละจํานวนปญหา สังคมและชุมชนมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ การปองกัน แกไข ปญหาความรุนแรง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความรุนแรงตอเด็ก ปองกันแกไขปญหาความรุนแรง

บุคคลในครอบครัว สตรี ลดลง

43 กิจกรรม ทู บี นัมเบอรวัน เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดทํา เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ 20,000     20,000      20,000       20,000     รอยละเด็ก เยาวชนได ทําใหเด็ก เยาวชน หางไกลยาเสพติด สํานักปลัด

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค



กิจกรรมรวมกัน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตําบล รวมกันทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น กศน.อ.นาโยง

 -84-

ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

44 โครงการเสริมสรางครอบครัว เพื่อสรางความรัก ความเขาใจและ สมาชิกในครอบครัวของกลุมเปา 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนครัวเรือน ครอบครัวในชุมชน อบอุน สํานักปลัด

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

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

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

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

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

47 โครงการเชิดชูบุคคลผูทําความดี เพื่อเชิดชูบุคคลผูทําความดีในพื้นที่ บุคคลผูทําความดีในพื้นที 5,000       5,000 5,000 5,000       รอยละจํานวนผูทํา บุคคลที่ทําความดีไดรับการเชิด สํานักปลัด

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

48 โครงการวัยใส หัวใจคุณธรรม เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ยึดเด็ก เยาวชน ครอบครัวใ  10,000     10,000      10,000       10,000     รอยละจํานวนเด็ก เด็ก เยาวชนยึดมั่นในคุณธรรม สํานักปลัด

ในคุณธรรม จริยธรรม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เยาวชนที่เขารวม จริยธรรม

49 โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและ เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีและสถาบัน จํานวนสตรีมีบทบาทเพิ่ม 10,000     10,000      10,000       10,000     รอยละจํานวนสตรี สตรีในชุมชนมีบทบาทเพิ่มมาก สํานักปลัด

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

50 จัดตั้งมูลนิธิชวยเหลือประชาชน เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน หมูที่ 1-7  - 100,000 100,000  - รอยละความพอใจ ประชาชนในพื้นที่ไดรับความ สํานักปลัด

ในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) ในการชวยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้น ชวยเหลือ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

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

และสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ/คนพิการ สถานที่ใหการจัดกิจกรรม ประจําตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผูสูงอายุ

54 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู ทักษะ ใน ประชาชนในพื้นที่ อบต.  - 10,000 10,000 10,000 รอยละศักยภาพมนุษย ประชาชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

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

56 โครงการหมูบานถือศีลหา เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 6 หมูบาน 10,000     10,000      10,000       10,000     ชุมชนมีความ ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม สํานักปลัด

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

57 โครงการสรางความปรองดอง เพื่อสรางความปรองดองและสมานฉันท ประชาชนในพื้นที่ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 ความปรองดอง ประชาชนมีความปรองดองและ สํานักปลัด

และสมานฉันทและปกปอง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และสมานฉันท สมานฉันท

สถาบันสําคัญของชาติ เพิ่มขึ้น

58 กอสรางศาลาที่พักหนาศูนย เพื่อเปนที่พักสําหรับผูปกครองมารับ ศาลาที่พักหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -  - 600,000      - ศาลาที่พักศูนย ประชาชนมีที่พักสําหรับมารับเด็ก กองชาง

พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก จํานวน 1 หลัง (อบต.) พัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่ 5  ดานคนและสังคม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

เอนกประสงคบริเวณหนองชาง การออกกําลังกาย (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น และมีสุขภาพแข็งแรง

ทอก หมูที่ 5

60 ปรับปรุงลานกีฬาบริเวณวัด เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ลานกีฬาบริเวณวัดพระพุทธสิหิงส  - 200,000 200,000 200,000 รอยละจํานวน ประชาชนมีพื้นที่ออกกําลังกาย กองชาง

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

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

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

เที่ยวในชุมชน ชน

62 โครงการคนไทยตองไมโกง เพื่อปลูกฝงคานิยมการไมโกงใหกับ ประชาชนในพื้นที่หมูที่ 1-7 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละจํานวนคนไทยไมโกง ทําใหประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น สํานักปลัด

คนในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

63 ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่ 200,000   200,000    200,000     200,000   รอยละความปลอดภัย ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

หมูที่ 1-7 ทรัพยสินของประชาชน หมูที่ 1-7 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของประชาชนเพิ่มขึ้น ในชิวิตและทรัพยสิน

64 ซอมแซมศาลาเอนกประสงคบานเพื่อใหศาลามีสภาพที่ดีขึ้น ศาลาเอนกประสงค  - 100,000    100,000      - จํานวนศาลาเอนก ทําใหประชาชนมีพื้นที่ในการ กองชาง

ชายคลอง หมูที่ 3 ใชงานไดตามปกติ บานชายคลอง หมูที่ 3 (อบต.) (อบต.) ประสงคเพิ่มขึ้น ทํากิจกรรม

65 อบรมผูดูแลผูสูงอายุพื้นที่ตําบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะ ผูดูแลผูสูงอายุในพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละผูดูแลผูสูงอายุ ทําใหผูดูแลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด/

นาโยงเหนือ ใหกับผูดูแลผูสูงอายุใหถูกตอง ตําบล หลักสูตร 420ชั่วโมง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีทักษะเพิ่มขึ้น กศน.อ.นาโยง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาดานอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรที่  6  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการ เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต. 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละจํานวนเด็ก เด็กนักเรียนไดรับอาหารเสริม สํานักปลัด

ที่ดี (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดรับอาหารเสริม (นม)ทําใหรางกายแข็งแรง

2 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนมีภาวะโภชนเด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต. 800,000  800,000     800,000      800,000   รอยละจํานวนเด็ก เด็กนักเรียนไดรับอาหารโภชนาก สํานักปลัด

ที่ดี (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ไดรับอาหารกลางวัน ที่ดี

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

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

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

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

5 สนับสนุนจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเปนการอนุรักษประเพณีไว วันสําคัญตางๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 วันสําคัญตางๆ เกิดการอนุรักษและสืบทอด สํานักปลัด

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

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

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

7 แขงขันกีฬาสานสัมพันธเด็ก เพื่อใหเด็กไดเลนกีฬา และสานสัมพันธ เด็กเล็กไดเลนกีฬา 40,000    40,000 40,000 40,000     รอยละจํานวนเด็ก เด็กเล็กไดออกกําลังกาย มีทักษะ สํานักปลัด

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

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

รายละเอียดบัญชีโครงการ

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรที่  6  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

คุณภาพชีวิต รวมกิจกรรม

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

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

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

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

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

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

12 จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหวัสดุสื่อการเรียนการสอนสําหรับ วัสดุสื่อการเรียนการสอน 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนวัสดุสื่อ เด็กเล็กไดเรียนรูและมีพัฒนาการที่ดี สํานักปลัด

ประจําศูนยเด็กเล็ก พัฒนาการของเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การเรียนการสอน

13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย เพื่อใหเด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการ เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของเด็กเล็ก เด็กนักเรียนไดรับอาหารเสริม สํานักปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดี (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ที่ไดรับอาหารเสริม (นม)ทําใหรางกายแข็งแรง

14 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนมีภาวะโภชนเด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต. 300,000  300,000     300,000      300,000   จํานวนเด็กเล็ก เด็กนักเรียนไดรับอาหารโภชนาก สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ดี (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ที่ดี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรที่  6  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

15 เด็กปลอดโรค เพื่อใหเด็กปลอดจากโรคภัยตางๆ เด็กในพื้นที่ปลอดจากโรค 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของเด็ก ทําใหเด็กมีสุขภาพรางกายแข็ง สํานักปลัด

ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ปลอดจากโรค แรงปราศจากโรค

16 สงเสริม/สนับสนุนการเรียนรูสู เพื่อสงเสริม/สนับสนุนเตรียมความ ประชาชนในพื้นที่ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 6 หมูบาน ประชาชนเขาสูประชาคมอา สํานักปลัด

ประชาคมอาเซียน พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เซียนอยางมีประสิทธิภาพ

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

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

18 ประชุมคณะกรรมการการศึกษา เพื่อวางแผนการศึกษาของ ประชุมคณะกรรมการ ศพด. 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละคณะกรรมการ ภาคประชาชนรวมมือในการ สํานักปลัด

(ศพด.) ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขารวมประชุม จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

19 ประชุมคณะกรรมการการศึกษา เพื่อวางแผนการศึกษาของ ประชุมคณะกรรมการ อบต. 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละคณะกรรมการ ภาคประชาชนรวมมือในการ สํานักปลัด

(อบต.) ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขารวมประชุม จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

20 โครงการตอเติมหองเก็บของ เพื่อใหมีหองเก็บของที่เปนสัดสวนและ หองเก็บของ ศพด. 80,000 80,000  -  - หองเก็บของ ศพด. หองเก็บของที่เปนสัดสวนเหมาะสม กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนระเบียบเรียบรอย (อบต.) (อบต.) และเด็กมีความปลอดภัย

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

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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22 โครงการเด็กไทยไมโกง เพื่อปลูกฝงคานิยมที่ดีใหกับเด็ก เด็กในพื้นที่ อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็กมีคานิยม ทําใหเด็กมีคานิยมที่ดีขึ้น สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ดีเพิ่มขี้น
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ยุทธศาสตรที่  6  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

23 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เครื่องพิวเตอร จํานวน 30,000  -  -  - รอยละเครื่องคอม ทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว สํานักปลัด

อุปกรณ (ศพด.) ปฏิบัติงาน 1 ชุด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น

24 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหหองเรียน 90,000  -  -  - เครื่องปรับอากาศ สรางบรรยากาศในการเรียนรู กองชาง

ในหองเรียน ศพด. ใหกับเด็กภายใน ศพด. ศพด. (อบต.) ในหองเรียน ที่ดีใหกับเด็ก

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

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

26 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพคร/ูผูดูแลเด็กใน คร/ูผูชวยดูแลเด็กใน ศพด 20,000    20,000 20,000 20,000 จํานวนครู/ผูดูแล ครูและบุคลากรมีประสบการณ สํานักปลัด

ทางการศึกษา การเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็ก สามารถพัฒนาเด็กไดเพิ่มขืน

27 เยี่ยมบานเด็ก(ศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อทราบปญหาเด็กโดยตรง เด็กไดรับการตรวจเยี่ยมเพื่อทราบ 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละจํานวนเด็ก ปญหาของเด็กไดรับการแกไข สํานักปลัด

เล็ก อบต.นาโยงเหนือ) ของเด็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ไดรับการเยี่ยม การเรียนรูของเด็กมีประสิทธิภาพ

28 สายสัมพันธวันปดภาคเรียนและ เพื่อใหเด็กมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการ เด็กไดเขารวมกิจกรรมโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละจํานวนเด็ก เด็กศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สํานักปลัด

นิทรรศการงานวิชาการ ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขารวมกิจกรรม

29 หนูนอยวัยใสเรียนรูเศรษฐกิจ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูหลักเศรษฐกิจพอ เด็กไดเขารวมกิจกรรมโครงการ 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละจํานวนเด็ก เด็กไดเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สํานักปลัด

พอเพียง เพียง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขารวมกิจกรรม พอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่  6  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

30 การประชุมผูปกครอง เพื่อชี้แนะและแสดงความคิดเห็น  -ครูผูดูแลเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของผูเขา ผูปกครองไดมีความเขาใจในการ สํานักปลัด

เกี่ยวกับการบริหารการเรียนการสอน  -ผูปกครอง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รวมประชุมเพิ่มขึ้น ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

 -คณะกรรมการศูนยฯ

31 ปฐมวัยใสใจภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบ นักเรียน ไดเรียนรูภูมิ 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของนัก นักเรียนไดรวมกันอนุรักษภูมิ สํานักปลัด

การณตรงและเห็นคุณคา จาก ปญญาทองถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เรียนไดรับความรู ปญญาทองถิ่น

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น

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

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

เลือกตั้งซอม สิทธิและหนาที่ของตนเอง ระบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

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

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

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

3 ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ เพื่อประชาสัมพันธงานกิจกรรมของ จัดทําแผนพับ/วารสาร/ปายไวนิล 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนประชาชน ประชาชนไดรับทราบขาวสาร สํานักปลัด

ของ อบต. อบต.ใหประชาชนรับทราบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดรบขาวสารเพิ่มขึ้น กิจกรรมตางๆของ อบต.

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับงาน เพื่อถวายเปนราชสักการะตอสถาบัน จัดซื้อธงชาติ ตราสัญลักษณ ที่ปกธง 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนวัสดุอุปกรณ เพื่อแสดงออกถึงการจงรักภักดี สํานักปลัด

ราชพิธี พระมหากษัตริย ชาติ ฯลฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) งานราชพิธี ตอสถาบันพระมหากษัริย

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

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

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

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

7 ทัศนศึกษาและดูงานของแกนนํา เพื่อพัฒนางานของ อบต.ใหมีประสิทธิภาพ แกนนําหมูบาน/เจาหนาที/่สมาชิก 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละจํานวนคนที่ อบต.มีการพัฒนาในดานตางๆ สํานักปลัด

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

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดบัญชีโครงการ



ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

ที่เขารวมฝกฯ มีประสิทธิภาพ

9 อุดหนุนการฝกอบรม อพป. เพื่อเปนมวลชนในการปองกันและ สมาชิก อพป. 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนสมาชิก อพป. สมาชิก อพป.เปนมวลชนใน สํานักปลัด

บรรเทาภัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น การปองกันและบรรเทาภัย

10 อุดหนุนการฝกอบรม ชรบ. เพื่อเปนมวลชนในการปองกันและ สมาชิก ชรบ. 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละจํานวนสมาชิก ชรบ. สามรถชวยเหลือเบื้องตนในการ สํานักปลัด

บรรเทาภัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขี้น บรรเทาสาธารณภัย

11 ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน เพื่อสรางจิตสํานึกรักแผนดินและสราง กลุมลูกเสือชาวบาน  - 20,000    - 20,000     รอยละจํานวนกลุม ประชาชนเกิดจิตสํานึกรักแผนดิน สํานักปลัด

ความสามัคคีปรองดองของประชาชน (อบต.)  (อบต.) ลูกเสือชาวบานเพิ่มขึ้น มีความรัก ความสามัคคี

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

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

13 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เพื่อสงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมในการ หมูที่ 1-7 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวน กม. การพัฒนาหมูบานมีประสิทธิ สํานักปลัด

คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ปกครอง และพัฒนาหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ภาพ

14 ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผูนํา หมูที่ 1-7 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนผูนํา การทํางานของผูนําชุมชนมี สํานักปลัด

ชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชุมชนมีศักยภาพเพประสิทธิภาพมากขึ้น
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15 ปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการ อบต . เพื่อปรับปรุงตอเติมอาคารใหเพอาคารที่ทําการ อบต.  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนอาคารที่ทําการ สามารถใหบริการประชาชน กองชาง

พอกับการปฏิบัติงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เหมาะสมการปฏิบัติงาน ไดอยางรวดเร็ว

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

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

17 ศูนยถายทอดเทคโลโยลีเกษตร เพื่อพัฒนาศูนยถายทอดเทคโนโลยี อบรมคณะกรรมการศูนยถายทอด  - 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนเทคโน การดําเนินงานของศูนยฯมี สํานักปลัด

ประจําตําบล เทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) โลยีเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพมากขึ้น

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

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

19 พัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร อบต. เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ศูนย 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยลศูนยขอมูลขาวสาร ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาว สํานักปลัด

อยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อบต.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สารอยางทั่วถึง

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

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

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

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

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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22 ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี ประชาชนรับรูขาวสารการจัดเ ประชาสัมธืใหประชาชนรับทราบ 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนผูเสีย สามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น กองคลัง

ภาษีของ อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภาษีเพิ่มขึ้น

23 บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่ออํานวยความสะดวกลดภาระการ จํานวน 6 หมูบาน 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละจํานวนความ สามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น กองคลัง

การเดินทางของผูชําระภาษี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พอใจในการบริการเพิ่มขึ้น

24 โครงการผูเสียภาษีดีเดนประจํา เพื่อจูงใจผูเสียภาษีใหชําระภาษีให ผูเสียภาษีภายในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละจํานวนผูเสีย สามารถสรางแรงจูงใจใหกับ กองคลัง

ตําบล กับ อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภาษีเพิ่มขึ้น ผูเสียภาษีได

25 กอสรางอาคารเอนกประสงค เพื่อใหประชาชนใชในการประชุมและ ขนาด 20.00x40.00 ม.  - 4,000,000  -  - อาคารเอนกประสงค ประชาชนมีสถานที่สําหรับทํา กองชาง

พรอมระบบเครื่องขยายเสียง จัดกิจกรรมตางๆ (อุดหนุน) กิจกรรมตางๆ

ภายในอาคาร ตามแบบแปลน

อบต.นาโยงเหนือ

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

อัตโนมัติ ใชไฟฟาจํานวนมากหรือไฟฟาดับ (อบต.) ดานไฟฟามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หยุดชะงักเมื่อไฟฟาดับ

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

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

28 การบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เพื่อใชซอมแซมและบํารุงรักษา ทําใหครุภัณทตางๆ ของ อบต.สามารถ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละจํานวนครุภัณฑ ทําใหครุภัณฑสามารถใชงาน สํานักปลัด

ทรัพยสิน อบต. ใหใชงานไดตามปกติ ใชงานไดตามปกติ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ไดตามปกติ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงคโครงการที่
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29 จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา เพื่อบรรทุกแจกจายน้ําใหแกรารถบรรทุก ชนาด 6 ตัน 6 ลอ จุน้ํา  - 1,320,000  -  - รอยละจํานวนการ ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใชในชวง สํานักปลัด

ในชวงฤดูแลง ได 6000 ลิตร (อุดหนุน) บริการน้ํารวดเร็วขึ้น ฤดูแลง

30 พัฒนาการจัดทําเว็บไซต อบต. เพื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธ เว็บไซต อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนเว็บไซต ทําใหภาคสวนตางๆไดรับทราบขอ สํานักปลัด

อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มูลขาวสารของ อบต.

31 พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหงานสารบรรณทันสมัย รวดเร็วขึ้น ระบบงานสารบรรณ 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบสารบรรณดีขึ้น ทําใหงานสารบรรณมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

32 คาถายเอกสารแบบแปลน เพื่อใชประกอบเอกสารแบบแปลน งานดานกองชางมีประสิทธิภาพ 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละจํานวนเอกสาร การดําเนินโครงการกอสราง กองชาง

กองชาง การดําเนินกิจกรรมสําเร็จ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) แบบแปลนรวดเร็วขึ้น ตางๆ

33 จัดซื้อรถกระเชา เพื่อใชในงานซอมไฟฟา เสียงตามสาย รถกระเชา  - 100,000 100,000 100,000 รอยละจํานวนการ ทําใหงานบริการประชาชนมี กองชาง

ฯลฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) บริการเพิ่มขี้น ประสิทธิภาพมากขึ้น

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

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

35 ปรับปรุงหองประชาสัมพันธ เพื่อใหหองประชาสัมพันธขาวสารเปน ปรับปรุงหองประชาสัมพันธ จํานวน  - 50,000 50,000 50,000 หองประชาสัมพันธ หองประชาสัมพันธเปนสัดสวน กองชาง

อบต. สัดสวน มีที่เก็บเอกสารขาวสาร 1 หอง (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีที่เก็บเอกสารประชาสัมพันธ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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36 หนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูภัย/มิสเตอร เพื่อทบทวนการปองกันและบรจํานวนอาสาสมัคร 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละอาสาสมัคร ทําใหอาสาสมัครมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

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

สาธารณภัยตางๆ

37 อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสาร เพื่อใหศูนยฯมีประสิทธิภาพ ศูนยจัดซื้อจัดจางของ อบต.ในระดับ 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละศูนยรวมขอมูลฯ การดําเนินงานของศูนยมี สํานักปลัด

การจัดซื้อจัดจางของ อบต. ใน อําเภอ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและคลองตัวมากขึ้น

ระดับอําเภอ

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

(อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

39 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร เพื่อปกปองสถาบันการปกครองระบอบ จํานวนอาสาสมัคร 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนอาสา ประชาชนเกิดความรักและเทิด สํานักปลัด

ปกปองสถาบัน(อสป.) ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมัคร อสป.เพิ่มขึ้น ทูนในสถาบันพระมหากษัตริย

เปนประมุข

40 จัดซื้อรถกระบะขนาดเล็ก เพื่อบรรทุกวัสดุอุปกรณตางๆ ในการ รถกระบะขนาดเล็ก เครื่องยนต  -  - 350,000  - รอยละจํานวนรถกระบะ ทําใหการทํางานรวดเร็วและ กองชาง

จัดกิจกรรม ของ อบต. ขนาด 4 สูบ 16 วาลว จํานวน 1 คัน (อบต.) เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

41 สงเสริมเผยแพรรณรงคการ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ จํานวน 6 หมูบาน 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละจํานวนประชาชน ประชาชนไดความรูความเขาใจ สํานักปลัด

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบอบประชาธิปไตย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดรับรูระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น ในการปกครองระบอบประชา

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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42 โครงการบริการกิจการบานเมือง เพื่อปรับปรุงระบบงานกิจการบอบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนการบริหาร บานเมืองนาอยู สังคมมีควมสุข สํานักปลัด

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

43 โครงการกอสรางอาคารประชุม เพื่อใหมีสถานที่ประชุมสัมมนา จํานวน 1 หลัง  -  - 1,000,000   - รอยละจํานวนอาคาร มีสถานที่ใหประชาชนไดประชุม กองชาง

สัมมนาบริเวณหนองหาญเพ หมูที่ 6 (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น จัดทํากิจกรรมตางๆ

44 ปรับปรุงศูนย อปพร.บริเวณที่ เพื่อใหมีศูนย อปพร.ในการปฏิบัติงาน ขนาดกวาง 8x10 ม. จํานวน 2 ของ  - 300,000 300,000 300,000 รอยละจํานวน อปพร. การปฏิบัติ อปพร.มีประสิทธิภาพ กองชาง

ทําการ อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทํางานมีประสิทธาภาพ

45 การเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เพื่อสะดวกในการใชงานและเปน เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือตางๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนหนังสือ ทําใหหนงเปนรูปเลมสะดวก สํานักปลัด

ระเบียบเรียบรอย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เปนรูปเลมเพิ่มขึ้น ในการใชและเปนระเบียบ

46 งานบริการซักฟอกภายในสํานัก เพื่อทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ วัสดุอุปกรณสํานักงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละงานซักฟอก ทําใหวัสดุอุปกรณสํานักงาน สํานักปลัด

งาน สํานักงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สะอาด

47 การโฆษณาและเผยแพร, งานประ เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของ 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละจํานวนประชาชน ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของ สํานักปลัด

ชาสัมพันธ ของ อบต. อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดรับขาวสารเพิ่มขึ้น อบต. กองคลัง

48 การประกันภัยรถราชการ เพื่อประกันความเสียหายอันเกิดจาก รถยนตสวนราชการไดรับความคุม 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละจํานวนรถ ทําใหรถยนตไดรับความคุมครอง สํานักปลัด

การใชรถยนตสวนราชการ ครองความเสียหาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ราชการมีประกันภัยเพิ่มขึ้น จากการเสียหายอันเกิดจาก

การใชรถยนต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

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

49 การเลี้ยงรับรองในการประชุม เพื่อรับรองการประชุมสภาทองทําใหการประชุมสภาเปนไดดวยความ 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละจํานวนผู ทําใหการประชุมสภาเปนไดดวยความ สํานักปลัด

สภาทองถิ่น เรียบรอย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขารวมประชุม เรียบรอย

50 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุสํานักงานในการปฎิบัติ การทํางานมีประสิทธิภาพ 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละจํานวนวัสดุ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

งาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สํานักงานเพิ่มขึ้น กองคลัง

กองชาง

51 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใหมีวัสดุงานบานงานครัวใช วัสดุงานบานงานครัวพรอมใชงาน 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละจํานวนวัสดุ งานบานงานครัวมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

ในสํานักงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) งานบานเพิ่มขึ้น

52 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อใหมีวัสดุยานพาหนะและขนสง ทําใหกิจการ อบต.สําเร็จดวยดี 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนวัสดุยาน ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

มีความพรอมในการปฏิบัติงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พาหะและขนสงเพิ่มขึ้น

53 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อใชในการปฏิบัติงานกิจการ อบต. การปฏิบัติกิจการตางๆ ของ อบต. 450,000 450,000 450,000 450,000 รอยละจํานวนวัสดุเชื้อเพลิง การทํางานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น

54 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใชในการเกษตร เชน ปุย พันธุ วัสดุการเกษตร 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละวัสดุการเกษตร ทําใหมีวัสดุการเกษตรในการ กองชาง

พืช วัสดุเพาะชํา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น ดําเนินงาน

55 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหใชในการปฏิบัติดานคอมพิวเตอร การทํางานดานคอมพิวเตอรมีความ 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละจํานวนวัสดุ ทําใหการทํางานดานคอมพิว สํานักปลัด

ของสํานักงาน รวดเร็ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) คอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น เตอรรวดเร็ว กองคลัง
กองชาง

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ
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ยุทธศาสตรที่  7  ดานพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

56 การจายคาบริการสาธารณูปโภค เพื่อใหมีสาธารณูปการในการปฏิบัติงาน การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละจํานวนการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานมีความสะดวก สํานักปลัด

สาธารณูปการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวดเร็ว

57 การจางเหมาบริการ เพื่อใหการดําเนินงานหรือกิจกรรม การดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละจํานวนการ การดําเนินงานตางๆ สําเร็จ สํานักปลัด
ตางๆมีประสิทธิภาพ สําเร็จและมีประสิทธิภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดวยดี กองคลัง

กองชาง

58 การจายคาบริการไปรษณีย เพื่อใชในการติดตอสงเอกสารตางๆ การทํางานมีความรวดเร็ว 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละการรับสงเอกสาร ทําใหการรับสงเอกสารรวดเร็ว สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

59 การบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อติดตอและประสานงานทางราชการ ทําใหกิจการดานสื่อสารแลดาน 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละการสื่อสาร เพื่อติดตอและประสานงานทางราชการ สํานักปลัด

ดวยความรวดเร็วและทั่วถึง อินเตอรเน็ตรวดเร็ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดวยความรวดเร็วและทั่วถึง

60 กอสรางโรงจอดรถ บริเวณที่ เพื่อใหมีสถานที่จอดอยางเพียงพอ ขนาดกวาง 8x15 ม. จํานวน 2 ของ  - 300,000 300,000 300,000 รอยละจํานวนที่จอด ทําใหมีที่จอดรถเปนระเบียบ กองชาง

ทําการ อบต. สําหรับผูมาติดตอราชการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) รถเพิ่มขึ้น และปลอดภัย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงคโครงการที่



ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรที่  8  ดานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

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

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

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

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

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

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

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

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

รายละเอียดบัญชีโครงการ

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน



ยุทธศาสตรที่  8  ดานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

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

ชางทอก หมูที่ 5 หยอนใจ (อุดหนุน) มีสถานที่พักผอนเพิ่มขึ้น ผอนหยอนใจ

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

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

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

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

12 จัดตั้งแหลงเรียนรูระบบนิเวศ เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชนได สวนสาธารณะปายาง  10,000 10,000 10,000 10,000    รอยละแหลงเรียนรูระบบนิเวทําใหเด็ก เยาวชน ประชาชนได สํานักปลัด

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

13 จางเหมาบริการโคนลมตนยาง เพื่อใหเกิดความปลอดภตันยางนาบริเวณสวนป   50,000      50,000     50,000    50,000    รอยละจํานวนตนยางนาที่เสื่ ประชาชนมีความปลอดภัยใน สํานักปลัด

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

14 กอสรางหองน้ําบริเวณสวน เพื่อไวบริการประชาชนที่มาพักผอน หองน้ําบริเวณสวนสาธารณะปายาง  -  - 500,000  500,000  รอยละจํานวนหองน้ําสวนสาประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สาธารณะปายาง หมูที่ 4 หยอนใจ (อุดหนุน) (อุดหนุน) ปายางเพิ่มขึ้น ในการบริการ

15 โครงการจัดตั้งฐานเรียนรูการจัด เพื่อใหประชานไดเรียนรูการจัดการขยะ ฐานเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอย 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนเรียนรู ทําใหชุมชนปลอดขยะ สํานักปลัด

การขยะมูลฝอยชุมชน มูลฝอยในชุมชน ในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การจัดการขยะเพิ่มขึ้น

16 กอสรางรั้วรอบสวนสาธารณะ เพื่อปองกันอันตรายและ รั้วรอบสวนสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละความปลอดภัย พื้นที่เปนสัดสวนและเด็กเล็ก กองชาง

ปายาง หมูที่ 4 ทรัพยสินของ ศพด. ปายาง หมูที่ 4 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของเด็กเล็กเพิ่มขึ้น มีความปลอดภัย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรที่  8  ดานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

17 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเลียบ เพื่อใหทิวทัศนบริเวณเลภีูมิทัศนบริเวณเลียบคลองน้ําเจ็ด  - 800,000 800,000 800,000 รอยละจํานวนภูมิทัศนคลองน้ําเจ็ดสะอาด มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

คลองน้ําเจ็ด ทั้ง 2 ฝง หัวสะพาน สวยงาม น้ําสะอาด หัวสะพาน-คลองใน หมูที่ 6 (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) เพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

ศาลา-คลองใน หมูที่ 6 ของประชาชน

18 ปรับปรุงภูมิทัศนพรอมติดตั้งโคมไฟฟา เพื่อใหมีทิวทัศนสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนองชางทอก 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละภูมิทัศนหนองชางทอก มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

กังหันลมและกังหันน้ํา โซลาเชล หมูที่ 5 (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) สวยงามเพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

บริเวณหนองชางทอก หมูที่ 5 ของประชาชน

19 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหนองแจง เพื่อใหมีทิวทัศนสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ภูมิทัศนหนองแจงสวยงาม มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

หมูที่ 5 แจง หมูที่ 5 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

ของประชาชน

20 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อใหประชาชนรูจักคัดแยกชยะให จํานวน 6 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนขยะมูลฝอย ทําใหชุมชนปราศจากขยะ สํานักปลัด

ถูกวิธี ลดขยะในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดลง

21 จัดหาที่ทิ้งขยะ เพื่อใหมีสถานที่สําหรับทิ้งขยะ ที่สําหรับทิ้งขยะมูลฝอยภายในตําบล 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนที่ทิ้งขยะเพิ่มขึ้น มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

22 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน เพื่อปลูกฝงการรักน้ํา รักปา รักษา ปลูกฝงการรักน้ํา รักปา รักษา 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชนรูจัก รักษา ประชาชนชวยกันอนุรักษน้ํา ปา สํานักปลัด

แผนดินใหกับประชาชน แผนดินใหกับประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปา น้ํา และรักษาแผนดินเพิ่มขึ้น และแผนดินมากขึ้น

23 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อใหประชาชนจัดการขยะใหถูกวิธี การจัดการขยะในชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 การจัดการชยะที่ถูกวิธีเพิ่มขึ้น ทําใหชุมชนปลอดขยะ สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

24 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อใหประชาชนเห็นคุณคาของขยะ จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนเห็นคุณคา ทําใหชุมชนปลอดขยะ สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่  8  ดานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  -104- 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

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

25 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหนองแกว เพื่อใหมีทิวทัศนสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ภูมิทัศนหนองแจงสวยงาม มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

หมูที่ 5 แกว หมูที่ 5 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

ของประชาชน

26 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหนองจอก เพื่อใหมีทิวทัศนสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ภูมิทัศนหนองแจงสวยงาม มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

หมูที่ 5 จอก หมูที่ 5 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

ของประชาชน

27 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหนองวัดราง เพื่อใหมีทิวทัศนสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ภูมิทัศนหนองแจงสวยงาม มีภูมิทัศนที่ดีเหมาะแกการทํา กองชาง

หมูที่ 6 วัดราง หมูที่ 6 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น กิจกรรมและพักผอนหยอนใจ

ของประชาชน

28 สรางปา สรางรายได ตามโครง เพื่อใหพื้นที่มีปาไม พืชสมุนไพร สวนสาธารณะในพื้น 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละจํานวนปาไม สมุนไพร ทําใหชุมชนมีปาไม พืชสมุนไพร สํานักปลัด

การพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ เพิ่มชี้น ที่ตําบล (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 และสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชน

30 กอสรางเตาเผาขยะชุมชน เพื่อกําจัดขยะใหถูกวิธี หมูที่ 1-7 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละจํานวนขยะในชุมชนลดลง ทําใหชุมชนมีที่กําจัดขยะที่ กองชาง

หมูที่ 1-7 และลดจํานวนขยะในชุมชน ถูกวิธี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



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
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ที่ โครงการ วัตถประสงค

โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร  ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนตําบ   

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



(ผลผลิตของโครงการ)

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

 -46-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ท โครงการ วตถุประสงค



กระจาง หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ทาง 90 ม.

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.
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เรียนรูหนองชางทอก หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน ยาว 80.00 ม.

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
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ตําบลนาขาวเสีย หมูที่ 1

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
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เปาหมาย

(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
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



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
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค



78 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก กวาง 5.00 ม. ระยะทาง 500 ม.

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
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค



86 กอสรางฝายน้ําลนคลองนาง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร จํานวน 1 แหง

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
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94 วางทอระบายน้ํา สายหนาบาน เพื่อใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ระยะทาง 10 ม.

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย

(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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



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.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



วิเชียร  ศรีเกื้อ - ถนนนาโยง ไดมาตรฐาน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



(ผลผลิตของโครงการ)

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

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ

  ประกอบดวย

  บลนาโยง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

      เพียง

งบประมาณและที่มา



2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

 -  - 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

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ

พธทคาดวาจะไ



ใชในการสัญจรสะดวก

 -  - 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

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



ใชในการสัญจรสะดวก

 - - 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)

 

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



หนวยงาน

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

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ

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

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -  - 250,000 ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

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

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -  - 1,000,000 ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

 -  - 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

 

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -  - 150,000 การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง

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

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



หนวยงาน

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

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -  - 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

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



ใชในการสัญจรสะดวก

 -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

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



 -66-

         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

 -67 -

ประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไ หนวยงาน

งบประมาณและที่มา
ัพธที่คาดวาจะไ



2560 (บาท) 2561(บาท) 2562 (บาท) ที่รับผิดชอบ

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

 -68 -

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

 -69 -

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

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ/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

กลยุทธ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกชวงวัย

กลยุทธ การสงเสริมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

บัญชีรายการชุดโครงการ

โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบดวย

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ  พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ

งบประมาณดําเนินการ



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

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

กลยุทธ การสงเสริมการปลูกปาแบบบูรณาการ

กลยุทธ สงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทางเลือกเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอม

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดําเนินการ

กลยุทธ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบเปนระบบ

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง



แหลงที่มา หนวย

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

 -

 -

กลยุทธ เสริมสรางสังคมคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ สงเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกผูมีรายไดนอย

บัญชีรายการชุดโครงการ

กลยุทธ สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ยั่งยืน

งบประมาณดําเนินการ

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

กลยุทธ การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ

กลยุทธ เสริมสรางหมูบาน/ชุมชน เขมแข็ง ปลอดภัยปลอดยาเสพติดและอบายมุข

งบประมาณดําเนินการ
บัญชีรายการชุดโครงการ



แหลงที่มา หนวย

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

กลยุทธ การปรับสถานที่และภูมิทัศนในการใหบริการ

กลยุทธ ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการภาครัฐเพื่อความผาสุกและความพึงพอใจของประชาชน

กลยุทธ พัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

กลยุทธ การนําหลักปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

งบประมาณดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมความเปนเลิศในการบริหารจัดการ

วิสัยทัศน  "นาโยง ประตูสูอันดามัน  สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณดําเนินการ
บัญชีรายการชุดโครงการ

บัญชีรายการชุดโครงการ
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