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องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ    

อาํเภอนาโยง   จังหวดัตรัง 
 



       

คํานํา 

      

  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง ทํา
ใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐซึ่งเปน
หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยาง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรวมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมกัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตย
สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรคูและมีคุณคา
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐกําหนดมาตรการหรือแนว
ทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได 
 

  เพ่ือใหการเดินงานดังกลาวบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จึงได
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาโยง
เหนือ พ.ศ. 2561-2564 ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลนาโยง
เหนือ ใหบรรลุเปาหมายและเปนการถือปฏิบัติตอไป 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

  



สารบัญ 
 
 
           หนา 
 
สวนที่ 1 บทนํา          1 
 
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต       2-5 
 
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      6-43 
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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 
  ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยม่ังเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาพสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิ
ใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาล ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายของรัฐบาล นั้น 
 
  ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลนา
โยงเหนือ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
ประจําป 2562 - 2564 เพื่อใหทุกกองในหนวยงาน ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโยงเหนือ เปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคาเปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงคปลูก
จิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ตอไป 
 
วิสัยทัศน 

“มุงม่ัน พัฒนา นําพาทองถิ่นสูความเจริญอยางยั่งยืน 
บนพื้นฐานธรรมาภิบาลและความพอเพียง” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

พันธกิจ 
1.กอสราง ปรับปรุง บํารุงและรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ําใหไดมาตรฐาน 
2.กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตประปาหมูบาน ขุดลอกแหลงน้ําที่สรางขึ้นและแหลงน้ําเดิมใหทุก

ครอบครัวไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง 
3.สงเสริมและพัฒนาอาชีพและรายไดใหแกประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสม รายไดเพียงพอตอการครอง

ชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4.สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดตอ 
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
6.สงเสริมสนับสนุนการศกึษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
7.พัฒนาการบริหาร การบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8.สรางจิตสํานึกในคุณคาและเล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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สวนที่ 2 
 

 
มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การ
สราง
สังคมที่
ไมทนตอ
การ
ทุจริต 

1.การสราง
จิตสํานึก
และความ
ตระหนักแก
บุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมือง
ฝายบริหาร 
ฝายสภา
ทองถิ่นและ
ฝายประจํา 
อปท. 
2.การสราง
จิตสํานึก
และความ
ตระหนักแก
ประชาชน
ทุกภาคสวน
ในทองถิ่น 

1.ฝกอบรม
เพ่ิมศักยภาพ
ผูนําชุมชน 
2.ทัศนศกึษา
และดูงานของ
แกนนํา 
เจาหนาที่ 
สมาชิก อบต. 
 
1. โครงการ
คายอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
2. โครงการ
สงเสริมการ
ดําเนินชีวิต
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. สงเสริม
และพัฒนา
กลุมอาชีพ
ตางๆ 
4.ปลูกตนไม
เฉลิมพระ
เกียรติ 
5. พัฒนา
บทบาทสตรี
และครอบครัว 

20,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 

20,000 

20,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 

20,000 

20,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 

20,000 

20,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 

20,000 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 

25,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 
 
 

20,000 

 

มิติที่ 1 รวม 7 โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

380,000 380,000 380,000 380,000 105,000  
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มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ปองกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มาตรการ
สรางความ
โปรงใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
2.การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนิน
กิจการ
ประพฤติ
ปฏิบัติตนให
เปนที่
ประจักษ 
 

1.พัฒนา
ศูนยขอมูล
ขาวสาร 
อบต. 
2.ทองถ่ิน
ไทย ใส
สะอาด 
 
1. สงเสริม
และปองกัน
การทุจริต
(คนไทยไม
โกง) 
 
2. เชิดชู
บุคคลผูทํา
ความดีใน
พ้ืนที่ อบต. 
 
3. เด็กไทย
ตองไมโกง 
 
4.ชวยเหลือ
สงเคราะห
ผูดอยโอกาส 
ผูยากไร 
 

30,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

30,000 

30,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

30,000 

30,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

30,000 

30,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

30,000 

- 
 
 
 
10,000 

 
 
 
15,000 

 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

- 
 
 

30,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 2 รวม 6 โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

105,000 105,000 105,000 105,000 60,000  
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มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

1. การรับ
ฟงความ
คิดเห็นการ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
รองเรียน/
รองทุกข
ของ
ประชาชน 

1. จัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานเพ่ือ
จัดทํา
แผนพัฒนา 
อบต. 
2. อุดหนุนศูนย
รวมขอมูล
ขาวสารการ
จัดซื้อจัดจาง
ของ อบต.ใน
ระดับอําเภอ 
3. สงเสริม
เผยแพรรณรงค
การปกครอง
ระบบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย
เปนประมุข 
4. สงเสริม
ความเขมแข็ง
ของชุมชน 
ชุมชนอยูดีมีสุข 
5.การเลือกตั้ง
ทั่วไปและ
เลือกตั้ง
ตําแหนงที่วาง
และสนับสนุน
การเลือกตั้ง 
สส./สว. 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 

530,000 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 

530,000 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 

530,000 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 

530,000 

20,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

600,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 3 รวม 5 โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

640,000 640,000 640,000 640,000 640,000  
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มิต ิ
 

ภารกิจ
ตามมิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของอปท. 

1.
เสริมสราง
การมีสวน
ของชุมชน
และบูรณา
การทุก
ภาคสวน
เพ่ือ
ตอตาน
การทุจริต 

1. ทองที่ 
ทองถิ่นและ
ชุดปฏิบัติการ
ประจําตําบล 
2. พัฒนา
ความรูของ
พนักงาน 
สมาชิกและ
เจาหนาที่ 
อบต. 
3. ลด
อุบัติเหตุชวง
เทศกาล
สําคัญ(วันข้ึน
ปใหม/
สงกรานต) 
4.ปองกัน
และแกไข
ปญหายาเสพ
ติด 
5. แขงขัน
กีฬาตานยา
เสพติดเยาวชน
และประชาชน
ตําบลนาโยง
เหนือ 

20,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

35,000 
 
 
 

100,000 

20,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

35,000 
 
 
 

100,000 

20,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

35,000 
 
 
 

100,000 

20,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

35,000 
 
 
 

100,000 

20,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

35,000 
 
 

 
100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 4 รวม 5 โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

435,000 435,000 435,000 435,000 185,000  
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สวนที่ 3 
1.ชื่อโครงการ  ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศกัยภาพทักษะและความรูของผูนําชุมชนใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการจุด
บริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ี
องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือไดดําเนินการ เพ่ือใหผูนําชุมชนทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับทองถิ่นดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จึงไดมีการจัดการฝกอบรมผูนําชุมชนเพ่ือเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
ตอไป 
 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับผูนําทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทหนาที่และอํานาจหนาที่ 

3.2 เพื่อใหผูนําชุมชนไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
3.3 เพื่อสงเสริมใหผูนําชุมชนไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 

 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูนําชุมชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล 30 คน 
 
5.พื้นท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานผูนําชุมชน 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565 
 
8.งบประมาณดําเนินการ 

จํานวนปงบประมาณละ 20,000 บาท 



-7- 
 
9.ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
10. ผลลัพธ 

10.1 ผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทอํานาจหนาที่ 
10.2 ผูนําชุมชนไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของผูนําชุมชนเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบขอกฎหมาย 

 
11 ตัวชี้วัด 

จํานวนผูนําชุมชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จํานวน 30 ราย 
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1.ชื่อโครงการ  พัฒนาความรูของพนักงาน สมาชิกและเจาหนาที่ อบต. 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของพนักงาน สมาชิกและเจาหนาที่ อบต.ใหมีความ
พรอมท่ีจะรับภารกิจและการจุดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษา
อบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือไดดําเนินการ เพ่ือใหความรูของ
พนักงาน สมาชิกและเจาหนาท่ี อบต.มีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับทองถิ่นดวย เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จึงไดมีการจัดการฝกอบรมใหความรู พนักงาน 
สมาชิกและเจาหนาที่ อบต.เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร 
พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนาตอไป 
 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับพนักงาน สมาชิกและเจาหนาท่ี อบต.ใหมีความ
เขาใจในการทํางานตามบทบาทหนาที่และอํานาจหนาที่ 

3.2 เพื่อใหความรูของพนักงาน สมาชกิและเจาหนาที่ อบต.ไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่
ถูกตองเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

3.3 เพื่อสงเสริมใหผูความรูของพนักงาน สมาชิกและเจาหนาที่ อบต.ไดเพิ่มศกัยภาพในการพัฒนา
ทองถิ่นไดอยางถูกตอง 
 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

จํานวนพนักงาน สมาชิกและเจาหนาที่ อบต.ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล 60 คน 
 
5.พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานผูนําชุมชน 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561 – 2564 
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8.งบประมาณดําเนินการ 
จํานวนปงบประมาณละ 250,000 บาท 

 
9.ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
10. ผลลัพธ 

10.1 จํานวนพนักงาน สมาชิกและเจาหนาที่ อบต.มีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาท
อํานาจหนาที่ 

10.2 พนักงาน สมาชิกและเจาหนาที่ อบต.ไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของพนักงาน สมาชิกและเจาหนาที่ อบต.เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบขอ

กฎหมาย 
  
11 ตัวชี้วัด 

จํานวนพนักงาน สมาชิกและเจาหนาที่ อบต.ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จํานวน 
60 ราย 
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1.ชื่อโครงการ  สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  โครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเยาอยูหัวฯไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่
ยากจนของราษฎรพรอมทั่งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงาน
ใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ 
ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง 
“พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ ความกินดี อยูดี ในอนาคต”ดวย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีข้ึน
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การ
แกไขปญหาเฉพาะหนา เปนขึ้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และ
เทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถ
วิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ และ
ความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง และใหดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จึงไดมีการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย 
ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที ่
 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเสริมอาชีพใหกับประชาชน 
3.2 เพื่อสงเสริมความรูความเขาโครงการพระราชดําริ 
3.3 เพื่อสงเสริมนําความรูไปสรางรายไดใหกับประชาชน 
3.4 เพ่ือดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

จํานวนประชาชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
5.พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565 
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8.งบประมาณดําเนินการ 

จํานวนปงบประมาณละ 200,000 บาท 
 
9.ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
10. ผลลัพธ/ตัวชี้วัด 

10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
10.2 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
10.3 เปนการเพ่ิมรายได ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
10.4 การเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.ชื่อโครงการ  คายอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาที่
ผิดกฎหมายไดเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผล
กระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปน
อยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมรการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะ
สามารถชวยใหธรรมชาติของไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายาม
คิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปาไมความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของไทยใหมากขึ้นอยางมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งพระองคไดเสนิวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คอื แนวคิดเรื่อ “ปลูกปา 3 อยาง 
เพ่ือประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” 
หมายถึง ปลูกไมไวใชสอบโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิด
กับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรา
ชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการคายอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนได
รวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  
 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนเกิดความหวงแหนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.2 เพื่อใหชุมชนมีปาไมเพ่ิมข้ึน 
3.3 เพื่อดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

จํานวนปาไมในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือเพ่ิมขึ้น 
 
5.พื้นท่ีดําเนินการ 

ในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565 
 
8.งบประมาณดําเนินการ 

จํานวนปงบประมาณละ 50,000 บาท 
 
9.ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
10. ผลลัพธ/ตัวชี้วัด 

10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.2 ผูเขารวมโครงการสามารถเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10.3 เปนการเพ่ิมปาไมในชุมชน 
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1.ชื่อโครงการ  พัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร อบต. 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทํา
การของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา ศูนยขอมูลขาวสาร 
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบล
นาโยงเหนือ จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล
ขาว ใหบริการ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ที่ประชาชนสามารเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความ
เปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 

3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

ศูนยขอมูลขาวสาร  อบต. จํานวน 3 แหง 
 
5.พื้นท่ีดําเนินการ 

ในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
6.2 การแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
6.3 ใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 
6.4 บริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชน 
6.3 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565 
 
8.งบประมาณดําเนินการ 

จํานวนปงบประมาณละ 30,000 บาท 
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9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

 
10. ผลลัพธ/ตัวชี้วัด 

10.1 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ 
10.2 จํานวนศูนยขอมูลขาวสาร 
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1.ชื่อโครงการ  เด็กไทยไมโกง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปจจุบันการทุจริตคอรับชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวน
ตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบรหิารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดงกลาว 
จึงไดจัดโครงการเด็กไทยไมโกง ข้ึนเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานยิมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคญั 
ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่
ไดผลที่สุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดม่ันในความ
สัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 
ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมทีจะเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
  
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุก

รูปแบบ 
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือ

รักษาประโยชนสวนรวม 
 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อบต. จํานวน 50 คน 
 
5.พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคระวิทยากร 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 



6.4 สรุปผลการดําเนินตามโครงการ 
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7.ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2561 - 2565 

 
8.งบประมาณดําเนินการ 

จํานวนปงบประมาณละ 20,000 บาท 
 
9.ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
10. ผลลัพธ/ตัวชี้วัด 

10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม 
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1.ชื่อโครงการ  เชิดชูบุคคลผูทําความดีในพื้นที่ อบต. 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ทําใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ 
  เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง องคการบริหาร
สวนตําบลนาโยงเหนือ จึงจัดใหมีการเชิดชูบุคคลผูทําความดี เปนการยกยองเชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธ
และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้น
ใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหง
ความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยู
เย็นเปนสุข 
  
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสึกใหสังคมตระหนักถึงคุณตาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

บุคคลผูทําความดีในพ้ืนที่ อบต. 
 
5.พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2  ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปผลการดําเนินตามโครงการ 

 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565 
 
8.งบประมาณดําเนินการ 

จํานวนปงบประมาณละ 5,000 บาท 
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9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

 
10. ผลลัพธ/ตัวชี้วัด 

10.1 บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
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1.ชื่อโครงการ  คนไทยตองไมโกง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปจจุบันการทุจริตคอรับชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวน
ตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบรหิารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดงกลาว 
จึงไดจัดโครงการคนไทยตองไมโกง ขึ้นเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่
สําคัญ ที่ทําใหคนไทยเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลท่ีสุด
โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหคนไทยรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจัก
แยกแยะถูกผิดปฏิบัติตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรู
และคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมทีจะเสียสละประโยชน
สวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
  
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหคนไทยเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหคนไทย ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
3.3.เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา

ประโยชนสวนรวม 
 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนคนไทยในพื้นที่ อบต. จํานวน 30 คน 
 
5.พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคระวิทยากร 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปผลการดําเนินตามโครงการ 

7.ระยะเวลาดําเนนิการ 
ปงบประมาณ 2561 - 2565 
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8.งบประมาณดําเนินการ 

จํานวนปงบประมาณละ 10,000 บาท 
 
9.ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
10. ผลลัพธ/ตัวชี้วัด 

10.1 ประชาชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต 
10.2 ประชาชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
10.3 ประชาชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
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1.ชื่อโครงการ  จัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อจัดทําแผนพฒันา อบต. 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และ
ทองถิ่นของประชาชน อบต.นาโยงเหนือ ไดดําเนินการจัดโครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานเพื่อจัดทําแผนพัฒนา 
อบต.ขึ้น 
  
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น 

3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชนนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป 
3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 6 หมูบาน 
 
 5.พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปผลการดําเนินตามโครงการ 

 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561 - 2565 
 
8.งบประมาณดําเนินการ 

จํานวนปงบประมาณละ 20,000 บาท 
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9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

 
10. ผลลัพธ/ตัวชี้วัด 

10.1 ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
10.2 ไดแผนงานโครงของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป 
10.3 ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
10.4 ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
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1.ชื่อโครงการ  ทองที่ ทองถิ่นและชุดปฏิบัติการประจําตําบล 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภารกิจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนา
คน พัฒนาชุมชน พัฒนาทองถิ่น และพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินใหเปนไปตามเปาหมายนั้น เปนภารกิจหลักที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงเนนใน
การพัฒนาอีกทั้งเปนการสงเสริมศักยภาพ เนนความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือพัฒนาดานตางๆ ซึ่งจะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานการพัฒนาในทุกๆ ดานอยางยั่งยืน เปนการเสริมสรางสมรรถนะขององคกร 
ในการปฏิบัติงานสนองตอบความตองการของประชาชน และเปนการเพ่ิมขีดความสามารถทางดานการ
บริหารงาน การพัฒนาชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การพัฒนาทองถิ่นเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน จึงจําเปนที่ทองถ่ิน ซึ่งไดแก ผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานเจาหนาที่ และทองที่ ซึ่งไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ประธานกลุมสตรี ประธานกลุม
แมบาน กลุม อสม. ตองประสานความรวมมือ รวมคิด รวมทํา รวมบูรณาการการทํางานใหชัดเจน เพ่ือรวมกัน
แกไขปญหาแบบองคกรเนื่องจากในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนานั้น ทองถิ่นและทองที่ตจะมีกลุมเปาหมาย
เพ่ือการพัฒนากลุมเดียวกัน อันไดแกประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น ความสามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูนําทองที่และทองถิ่นจึงเปนปจจัยหลักที่สําคัญในการบูรณาการการทํางานเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ไดอยางดีที่สุด 
   
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือระดมความคิดรวมกันในการพัฒนาตําบลนาโยงเหนือ 
3.2 เพื่อบูรณาการรวมกันเปนการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน 
3.3 เพ่ือประสานงานระหวางหนวยงานราชการกับทองที่ ทองถิ่นกันมากขึ้น 

 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

1.ผูนําทองถ่ิน ทองที่และชุดปฏิบัติการประจําตําบลนาโยงเหนือ จํานวน 30 คน 
2.หนวยงานราชการในพ้ืนที่ตําบลนาโยงเหนือ จํานวน 10 คน 

 
 5.พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมผูรับผิดชอบเพ่ือวางแผนจัดทําโครงการ 
6.2 มอบหมายหนาที่ใหแกผูรับผิดชอบ 
6.3 ดําเนินงานตามโครงการโดยการประชุมประจําเดือนทุกเดือน 
6.4 สรุปผลการดําเนินตามโครงการ 
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7.ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2561 - 2565 
 
8.งบประมาณดําเนินการ 
จํานวนปงบประมาณละ 20,000 บาท 
 
9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
10. ผลลัพธ/ตัวชี้วัด 
10.1 การพัฒนาทองถิ่นเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
10.2 ประชาชนไดรับผลประโยชนสูงสุดจกการพัฒนามากข้ึน 
10.3 ผูนําทองที่ ทองถิ่นไดรวมกันแกไขปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่น 
10.4 การประสานการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ กันมากขึ้น 
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1.ชื่อโครงการ  อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 
  กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําโครงการ “ทองถิ่นไทยใสสะอาด” ขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางปองกัน

ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสรางกระบวนการ การมีสวนรวมของ

เครือขาวภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว อันเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ โดยใหจังหวัด

ใหความสําคัญตอการกําหนดสถานที่กลางเพ่ือเปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ระดับอําเภอ และพัฒนาใหมีความพรอมในทุกๆ ดาน เชน ดานสถานที่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณที่จําเปนตางๆ เพ่ือพัฒนาสถานที่กลางดังกลาวใหเปนศูนยรวมการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอยางแทจริง  

   
3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจาง 
3.2 เพื่อเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธใหกับผูสนใจการจัดซื้อจัดจาง 
3.3 เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง 
 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ จํานวน 1 ศูนย 
 
 5.พื้นท่ีดําเนินการ 
ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ ณ สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นอําเภอนาโยง 
 
6.วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดประชุมผูรับผิดชอบเพ่ือวางแผนจัดทําโครงการ 
6.2 มอบหมายหนาที่ใหแกผูรับผิดชอบ 
6.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
 6.4 สรุปผลการดําเนินตามโครงการ 
 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2561 - 2564 
 
8.งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวนปงบประมาณละ 20,000 บาท 
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9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
10. ผลลัพธ/ตัวชี้วัด 
10.1 เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง 
10.2 ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่ไดมากขึ้น 
10.3 เปนศูนยรวมกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และสั่งการของทางราชการ 
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1. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมเผยแพรรณรงคประชาธิปไตย 
 2. หลักการและเหตุผล 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือเปนรากฐานสําคัญของการปกครองประเทศไทย การ
พัฒนาประชาธิปไตยถือเปนรากฐานสําคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนาประชาธิปไตยจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองพัฒนาท่ีประชาชน โดยพัฒนาความรูความเขาใจของประชาชนดังนั้นจึงควรนําหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมาใชในการประชาคม และนํามาเผยแพรใหประชาชนทราบ และกระแสการ
เปลี่ยนแปลงสภาวการณของชุมชนเปนไปดวยความเจริญกาวหนาของสังคมโลก ในดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทําใหประเทศ
ตางๆ ตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณดังกลาวขางตน สังคมโลกกําลังใหความสนใจเก่ียวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การคาระหวางประเทศ และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สงเสริมใหประชาชนมีอิสระทางความคิด การมีสวนรวมของประชาชนเปนการ
ปกครองโดยประชาชน และเพื่อประชาชนที่ทุกๆประเทศใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
  องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ไดพิจารณาเห็นวาการสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่ประเทศไทยใชในการปกครองประเทศควรมีชุมชนตางๆ 
ในพื้นที่ควรจะมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และใชปฏิบัติในชีวิตประจําวัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ในสวนที่เกี่ยวกับแนวนโยบายไทยดานการมีสวนรวมประชาชน รัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน คือ สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมือง และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรวมท้ังสงเสริมให
ประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต และเที่ยงธรรม การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
 
3. เปาหมาย   
เพ่ือใหประชาชน ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย จํานวน 6 หมูบาน 
 
4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
 4.2 เพ่ือนําวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวัน 
 4.3 เพ่ือสงเสริมบทบาทอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดรณรงคเผยแพรประชาธิปไตยทั้ง 6 หมูบาน 
 5.2 การบรรยายใหความรูโดยวิทยากร 
 5.3 จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 
 
6. สถานที่ดําเนินการ   
พ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ 2561 - 2564 
 
8.งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวนปงบประมาณละ 20,000 บาท 
 
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เยาวชนและประชาชนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 10.2 เยาวชนและประชาชนสามารถนําความรูการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใชใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น 
 10.3 เยาวชนและประชาชนมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 
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1.ชื่อโครงการ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ชุมชนอยูดีมีสุข 
 
 2. หลักการและเหตุผล 
 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑2 นี้มุงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง และ
เสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็งควบคูกับการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพเขาถึงทรัพยากร
และไดรับประโยชนจากแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้อยางเปนธรรมอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป การสราง
ความเปนธรรมในสังคมซึ่งใหความสําคัญกับประเด็นเหลานี้ คือ การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ใหกับทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสใน
ชีวิตใหแกตนเองการจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และ
สรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถ
เพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและ
ศักดิ์ศรีการสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ สังคม และ
เสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทาง
สังคมการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนโดยใหความสําคัญกับประเด็นเหลานี้ 
คือ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่
มีประสิทธิภาพเทาเทียมและเปนธรรมและการบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ  
  องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จึงจัดทําโครงการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ชุมชนอยูดีมี
สุข เพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสุขอยางยั่งยืนเพ่ือ
แกปญหาและสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่อันนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการชุมชนให
เขมแข็งอยางยั่งยืนและประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางแทจริง  
 
3. วัตถุประสงค 
 3.๑  เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชนในพื้นที่ 
 3.๒ เพ่ือยกระดับรายไดและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพใหกับครัวเรือนของประชาชน 
          3.3 เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถชวยเหลือตนเองได 
 
4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนที่ หมูที่ 1,3,4,5,6,7  
 
5.สถานที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ หมูที่ 1,3,4,5,6,7 
6.ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ  2561 - 2565 
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7.วิธีดําเนินโครงการ 
7.1 เสนอโครงการ 
7.2 ประชุมคณะทํางานพรอมวางแผนการดําเนินงาน 
7.3 ประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวมโครงการ 
7.4 ดําเนินการตามโครงการที่ตั้งไว 
7.5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 
7. งบประมาณ  
จํานวนปงบประมาณละ 60,000 บาท 
 
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ  
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
9.๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถดํารงชีวิตไดอยางยั่งยืน  
9.๒ ประชาชนสามารถประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
9.3 ชุมชนมีความเข็มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
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ชื่อ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

1.หลักการและเหตุผล 

 ยาเสพติด เปนภัยคุกคามที่กัดกรอน บอนทําลายประเทศชาติ สงผลกระทบอยางกวางขวาง

ทั้งตอบุคคล เด็ก เยาวชน คืออนาคตของชาติ ปจจุบันเยาวชนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤติ  จากสถานการณ

ปญหายาเสพติดที่ไดเริ่มแพรระบาดและกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางนาวิตก ซึ่งเปนปญหาอุปสรรคใน

การพัฒนาประเทศ และเปนการทําลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนอนาคตของชาติ อันจะสงผลกระทบตอความ

มั่นคง และเปนภาระงบประมาณของประเทศในการบําบัดฟนฟูรักษาผูปวยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด ทั้งยัง

เปนปญหาที่สรางความรูสึกสะเทือนใจและเจ็บปวดใหกับพอแมผูปกครอง  และปญหายาเสพติดยังนํามาซึ่ง

ปญหาอาชญากรรมและปญหาสังคมอื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งลวนสงผลกระทบชุมชนและตอประเทศชาต ิ

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ไดตระหนักถึงปญหายาเสพติดในพื้นที่เปน

สําคัญและสนองนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภารกิจหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  

ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยมาตรา 67 แหง พรบ.ฉบับดังกลาว กําหนดไววา “ภายใตบังคับ

แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ (6) สงเสริมการ

พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ อบต.นาโยงเหนือ จึงไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว และเห็นวา

ทุกภาคสวนของสังคมควรมีบทบาทในการแกปญหารวมกัน การปลอยใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเพียง

ฝายเดียวคงไมเพียงพอ จึงไดจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2564 ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ไดรับรูและรับทราบถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทักษะชีวิต  สรางภูมิคุมกันทางรางกายและจิตใจใหกับเยาวชน 

      ไมใหตกเปนทาสของยาเสพติด 

3. เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐและรวมแกปญหายาเสพติดในตําบลอยางเปนรูปธรรม 

4. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ไดมีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

3. เปาหมาย 

 -รณรงค เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ   
 

4. วิธีดําเนินงาน 

1. วางแผนกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3. ประสานงานหนวยงานและเครือขายที่เก่ียวของ 
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5. กิจกรรมที่ดําเนินการ 
 

รณรงค การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใหเด็ก เยาวชน เขตองคการบริหารสวนตําบลนา    

โยงเหนือ   
 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

    ปงบประมาณ  2561-2565 
 

7. สถานที่ดําเนินการ 
 

                        - ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

 

8. งบประมาณ 

  จํานวนปงบประมาณละ  35,000 บาท 

 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1. เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู ความเขาใจถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติด  

 2. เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดภูมิคุมกันทางรางกายและจิตใจไมตกเปนทาสของยาเสพติด 

3. ผูเขารวมโครงการสามารถใหคําแนะนําเพ่ือนและเยาวชนในชุมชนถึงพิษภัยของยาเสพติด 
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ชื่อ โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล  

 

1.หลักการและเหตุผล 
 

            ดวยในชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม /สงกรานต มีวันหยุดติดตอกันหลายวัน และเปนชวงที่
ประชาชนใชรถใชถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนา และเดินทางทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ เปนจํานวนมาก 
กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สรางความสูญเสียตอชีวิต รางกายและทรัพยสินของ
ประชาชนสูงกวาในชวงเวลาปกติ นั้น 
             องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ไดตระหนักถึงความสําคัญในชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม
ดังกลาว  และเพื่อเปนการปองกันและลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนความ
ปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางทองเที่ยวของประชาชน รวมถึงการรักษาความสงบ
เรียบรอยในพ้ืนท่ีตําบลนาโยงเหนือ จึงจัดทําโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ปองกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค 
 

                            (๑) เพ่ือใหความปลอดภัยของประชาชนท่ีใชรถใชถนนในชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม 
 (๒) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูใชรถใชถนน 
 (3) เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 (4) เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 (5) เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่ตําบลนาโยงเหนือ 

3.ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2561-2565 

4. สถานที่ดําเนินการ 

ณ ศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

๕. คาใชจายในการดําเนนิงาน 

        จํานวนปงบประมาณละ 30,000 บาท 
 

6.หนวยงานรับผิดชอบ 
 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ รวมกับ ศูนย อปพร.อบต.นาโยงเหนือ 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 
   (๑) ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลดังกลาว 
  (๒) ประชาชนผูใชรถใชถนนไดรับความสะดวกและความปลอดภัย 
  (3) ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  (4) ทําใหพื้นที่ตําบลนาโยงเหนือมีความสงบเรียบรอย 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการ 
           บริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ  
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหาร
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล  และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล และมาตรา 142 แหง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562  กําหนดใหจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล ภายใน 60 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง อันเปนวันที่สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถ่ินพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ. 2562 โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐที่
จัดการเลือกตั้งรองขอ ตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 อีกทั้งมีความจําเปนที่จะตองประชาสัมพันธขอมูลและความรูดานกฎหมายเลือกตั้ง 
ความรูความเขาใจ บทบาท หนาที่ของประชาชนเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบลที่จะเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง ทั้งการสมัครรับเลือกตั้ง
เปนตัวแทนประชาชน คุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกตั้ง ขั้นตอนการเลือกตั้ง การกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งและอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวของกับการเลือกตั้ง และการประชาสัมพันธการเลือกตั้งและเชิญชวนใหมาใชสิทธิเลือกตั้ง 

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครอง
ทองถิ่น มาตรา 252 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
นายกองคการบริหารสวนตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวย การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน  ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 6 คน นายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน มาจาการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน      ใน
ทองถ่ินตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด  และรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น         
ตามที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมาย      ที่
เก่ียวของกําหนด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ  จึงไดจัดทําโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ประจําปงบประมาณ  2565 เพ่ือ
ดําเนินการใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตามจํานวนและระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 



-36- 
 

 
3. วัตถุประสงค 
   2.1 เพ่ือใหการดําเนินการเลือกตั้งบรรลุสําเร็จตามกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการจัดการงานเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2.2 เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ของตนในการเลือกตั้งทองถ่ิน อันเปนสิทธิ
พ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
   2.3 เพื่อเปนการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ใหประชาชนในทองถิ่นไปใชสิทธิ
เลือกตั้งใหมากท่ีสุด และมีบัตรเสียนอยที่สุด และใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของตนเอง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
   2.4 เพ่ือใหการเลือกตั้งดําเนินไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปนไปอยาง
สมานฉันท 
 
4. เปาหมาย 
   3.1 พ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ  จํานวน 6 หมูบาน โดยแบงการเลือกตั้ง
ออกเปน 6 เขตเลือกตั้ง 9 หนวยเลือกตั้ง  ประกอบดวย  หมูที่  1 ,3 ,4 ,5 ,6 และ 7  เลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 1 คน รวม 6 คน  
  3.2 เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือโดยตรง จํานวน 1 คน 
   3.3 ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตตําบลนาโยงเหนือไปใชสิทธิไมนอยกวา  รอยละ 70 
  3.4 การเลือกตั้งเปนไปอยางสมานฉันทไมมีเหตุทุจริตและรองเรียนเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

5. วิธีการ/กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ 
   ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการกอนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก
องคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย  

(1)การจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพตางๆ  
(2)การจัดทําเขตเลือกตั้ง และประกาศหรือคําสั่งตางๆที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 
(3)การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
(4)การรับแจงเหตุการณไมใชสิทธิ์   
(5)การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้ง   
(6)การดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง/เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

และผูชวยเหลือผูอํานวยการหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ฯลฯ 

(7)การประชาสัมพันธในชองทางตางๆ 
(8) การรับสมัครการเลือกตั้ง   
(9)การดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง และผูที่เก่ียวของ ฯลฯ 
(10)การดําเนินการตางๆภายใตกรอบกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง 
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  ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก
องคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย  

(1) การกํากับดูแลและควบคุมการจัดการเลือกตั้งการลงคะแนนในแตละหนวยเลือกตั้งใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล 

(2) การจัดหนวยเลือกตั้งใหเปนไปตามแนวทางตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
(3) การจัดการและหรือการนับคะแนน  การรวมคะแนน การเก็บรักษาหีบบัตรและเอกสาร

ตางๆ การรายงานผลการเลือกตั้ง ฯลฯ 
(4)การจัดทําประกาศหรือคําสั่งตางๆเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

   ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัติงานหลังวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย  

(1)การเก็บรักษาหีบบัตร/เอกสารการเลือกตั้ง  
(2)การรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ศูนยอํานวยการฯ และจัดเก็บวัสดุปายตางๆในแตละหนวย

เลือกตั้ง  ฯลฯ 
(3)การจัดทําประกาศหรือคําสั่งตางๆที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 
7. สถานที่ดําเนินการ 
   องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
8. หนวยงานผูรับผิดชอบ 

              สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  9.1 การดําเนินการเลือกตั้งบรรลุผลสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดและถูกตองตามระเบียบ
และกฎหมาย 
  9.2 ทําใหประชาชนทราบถึงสิทธิ หนาที่ของตนในการเลือกตั้งทองถ่ิน อันเปนสิทธิพ้ืนฐาน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
   9.3 ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งเพ่ิมมากขึ้น มีบัตรเสียลดนอยลง และมีสวนรวมสงเสริมการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย 
  9.4 การเลือกตั้งดําเนินไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปนไปอยางสรางสรรค
สมานฉันท 
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1. ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตําบลนาโยงเหนือ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยกลุมอาชีพตําบลนาโยงเหนือ ไดรวมกลุมกันขึ้นเพ่ือทํากิจกรรมในดานตางๆ เชน กลุม
อาชีพตางๆ กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งกิจกรรมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ประเภทตางๆ ซึ่งกิจกรรมการผลิตผลิตขนมไทยสําหรับจําหนายก็เปนอีก 1 กิจกรรมที่สมาชิกกลุมไดใหความ
สนใจ เพราะมีประโยชนสําหรับจําหนายใหกับชุมชนและบุคคลทั่วไปในราคายอมเยา ซึ่งจะเปนการสงเสริม
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  เพ่ิมรายได  ลดรายจายใหกับสมาชิกกลุม  รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความรัก 
ความสามัคคีข้ึนในชุมชน อีกดวย แตที่ผานมาทางชมรมยังประสบปญหาดานการบริหารจัดการผลิตและดาน
เงินทุนงบประมาณ  จึงสงผลใหการดําเนินงานของกลุมมีปญหาในการดําเนินงาน 
  เพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินงานและเพ่ิมทักษะของสมาชิกกลุมฯ ใหมีความเชี่ยวชาญ
มากขึ้น   

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเปนสงเสริม สนับสนุน ใหกลุมอาชีพตําบลนาโยงเหนือ  มีผลผลิตออกสูตลาดอยางมี
คุณภาพและสม่ําเสมอ 
  2. เพ่ือเปนการสงเสริมใหกลุมอาชีพในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือรูจักการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 
  3. เพื่อเปนการสงเสริมใหกลุมอาชีพที่รวมโครงการมีรายไดเสริมและลดรายจายจากการ
รวมกลุมกันผลิตขนมไทยออกสูชุมชน 
 
4. เปาหมาย 
  -  จัดการฝกอบรมการทําขนมไทยแกกลุมอาชีพ จํานวน 15 คน พรอมสนับสนุนวัสดุ-
อุปกรณสําหรับการผลิตขนมไทยใหแกผูเขารับการอบรม 
 
5.  สถานท่ีดําเนินการ 
  -  ศูนยฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมอาชีพตําบลนาโยงเหนือ  อําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
 
 
6.  ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
  1.  จัดประชุมผูรับผิดชอบ เพ่ือวางแผนจัดทําโครงการ 
  2.  เสนอโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
  3.  ดําเนินงานตามโครงการฯ 
       -  อบรมใหแกสมาชิกกลุม 
       -  กลุมผลิตขนมเพ่ือจําหนายออกสูทองตลาด 
  4.  สรุปผลการดําเนินงาน 
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ   
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 
8.  ผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
  1.  กลุมอาชีพตําบลนาโยงเหนือ สามารถผลิตขนมไทยออกสูตลาดอยางมีคุณภาพและ
สม่ําเสมอสามารถผลิตไวสําหรับบริโภคภายในครัวเรือนได 
  2.  กลุมอาชีพในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือรูจักการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
  3.  กลุมอาชีพที่รวมโครงการมีรายไดเสริมและลดรายจายจากการรวมกลุมกันผลิต
สินคาออกจําหนายสูชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการชวยเหลือสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูยากไร ตําบลนาโยงเหนือ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคนและสังคมในชวงท่ีผานมาสวนใหญเปนบทบาทของภาครัฐท่ีเนนการทํางานเชิงตั้งรับเพื่อ
ฟนฟูและแกไขปญหาสังคมที่เกิดขึ้นและมุงขยายบริการทางสังคมใหกระจายครอบคลุมประชากรทุกกลุมอยาง
ทั่วถึง ทําใหคุณภาพชีวิตของคนไทยดีข้ึนอยางตอเนื่อง แตยังไมอยูในระดับท่ีนาพอใจ เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจ
เกิดข้ึนไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาเชิงโครงสรางที่เปนจุดออนของการพัฒนาหลายประการ อาทิ ภาครัฐมี
ขอจํากัดในเรื่องทรัพยากรและการบริหารจัดการที่ไมสามารถสนองตอบสถานการณการเปลี่ยนแปลงได
ทันทวงที การจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือการพัฒนายังเนนดานกายภาพมากกวาการพัฒนาคุณภาพคน สงผลใหคน
ไทยสวนใหญไมสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการใหมๆอยางรูเทาทัน ขณะเดียวกัน ปญหาสังคมที่มีความเดนชัด คือ คนไทยยังมีการวางงานอยูใน
ระดับสูงคนไทยบางกลุมขาดโอกาสในการเขาถึงและไมไดรับการคุมครองจากหลักประกันความมั่นคงทาง
สังคมที่มีอยูอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะในกลุมคนพิการ คนยากจนและผูดอยโอกาส  
 ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศทุกคน เริ่ม
ตั้งแตวัย      แรกเกิดจนถึงวัยผูสูงอายุ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ซึ่งจะเห็นไดจากการ
จัดทําโครงการตางๆของรัฐบาล เชน โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ท่ีเปน
ศูนยใหผูสูงอายุไดมีสถานที่ในการจัดกิจกรรม สงเสริมดานอาชีพและการถายทอดภูมิปญญาของผูสูงอายุใน
ชุมชน สงเสริมสุขภาพอนามัย เปนตน ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส 
รัฐบาลไดจัดใหมีการปรับสภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการดํารงชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส การจัดหางานและ
การฝกอาชีพใหคนพิการที่สอดคลองกับระดับและลักษณะของความพิการหรือทุพพลภาพ รวมทั้งพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน การเสริมทักษะพิเศษเฉพาะดาน เปนตน จากที่กลาวมาขางตนจึงเห็นไดวา รัฐบาลไดให
ความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ดังนั้นหนวยงาน
ของรัฐทุกภาคสวนจึงตองสนองนโยบาลรัฐบาล โดยการจัดใหมีโครงการ/กิจกรรมที่เปนการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส อยางจริงจัง    
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือจึงไดจัดทําโครงการชวยเหลือ ผูดอยโอกาส ผูยากไร เพ่ือ
สรางขวัญกําลังใจในการดําเนินชีวิต สรางการรับรูและเขาถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐและเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหกับกลุมเปาหมายโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๖) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ใน
การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ และตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖) มาตรา ๖๖ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล
ทั้งในดานเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม และตามมาตรา ๖๘ (๗)  
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเยี่ยมเยียนสรางขวัญกําลังใจในการดําเนินชีวิตใหแก ผูดอยโอกาส ผูยากไร 
 3.2 เพ่ือใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพเบื้องตนและการดูแลสุขลักษณะที่อยูอาศัยใหแก
ผูดอยโอกาส ผูยากไร  

3.3 เพื่อใหความรูดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและการเขาถึงสิทธิสวัสดิการตางๆ ของรัฐ 
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4. เปาหมาย 
ผูดอยโอกาส ผูยากไรในพ้ืนที่ตําบลนาโยงเหนือ จํานวน 30 คน      

 

5. วิธีการดําเนินงาน 
 -จัดประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานระหวางเจาหนาท่ี อบต./กองทุนหลักประกันสุขภาพ/อสม. 

 

-เจาหนาที่ อบต./กองทุนหลักประกันสุขภาพ/อสม.ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนสรางขวัญกําลังใจแก
กลุมเปาหมาย 
  -สรุป/รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
7. สถานที่ดําเนินการ 

พ้ืนที่ตําบลนาโยงเหนือ 
 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
   จํานวนปงบประมาณละ 30,000 บาท 
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ   
 

10. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 10.1 ผูดอยโอกาส ผูยากไรไดรับการสรางขวัญกําลังใจในการดําเนินชีวิต 
 10.2 ผูดอยโอกาส ผูยากไรไดรับการคาํแนะนําในการดูแลสุขภาพเบื้องตนและการดูแลสุขลักษณะที่
อยูอาศยัอยางเหมาะสม  

10.3 ผูดอยโอกาส ผูยากไรไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนและสามารถเขาถึงสิทธิสวัสดิการ
ตางๆ ของรัฐไดอยางถูกตอง 
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1. ชื่อโครงการ “โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเยาวชนและประชาชนตําบลนาโยงเหนือ  

2. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ได
บัญญัติอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบการจัดการสาธารณะใหแกประชาชนใน
พ้ืนที่ หมวด 2 วาดวยการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตร 16 ให
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ซึ่งรวมถึง (14) การสงเสริมกีฬาใหแกประชาชนในทองถิ่น 

เนื่องจากในภาวะปจจุบัน  ปญหายาเสพติดมีความรุนแรงและแพรระบาดไปยังประชาชนทุกเพศ ทุก
วัย ทุกระดับ  ทั้งประชาชนที่อาศัยอยูในสังคมเมือง  และสังคมชนบท  สาเหตุของการติดยาเสพติดประการ
หนึ่งมาจากการมีเวลาวางและใชเวลาไปในทางท่ีไมเกิดประโยชน และการขาดความอบอุนในครอบครัว ฉะนั้น 
เพ่ือปองกันไมใหเยาวชนและประชาชนหันไปเสพยาเสพติดและเพ่ือเปนการตอบสนองโยบายของรัฐบาลใน
การแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนเปนการพัฒนารางกาย จิตใจ และความสามัคคีในหมูเยาวชนและประชาชนทั่วไป  องคการบริหาร
สวนตําบลนาโยงเหนือ จึงไดจัดทําโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติดและประชาชน อบต.นาโยงเหนือ ข้ึน                   

3.  วัตถุประสงค     

  1 เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสมรรถภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ อันจะ
นําไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงค 
  3 เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีทัศนคติในการ
ดําเนินชีวิตที่ดีและหางไกลยาเสพติด 
  4 เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไดมีโอกาสและแขงขันกีฬากันทั่วถึง 
  5 เพ่ือเสริมสรางความรักความสามัคคีใหกับประชาชนภายในตําบล 
4.วิธีดําเนินการ 

1.จัดใหมีการแขงขันกีฬา 3 ประเภท คือฟุตบอล(ชาย) ประเภทอายุไมเกิน 14 ป กีฬา 
ฟุตบอล(ชาย)  ประเภทประชาชนท่ัวไป กีฬาเซปกตะกรอ กีฬาเปตอง 
2. มีการมอบรางวัลและถวยรางวัลใหแกผูชนะการแขงขัน 
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจผูรวมกิจกรรม     

5.ระยะเวลาดําเนินงาน 
  -  ปงบประมาณ 2561-2565 

6. งบประมาณดําเนินการ 
  - จํานวนงบประมาณปละ 100,000 บาท 
 
7. สถานที่ดําเนินการ 
  -  สนามกีฬาในพ้ืนที่ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอโยงเหนือ จังหวัดตรัง 
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8. เปาหมาย 
  -  เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพ้ืนท่ีตําบลนาโยงเหนือ และนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาประเภทตาง  ๆ
 
10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  -  สํานักปลัด อบต.นาโยงเหนือ 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ทําใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขต  อบต. นาโยงเหนือไดใชเวลาวางในการพัฒนารางกายและ
จิตใจ 
  2. ทําใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขต อบต.ตําบลนาโยงเหนือมีทัศนคติในการดําเนิน
ชีวิตที่ดีและหางไกลยาเสพติด 
  3. ทําใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ในตําบลนาโยงเหนือเปนพลังในการตอตานและปองกัน
การระบาดของยาเสพติดและการติดยาเสพติด 
  4 ทําใหประชาชน ในเขต อบต.ตําบลนาโยงเหนือเกิดความรักสามัคคี 
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1.ชื่อโครงการ  ทองถิ่นไทย ใสสะอาด  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 
  กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําโครงการ “ทองถิ่นไทยใสสะอาด” ขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางปองกัน

ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสรางกระบวนการ การมีสวนรวมของ

เครือขาวภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว อันเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ โดยใหจังหวัด

ใหความสําคัญตอการกําหนดสถานที่กลางเพ่ือเปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ระดับอําเภอ และพัฒนาใหมีความพรอมในทุกๆ ดาน เชน ดานสถานที่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณที่จําเปนตางๆ เพ่ือพัฒนาสถานที่กลางดังกลาวใหเปนศูนยรวมการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอยางแทจริง  

   
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจาง 
3.2 เพื่อเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธใหกับผูสนใจการจัดซื้อจัดจาง 
3.3 เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง 

 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ จํานวน 1 ศูนย 
 
 5.พื้นท่ีดําเนินการ 

ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ ณ สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นอําเภอนาโยง 
 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมผูรับผิดชอบเพ่ือวางแผนจัดทําโครงการ 
6.2 มอบหมายหนาที่ใหแกผูรับผิดชอบ 
6.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
6.4 สรุปผลการดําเนินตามโครงการ 

 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561-2565  
 
8.งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวนงบประมาณ 10,000 บาท 
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9.ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
10. ผลลัพธ/ตัวชี้วัด 

10.1 เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง 
10.2 ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่ไดมากขึ้น 
10.3 เปนศูนยรวมกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และสั่งการของทางราชการ 
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1.โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวตําบลนาโยงเหนือ  

 
2.หลักการและเหตุผล 
              อาศัยอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.2537  ( และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  ป  พ.ศ.2552 )  มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ    ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลถือวาเปนบทบาทหนาที่หลักใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในตําบล  เพ่ือนําไปสูความเขมแข็งของ
ครอบครัวและสังคม 
              ในยุคท่ีสตรีมีบทบาทและหนาที่ท่ีสําคัญมากขึ้นทั้งตอครอบครัวและตอสังคมเชนปจจุบัน ทําให
สตรีตองปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และสภาวการณตาง ๆ รวมทั้งแสวงหาความรูและ
แนวคิดใหม ๆ ใหกับตนเองเพ่ือนําไปประยุกตใช เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม สภาสตรีแหงชาติฯ 
ในฐานะองคกรที่ดําเนินงานดานกิจกรรมสตรี ไดเล็งเห็นคุณประโยชนในการที่จะเสริมสรางศักยภาพในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองของสตรีใหดียิ่งข้ึน 
               องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสตรีตําบลนา
โยงเหนือ ประจําป 2562 เพ่ือพัฒนาผูนําสตรีในตําบลนาโยงเหนือ  ใหมีบุคลิกภาพที่โดดเดน นาเชื่อถือ สราง
การยอมรับ สรางทัศนคติท่ีเอ้ือตองานบริการ ใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนฐานพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนใหประสบความสําเร็จ เปนแบบอยางท่ีดีในการแกไขปญหาสังคม เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาประเทศ และมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาในระดับทองถิ่นอันเปนรากฐานสําคัญของการ
พัฒนาประเทศตอไป 
 
   3.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรตีําบลนาโยงเหนือ ใหเปนที่ยอมรับตอสังคม 
2. เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุมสตรตีําบลนาโยงเหนือ 
3. เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถตอการพัฒนาความเปนผูนําของสตรีตําบล
นาโยงเหนือในการที่จะบริหารจัดการองคกรสตรีใหมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหผูนําสตรตีําบลนาโยงเหนือมีความเขมแข็ง เปนฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 
5. เพ่ือกระตุนใหผูนําสตรีตําบลนาโยงเหนือมีความรูความสามารถ และเปนตนแบบในการพัฒนาตน 
เพ่ือขยายผลแกสตรีกลุมอ่ืน ๆ ตอไป 

 
4. กลุมเปาหมาย 
         ผูนําสตรีและกรรมการสตรีระดับหมูบาน  ตําบลนาโยงเหนือและผูเกี่ยวของ   จํานวน 50 คน 
 
5. สถานที่ดําเนินการ 
       หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
      ปงบประมาณ 2561-2565 
 
7. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
         1.  เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
         2 . ติดตอประสานงานผูเขารวมโครงการ ผูที่เก่ียวของและกลุมเปาหมาย 
         3. จัดกิจกรรม  

 - อบรมใหความรูเก่ียวกับบทบาท – หนาที่ผูนํากลุมสตรี 
 - อบรมใหความรูในการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีการพัฒนาบุคลิกภาพสตรี 
 -การจัดกิจกรรมกลุมเพื่อฝกทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพสตร ี

         4. สรุปผลการดําเนินงาน  
 
8 งบประมาณ 
 -  จํานวน 20,000 บาท 

 
  9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 - สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 
 10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
        1. สตรตีําบลนาโยงเหนือไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไดดียิ่งข้ึน 
        2. สตรตีําบลนาโยงเหนือไดรับการสงเสริมใหสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพ สราง
ความภาคภูมิใจใหกับตนเองครอบครัว และสังคม 
       3. ผูเขารวมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองใหสูภาวะการ
เปนผูนําที่ดี 
      4. เกิดความสมานฉันทและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการดานสตรีภายในชุมชน
และชุมชนอ่ืนๆ 
      5. องคกรสตรีในทุกระดับมีความเขมแข็ง พรอมเปนฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนใหเกิดการ
พัฒนา และพรอมชวยเหลือสังคมในการแกไขปญหาของสังคมในทุก ๆ ดานและทุกระดับ 
      6.กระตุนใหผูนําสตรตีําบลนาโยงเหนือมีความรูความสามารถ และเปนตนแบบในการพัฒนาตน เพ่ือ
ขยายผลแกสตรีกลุมอ่ืนๆ ตอไป 
       7.เสริมสรางความรู ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถตอการพัฒนาความเปนผูนําของสตรีในการที่จะ
บริหารจัดการองคกรสตรีใหมีประสิทธิภาพ 
       8.พัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหผูนําสตรีตําบลนาโยงเหนือมีความเขมแข็ง เปนฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย 
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1  ชื่อโครงการ    ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม 

ประเพณีการปกครองของไทย   องคการบริหารสวนตําบลซึ่งถือเปนหนวยงานราชการหนวยงานหนึ่งที่ตองมี
ภารกิจหนาที่ที่สําคัญอยางยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรม   
เดชานุภาพ ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระ
ราชกรณียกิจใหประชาชนไดรับทราบ ทั้งสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมให
พนักงานเจาหนาที่ สมาชิกสภา  แกนนําชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเขาใจหลักการทรงงาน 
สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการ
และแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวยสราง
ความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในที่สุด 
 

  ดังนั้น เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ และเปนการแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี  และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทํานุ
บํารุงชาติบานเมืองใหวัฒนาถาวรสืบไป องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จึงจัดโครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 
  1.  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
  2.  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ไดนอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  3.  เพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สรางความตระหนักให
ประชาชนเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคมีตอปวงพสกนิกรชาวไทย 
  4.  เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชน แกนนําชุมชน และหนวยงานภาคีเครือขายในพื้นที่ไดมี
สวนรวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรัก ความสามัคคีของชุมชน 
 

4.  เปาหมาย 
  -  ผูบริหาร  พนักงาน เจาหนาที่  แกนนําชุมชน  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนในพ้ืนที ่
  -  หนวยงานภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีตําบลและตําบลใกลเคียง 
  - หนวยงานราชการในพ้ืนที่อําเภอนาโยง 
  -กลุมเปาหมาย 200 คน 
5.  กิจกรรมที่ดําเนินการและสถานที่ดําเนินงาน 
  5.1  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและปลูกตนไม  ณ  หนาที่ทําการ อบต.นาโยงเหนือ 
  5.2  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและปลูกตนไม  ณ  หนองหาญเพ  หมูที่ 6   
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  งบประมาณ 2561-2565  
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7  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. จัดประชุมผูรับผิดชอบ  เพ่ือวางแผนจัดทําโครงการ 
2. มอบหมายหนาที่ใหแกผูรับผิดชอบ 
3. ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่วางไว 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

8.  งบประมาณ 
  งบประมาณ  15,000 บาท 
 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  1.  หนวยงานราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีโอกาสจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
  2.  ประชาชนในพ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ  ไดนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  3.  ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับทราบถึงพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
สรางความตระหนักใหประชาชนเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคมีตอปวงพสกนิกรชาวไทย 
  4.  เด็ก เยาวชน ประชาชน แกนนําชุมชน และหนวยงานภาคีเครือขายในพ้ืนที่ไดมีสวน
รวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรัก ความสามัคคีของชุมชน 


