
  

 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 

เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ. 2561–2564) แกไข คร้ังท่ี 1   

 ขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 

***************************** 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป       

(พ.ศ.2561-2564) องคการบรหิารสวนตําบลนาตาขวัญ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปนกรอบ

ในการจัดทํางบประมาณรายจาย  รวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น  เพื่อใหการบริหารงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพสามารถนําแผนพัฒนาไปใชไดอยางถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญได

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. 2561–2564) แกไข ครั้งที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

โดยผานการพจิารณาของผูบรหิารทองถิ่น เรยีบรอยแลว    

อาศัยอํานาจตามความในขอ 21  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  จึงอนุมัติ

และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561–2564) แกไข ครั้งที่ ๑ ขององคการบริหารสวนตําบล

นาตาขวัญ โดยใหมีผลตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ.25๖0 

 

  
(นายลํายอง  ธรรมยิ่ง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 

 

 

 

 

 



เปาหมาย  ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

1 จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหแก ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและโรงเรียนในพ้ืนที่

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให

ภาวะโภชนาการของ

เด็กดข้ึีน

 ศูนยฯ และ ร.ร. 4 แหง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000  ศพด.,ร.ร. 4 แหง ภาวะโภชนาการ

ของเด็กดข้ึีน

กองการศกึษาฯ    

 อบต.นาตาขวัญ

ยุทธศาสตร ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม การเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

4.3 แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไข คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561

******************************

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่

รายละเอยีดเดิม

โครงการ/กจิกรรม

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมอืงระยอง  จังหวัดระยอง

เด็กดข้ึีน

1 โครงการเงนิอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม

(นม) ร.ร.สังกัด สพฐ/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให

ภาวะโภชนาการของ

เด็กดข้ึีน

ศูนยฯ และ ร.ร. 4 แหง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000  ศพด.,ร.ร. 4 แหง ภาวะโภชนาการ

ของเด็กดข้ึีน

กองการศกึษาฯ    

 อบต.นาตาขวัญ

ยุทธศาสตร ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม การเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

4.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดที่แกไข

หนาที่ 1                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไข  คร้ังที่ 1|  องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ



เปาหมาย  ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่

รายละเอยีดเดิม

โครงการ/กจิกรรม

2 จัดหาอาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหเด็กมอีาหารที่มี

คุณคาทางโภชนาการ

ครบถวน 100%

 ศพด. 1 แหง 675,000 675,000 675,000 675,000  ศพด. 1 แหง ภาวะโภชนาการ

ของเด็กดข้ึีน

กองการศกึษาฯ    

 อบต.นาตาขวัญ

ยุทธศาสตร ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม การเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

4.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดที่แกไข

ยุทธศาสตร ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม การเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

4.3 แผนงานการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา

  -โครงการสนับสนุนคาอาหารกลางวัน

เพ่ือใหเด็กมอีาหารที่มี

คุณคาทางโภชนาการ

ครบถวน 100%

ศพด. 1 แหง 675,000 675,000 675,000 675,000  ศพด. 1 แหง ภาวะโภชนาการ

ของเด็กดข้ึีน

กองการศกึษาฯ    

 อบต.นาตาขวัญ

4.3 แผนงานการศึกษา

หนาที่ 2                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไข  คร้ังที่ 1|  องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

3 สงเสริม สนับสนุนอนุรักษมรดกไทย และ

เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระ

ราชสมภพ  2 เมษายน  และกจิกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรมของอําเภอเมอืงระยอง

เพ่ือสนับสนุนกจิกรรม

ของหนวยงานตางๆ

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ปละ 1 คร้ัง หนวยงานที่ขอรับ

การสนับสนุน

งบประมาณจัด

กจิกรรมมี

ประสทิธภิาพ

งานบริหารท่ัวไป 

 อบต.นาตาขวัญ

อําเภอเมอืง

ระยอง

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดเดิม

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม การเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

รายละเอยีดที่แกไข

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดกไทย 

และเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน

วันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และ

กจิกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของอําเภอเมอืง

ระยอง

เพ่ือสนับสนุนกจิกรรม

ของหนวยงานตางๆ

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ปละ 1 คร้ัง หนวยงานที่ขอรับ

การสนับสนุน

งบประมาณจัด

กจิกรรมมี

ประสทิธภิาพ

กองการศกึษาฯ 

 อบต.นาตาขวัญ

อําเภอเมอืง

ระยอง

หนาที่ 3

4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอยีดที่แกไข

ยุทธศาสตร ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม การเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

             แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไข  ครั้งที่ 1|  องคการบรหิารสวนตําบลนาตาขวัญ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุนวัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดเดิม

4 จัดหาอาหารเสริม(อาหารกลางวัน) โรงเรียน

ในพ้ืนที่

เพ่ือใหเด็กมอีาหารที่มี

คุณคาทางโภชนาการ

ครบถวน 100%

 โรงเรียนในพ้ืนที่  3 

 แหง

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000  โรงเรียนในพ้ืนที่ 

 3 แหง

เด็กมอีาหารที่มี

คุณคาทาง

โภชนาการครบถวน

กองการศกึษาฯ  

   อบต.นาตาขวัญ

ร.ร.วัดนาตาขวัญ 

 ร.ร.บานชะวึก  

ร.ร.บานเขาวังมาน

ยุทธศาสตร ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม การเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

4.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดที่แกไข

ยุทธศาสตร ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม การเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

4.3 แผนงานการศึกษา

4 โครงการเงนิอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันสังกัด สพฐ.

เพ่ือใหเด็กมอีาหารที่มี

คุณคาทางโภชนาการ

ครบถวน 100%

โรงเรียนในพ้ืนที่  3 

 แหง

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000  โรงเรียนในพ้ืนที่ 

 3 แหง

เด็กมอีาหารที่มี

คุณคาทาง

โภชนาการครบถวน

กองการศกึษาฯ  

   อบต.นาตาขวัญ

ร.ร.วัดนาตาขวัญ 

 ร.ร.บานชะวึก  

ร.ร.บานเขาวังมาน

หนาที่ 4

4.3 แผนงานการศึกษา

             แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไข  ครั้งที่ 1|  องคการบรหิารสวนตําบลนาตาขวัญ


