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คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ 
(พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ โดยจัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีความสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2561-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2564) โดยไดแสดงรายละเอียด 
แผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลนาตา
ขวัญ 

 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลนาตา
ขวัญ ไดนําขอเสนอความตองการพัฒนาจากการประชุมประชาคมมาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฯ ดวย
การ จัดเรียงลําดับความสําคัญ และความเรงดวนของโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน 
สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการพัฒนาของประชาคมทองถ่ินในเขตจังหวัดระยอง  
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สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐาน 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 

 
1. สภาพท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล 

1.1 ลักษณะท่ัวไป 
 ท่ีตั้งขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ ตั้งอยู เลขท่ี 59  ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 
3139  หมู ท่ี  1 ตํ าบลนาตาขวัญ อํา เภอเ มือง จั งหวัดระยอง 21000  โดยตั้ งอยูบริ เวณทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองระยอง หางจากอําเภอเมือง ประมาณ 7  กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 33.8 
ตารางกิโลเมตร หรือ 21,125 ไร โดยแบงเปนพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังนี้ 

ก. พ้ืนท่ีท้ังหมดของตําบลนาตาขวัญ 21,125 ไร 
 (1) พ้ืนท่ีการตั้งบานเรือนท่ีอยูอาศัย  5,710 ไร 
 (2) พ้ืนท่ีทําการเกษตร 8,533 ไร  

 - พ้ืนท่ีนา 650 ไร 
 - พ้ืนท่ีทําสวน 7,483 ไร 
 - พ้ืนท่ีทําไร 300 ไร 
 - พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว 80 ไร 
 - พ้ืนท่ีประมงเพาะเลี้ยง 20 ไร 

 (3) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ   6,882 ไร 
1.2  สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร 

  ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลชากบก อําเภอบานคาย และตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง 
  ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลตาขัน อําเภอบานคายและตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง 
 1.3  ภูมิประเทศ 
  เปนท่ีราบเชิงเขา มีพ้ืนท่ีสูงต่ําสลับเปนลูกคลื่น ประกอบกับเปนท่ีราบริมทะเล พ้ืนดินเปนดิน
รวนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ  
  แหลงน้ําท่ีสําคัญ คือ คลองนาตาขวัญ  

ภูเขาท่ีสําคัญมี 4 แหง คือ เขาทาฉุด, เขาไมแดง, เขาปลิก และเขาวังมาน 
 1.4 ภูมิอากาศ 
  อากาศรอนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส (c) 
 1.5 แหลงแรและกาซธรรมชาติ 
   ไมมี 
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2. สังคมและการปกครอง 
 2.1 การปกครอง 
  ตําบลนาตาขวัญ เปนตําบลหนึ่ง ใน  11 ตําบล ของอําเภอเมืองระยอง แบงเขตการปกครอง
ออกเปน 6 หมูบาน ประกอบดวย 
   - หมูท่ี 1 บานนาตาขวัญ 
   - หมูท่ี 2 บานทุงโพธิ์ 
   - หมูท่ี3 บานชะวึก 
   - หมูท่ี 4 บานชากขนุน 
   - หมูท่ี 5 บานเขาวังมาน 
   - หมูท่ี 6 บานหนองละลอก 

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ   นายลํายอง ธรรมย่ิง 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 1     นายมานพ  คงคาวารี 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 2     นายนิพัฒน  นาควิเวก 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  นายพจน     นวลศรี 
 

หมูท่ี / ช่ือหมูบาน รายช่ือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
หมูท่ี 1 บานนาตาขวัญ นายสมรักษไทยยิ่ง 

นายเทิดศักดิ์  ปราณีราษฎร 
หมูท่ี 2 บานทุงโพธิ์ นายพรชัย  รักษาวงศ 

นายเชาว   บรรดิษผล 
หมูท่ี 3 บานชะวึก นายนครินทร  ติงสรัตน 

นายสําราญ  ประสิทธิแพทย 
หมูท่ี 4 บานชากขนุน นายอดุลย เพ็ชรฉกรรจ 

นายณรงค            นักลิขิต 
หมูท่ี 5 บานเขาวังมาน นายสมบูรณ  เจริญพงษ 

นายวินัย  วิเศษศรี 
หมูท่ี 6 บานหนองละลอก นายสนธยา  ซ่ือประเสริฐ 

ขอมูล : ป พ.ศ. 2559 
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 2.2 สภาพทางสังคม 
 2.2.1  ประชากร   ประชากรท้ังสิ้น จํานวน  6,788 คน  

แยกเปนชาย  3,362  คน หญิง  3,426  คน  
  จํานวนหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของ อบต.       2,645  หลังคาเรือน 
หมูท่ี ตําแหนง จํานวน

ครัวเรือน 
เพศชาย เพศหญิง จํานวน

ประชากร 

1 
นายสาธิต สุขประเสริฐ 

ผูใหญบาน หมูท่ี 1 
744 991 960 1,951 

2 
นายยงยุทธคชเดช 
ผูใหญบาน หมูท่ี 2 

611 791 862 1,653 

3 
นางสาวพัชริน  ประดับ 

ผูใหญบาน หมูท่ี 3 
425 496 492 988 

4 
นายสุกิจ  คุมภัย 

กํานันตําบลนาตาขวัญ 
264 316 302 618 

5 
นายเฉลียว  ชางสุวรรณ 

ผูใหญบาน หมูท่ี 5 
441 513 551 1,064 

6 
นายสุชิน  บุญบรรจง 
ผูใหญบาน หมูท่ี 6 

160 255 259 514 

รวม 2,645 3,362 3,426 6,788 

                 (ท่ีมา :ขอมูลจากสํานักงานทะเบียน  อําเภอเมืองระยอง ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559) 

  2.2.2  การศึกษา 
- มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน (สังกัด อบต.นาตาขวัญ)   1 แหง   
- โรงเรียนประถมศึกษา 3  แหง   ไดแก 

   1. โรงเรียนวัดนาตาขวัญ (หมูท่ี 1) 
   นายปรีชา   เพ็ชรฉกรรจ    ผูอํานวยการโรงเรียนฯ 

2. โรงเรียนบานชะวึก(หมูท่ี 3)   
    นายชุมพล  ทองคํา ผูอํานวยการโรงเรียนฯ  
3. โรงเรียนบานเขาวังมาน(หมูท่ี 5) 
นายจรัญ สุขใส ผูอํานวยการโรงเรียนฯ 

  - โรงเรียนมัธยมศึกษา    1 แหง   ไดแก 
   1.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยองฯ(หมูท่ี 4) 
   นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ  ผูอํานวยการโรงเรียนฯ 
  2.2.3 สถาบันและองคการทางศาสนา 
  - วัด/สํานักสงฆ 3 แหง ไดแก 
   1. วัดนาตาขวัญ  2. วัดชะวึก และ  3. วัดเขาวังมาน 
  - มัสยิด   - แหง 
  - ศาลเจา  1  แหง   (หมูท่ี 1 บานนาตาขวัญ) 
  -โบสถ   - แหง 
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  2.2.4 สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลของรัฐ     -  แหง 
  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล / หมูบาน 2 แหง   ไดแก 
   1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาตาขวัญ (หมูท่ี 1)  

นางกาญจนา  ภุมรินทร ผูอํานวยการ รพ.สต. 
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานเขาวังมาน (หมูท่ี 5) 
นางศุภิสรา  งามเสง่ียม  ผูอํานวยการ รพ.สต. 

  - สถานพยาบาลเอกชน    -  แหง 
  - รานขายยาแผนปจจุบัน   3 แหง 
  - อัตราการมี และใชสวมราดน้ํา รอยละ  100  
  - แพทยประจําตําบล     1 คน (นายโอฬาร  พูลศิริคช) 
  2.2.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - ท่ีพักสายตรวจประจําตําบล   2    แหง  

ร.ต.ท.สมปอง  เข็มหม่ืนไวย หัวหนาท่ีพักสายตรวจ สภ.เมืองระยอง ประจํา
ตําบลนาตาขวัญ 

 ร.ต.ต.นิพัฒนไพณรินทร หัวหนาสถานีตํารวจชุมชนเขาวังมาน 
  - หอกระจายขาว  9 แหง 
  - เสียงตามสาย  1 แหง 
  - ท่ีทําการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตําบลนาตาขวัญ 

 2.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  2.3.1 อาชีพ 

 ประชาชน สวนใหญ ประกอบอาชีพการเกษตร  เชน ทําสวน ทํานา ทําไร เลี้ยงสัตว อาชีพ 
รับราชการ และรับจางท่ัวไป 

 
  2.3.2 หนวยธุรกิจในเขตอบต. 
  - ปมน้ํามันและกาซ  3 แหง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม  4 แหง 
  - โรงส ี    1 แหง 

2.4 การบริการพ้ืนฐาน  
  2.4.1 การคมนาคม  (แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
 - ทางรถยนต มีทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3139 จากตําบลเชิงเนิน – บานหาดใหญตําบลสํานักทอง 

- รถยนตโดยสารประจําทาง 1 สาย วิ่งระหวางตลาดองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญนครระยอง
บานเจ็ดลูกเนิน อําเภอบานคาย ประมาณ 30 นาที / คัน 

2.4.2  การโทรคมนาคม 
  - ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข  -  แหง 
  - สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ   - แหง 
  - ชุมสายโทรศัพทยอย   1 แหง 
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  2.4.3 การไฟฟาจํานวนบานท่ีมีไฟฟาใชจํานวน  2,645 หลังคาเรือน 
    จํานวนบานท่ีไมมีไฟฟาใชจํานวน  -  หลังคาเรือน 
  2.4.4 การประปาจํานวนบานท่ีมีน้ําประปาใชจํานวน 1,461 หลังคาเรือน 
    จํานวนบานท่ีไมมีน้ําประปาใชจํานวน 1,184 หลังคาเรือน 
 (ใชน้ําจาก บอดิน บอบาดาล สระน้ํา ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี)   
 2.5 ขอมูลอ่ืน ๆ  
  2.5.1ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี(แสดงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใน อบต.) 

- ปาไม  (ปากะเฉด ปาเพ ปาแกลง จํานวน  1,437 ไร ) 
- ท่ีปาสงวน 
2.5.2  กลุม/องคกรชุมชน ระดับตําบล 
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 170 คน 
- กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาตาขวัญ (อสม.)    121 คน 
- กลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลนาตาขวัญ90 คน 

 - สภาองคกรชุมชน   64  คน 
 - กลุม TOBE NUMBER ONE 44 คน 
 - กลุมผูสูงอายุตําบลนาตาขวัญ 
 - กลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลนาตาขวัญ 
 - กลุมแมบานเกษตรกรตําบลนาตาขวัญ 
 - กลุมผูใชน้ําชลประทานตําบลนาตาขวัญ(โรงสูบน้ํา) 
 - กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดตําบลนาตาขวัญ 
 - กลุมจักรยานเพ่ือสุขภาพตําบลนาตาขวัญ 
 - กลุมนาตาขวัญอคาเดม่ี 
 - กลุมอาสาสมัครพลังงานชุมชนตําบลนาตาขวัญ 
 - กลุมกองทุนเพ่ือนชวยเพ่ือนตําบลนาตาขวัญ 
 - กลุมสภาวัฒนธรรมตําบลนาตาขวัญ 
 - กลุมปลูกขาวตําบลนาตาขวัญ 
 - กลุมปรับปรุงคุณภาพทุเรียน 
 - กลุมกองทุนสวัสดิการและฌาปนกิจ 
 - กลุมวิสาหกิจชุมชนเทคโนโลยีชุมชนผลิตภัณฑจากถานและสมุนไพรตําบลนาตาขวัญ 
 - กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลนาตาขวัญ 

 2.5.3กลุม/องคกรชุมชน ระดับหมูบาน 
 หมูท่ี 1  บานนาตาขวัญ 
 - กลุมโรงสีขาว 
 - กลุมผาบาติก 
 - กลุมนวดแผนไทย 
 - กลุมอาชีพจักสานไมไผ 
 - กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
 - กลุมกองทุนหมูบาน 
 หมูท่ี 2  บานทุงโพธิ์ 
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 - กลุมผูกผาประดับงาน 
 - กลุมกองทุนหมูบาน 
 - กลุมประปาหมูบาน 
 - กลุมกองทุนแมของแผนดิน 
 หมูท่ี 3  บานชะวึก 
 - กลุมกองทุนหมูบานชะวึก 
 - กลุมกองทุนสวยยางมิยาซาวา(สวนปาชุมชนบานชะวึก) 
 - กลุมพัฒนาคุณภาพเงาะ 
 - กลุมวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพมังคุดนาตาขวัญ 
 - กลุมประปาหมูบานชะวึก 
 - กลุมกองทุนแมของแผนดิน 
 - กลุมผูใชน้ําชลประทาน (โรงสูบน้ําหนองคอกหมู – ชะวึกรวมใจสามัคคี) 
 หมูท่ี 4  บานชากขนุน 
 - กลุมผูใชปุย 
 - กลุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 - กลุมน้ําดื่มแมบาน 
 - กลุมประปาหมูบาน 
 หมูท่ี 5  บานเขาวังมาน 
 - กลุมกองทุนหมูบาน 
 - กลุมสัจจะออมทรัพยชุมชนเขาวังมาน 
 - กลุมผูใชน้ําประปาหมูบาน 
 - กลุมสวัสดิการฌาปนกิจชุมชน 
 หมูท่ี 6  บานหนองละลอก 
 - กลุมประปาหมูบาน 
 - กลุมบริการอาหาร(โตะจีน) 
 - กลุมเตาถานชุมชน 
 - กลุมขาวหลาม 
 - กลุมเลี้ยงหมูชุมชน 
 - กลุมกองทุนหมูบาน 
  

โครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  แบงโครงสรางองคกรเปน  4  กอง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 

สํานักงานปลัดอบต กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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ขอมูลพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 
ตารางท่ี 1 อัตรากําลังพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ปงบประมาณ 2560 

อัตรากําลัง 
พนักงานสวน

ตําบล 
(อัตรา) 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

(อัตรา) 

พนักงานจาง
ท่ัวไป 
(อัตรา) 

รวม 

จํานวนตําแหนงท่ีมีคนครอง 
จํานวนตําแหนงท่ีไมมีคนครอง 

18 
13 

23 
6 

14 
1 

55 
20 

จํานวนตําแหนงท้ังหมด 31 29 15 75 

ตารางท่ี 2  ระดับการศึกษาของ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง จําแนกตามระดับและเพศ ปงบประมาณ 
2560 

ระดับการศึกษา พนักงานสวนตําบล (คน) พนักงานจาง (คน) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

- 
2 
2 
- 

- 
6 
4 
- 

- 
- 
1 

14 

- 
- 

10 
12 

- 
8 

17 
26 

รวม 4 10 15 22 51 

รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
 
ปงบประมาณ 
 

ประเภท 

รายได 
ที่ อบต.จัดเก็บเอง  

(บาท) 

รายได  
จากภาษีจัดสรร 

 (บาท) 

เงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล (บาท) 

รวม 
(บาท) 

2557 2,511,336.90 24,204,817.21 7,681,361.00 34,397,515.11 

2558 2,329,881.49 26,078,132.81 7,601,421.00 36,009,435.30 

2559 2,610,315.85 26,648,247.75 6,781,191.00 36,039,754.60 

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 
จุดยืนองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 

 - ตองมีเปาหมาย เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 - ตองมีการบริหารยุทธศาสตร 
 - ความสอดคลองของยุทธศาสตรประเทศกับทองถ่ิน 
 - ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอยูมาก 
 - ความสอดคลองสิ่งท่ีทํากับสิ่งท่ีตองการ 
 - ความตองการของประชาชนซ่ึงเปนผูรับบริการ 
 - ทรัพยากรมีจํากัด 
 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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สรางความเขาใจกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 - สรางความเขาใจกับฝายตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - สรางความเขาใจกับประชาชน ศึกษาสํารวจปญหา และความตองการท่ีแทจริง 
 - แตงตั้งคณะทํางานฝกอบรมเสริมสรางความรู 

ปจจัยความสําเร็จ 
 - ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 
 - การรับรูความรวมมือของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 
 - การมีสวนรวม ระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
 - การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 
 - ระบบฐานขอมูล 
 - การเผยแพรประชาสัมพันธ 

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูท่ีเก่ียวของ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน  
      - ผูนําใหนโยบาย ติดตามและประเมินผล 
 2. เจาหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      - รวมเปนคณะทํางาน ประสานงานระหวางฝาย สรางบรรยากาศการทํางานท่ีดี 
 3. ประชาชนในทองถ่ินและผูรับบริการอ่ืนๆ 
      - รวมเปนคณะทํางาน ใหขอมูลและรวมกําหนดความตองการ 
      - หนวยงานราชการ สนับสนุนขอมูล ความรูทางวิชาการ 
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สวนท่ี 2 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



สวนท่ี 2  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2559-2561) 
 1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2559 - 2561 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 

2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 128 โครงการงบประมาณ 40,000,000 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 24 9,496,700.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5 230,000.00 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 14 650,000.00 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม 46 7,520,900.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร 39 22,802,400.00 

รวม 128 40,700,000.00 

 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2559 

 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ 

คิด
เปน 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ 

คิด
เปน 

โครงกา
ร 

โครงการ 

1.การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 28 21.88 9,988,607 24.97 4 5.88 706,436.10 2.86 

2.การพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 8 6.25 616,000 1.54 4 5.88 210,514 0.85 

3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9 7.03 506,000 1.26 5 7.35 186,850 0.76 

4.การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 38 29.69 6,534,480 16.34 25 36.76 5,285,196.75 21.39 

5.การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกรภายใตการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 45 35.16 22,354,913 55.89 30 44.12 18,318,689.35 74.14 

รวม 128   40,000,000   68   24,707,686.20   
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. 2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561 
 

                     องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณโดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญารวม 71 โครงการจํานวนเงิน 25,339,227 
บาทมีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 71 โครงการจํานวนเงิน 25,339,227 ลานบาทสามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 
โครงกา

ร 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงกา
ร 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 6 1,333,536.10 6 1,333,536.10 

2. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

4 210,514.00 4 210,514.00 

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5 186,850.00 5 186,850.00 

4. การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

25 5,285,196.75 25 5,285,196.75 

5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรภายใต
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

31 18,323,129.85 31 18,323,129.85 

รวม 71 25,339,226.70 71 25,339,226.70 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการการจัดทําแผน 3 ป 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
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แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการการจัดทําแผน 3 ป 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
 
 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
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 3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-
2561 
 

    ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2559 ท่ีผานมา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน ไดมีปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไวเปน
ขอมูลในการพิจารณาดําเนินการในแตละดาน ดังนี้ 

 ดานบุคลากร 

 1. การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2558 จัดทําโดยเจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน ซ่ึงตองดําเนินงานใน 2 รูปแบบ คือ 

1. แบบรายงานเปนรูปเลมรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2558 
โดยปรับปรุงจากแบบท่ีกรมฯ กําหนดและจัดทําใหงายตอการตรวจสอบขอมูล 

2. แบบรายงานในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (E-Plan)ซ่ึงการบันทึกขอมูลในระบบ เก่ียวของกับเจาหนาท่ีหลายฝาย โดยแยกเปนข้ันตอนตางๆ ได
ดังนี้ 

2.1 การจัดทําแผน   เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ  เปนผูบันทึกขอมูล 
2.2 เปลี่ยนแปลงแผน   เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ เปนผูบันทึกขอมูล 
2.3 อนุมัติงบประมาณ   เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ เปนผูบันทึกขอมูล 
2.4 ลงนามสัญญาโครงการ เจาหนาท่ีพัสดุ  เปนผูบันทึกขอมูล 
2.5 เบิกจาย   เจาหนาท่ีการเงิน  เปนผูบันทึกขอมูล 

ซ่ึงการดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบนั้น เปนไปดวยความลาชา เนื่องจากเจาหนาท่ีไมเคยเขารับการ
ฝกอบรมในการบันทึกขอมูลในระบบ เม่ือเกิดปญหาในการบันทึกขอมูลจึงไมสามารถแกไขปญหาได ตอง
ประสานกับผูดูแลระบบโดยตรง ซ่ึงการประสานงานบางครั้งก็ไมสามารถใหคําตอบท่ีชัดเจนในการแกไขปญหา
ได 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ  เสนอให องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ทุกฝาย เขารับการฝกอบรมในการบันทึกขอมูล เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติท่ีถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความรวดเร็ว ทันตามหวงระยะเวลาในการรายงานติดตามและประเมินผล
แผนฯ 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ยังขาดประสบการณทํางาน และยังไมเขาใจใน
หลักการ แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผน  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ  เสนอให องคการบริหารสวนตําบลจัดฝกอบรมใหความรูในเรื่อง
ดังกลาวแกคณะกรรมการฯ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ เขาใจหลักการ แนวทาง วิธีการตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลใหเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

3. โครงสรางของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ไมไดกําหนดเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย
และแผนไวเปนคณะกรรมการฯ ซ่ึงจากเจตนารมณของกฎหมายทําใหมองเห็นไดวา ผูท่ีจัดทําแผนไมควรเปน
ผูติดตามประเมินผลแผน และในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลไมไดแบงงานโยบายและแผนออกเปนงาน
จัดทําแผนและงานติดตามประเมินผลแผน ในการปฏิบัติงานจริงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนเปนท้ัง
ผูจัดทําแผนและผูจัดทํารายงานประเมินผลแผน (โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละฝาย) ฉะนั้น 
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กระบวนการ ข้ันตอน ตลอดจนวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนของคณะกรรมการฯ จึงดําเนินการไปตาม
การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนซ่ึงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนจัดทํามาเทานั้น ซ่ึง
การติดตามและประเมินผลแผน ยังไมเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม ท้ังยังไมครอบคลุมในทุกมิติของการติดตาม
ประเมินผลท่ีควรจะมี คือ มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพ มิติดานประสิทธิภาพ และมิติดานการพัฒนา 
ตลอดจนไมมีการประเมินตามองคประกอบในการประเมินผล อาทิเชน งานกิจกรรมหรือโครงการท่ีตองการ
ประเมิน วัตถุประสงคของโครงการท่ีตองการประเมิน มาตรฐานของการประเมิน เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
การเปรียบเทียบผลการประเมิน ฯลฯ การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนในปจจุบันจึงยังไมมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ  เสนอให องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายเจาหนาท่ีท่ีเหมาะสม 
เชน เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน เจาหนาท่ีจากสวนราชการท่ีเก่ียวของ ฯลฯ เพ่ือแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามวิธีการหรือ
แนวทางท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอํานาจหนาท่ีในการ 

1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นวา หากไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานชวย

ปฏิบัติงานในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแลว จะสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตลอดจนสามารถใชเปนแนวทาง 

 ดานแนวทาง วิธีการในการติดตามฯ 
คณะกรรมการไดทําการตรวจสอบรายงานการติดตามประเมินผลแผน ประจําป 2559 พบวา มี

ขอสังเกตหลายประการท้ังในดานการวางแผน การจัดทํางบประมาณ และผลการดําเนินงานในภาพรวม ซ่ึงจะ
ไดจัดทํารายงานผลและเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารทองถ่ินตอไป 
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สวนท่ี 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนย ุทธศาสตรชาต ิ 20  ป ี (พ.ศ. 2560  - 2579) 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชน 

แหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางรายไดระดับสูงและเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของ 
คนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร 6 ดาน ภายใต “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

เปาหมายการพัฒนา 
๑. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
๒. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
๓. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง 
๔. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
๕. สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี

คุณคา 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
4. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดคาใชจายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
6.พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
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2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
เปาหมายการพัฒนา 
1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ี

แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 
2. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพา

ตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุดให

สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
2. การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมี

คุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
3. การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความ

เขมแข็ง การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิใน
การจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
เปาหมายการพัฒนา 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 
แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและ

บริการ 
4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

เปาหมายการพัฒนา 
1. การรักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเปนรอยละ ๔๐ ของ

พ้ืนท่ีประเทศ แบงเปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษรอยละ ๒๕ และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ รอยละ ๑๕ พ้ืนท่ีปาชายเลน
เพ่ิมจาก ๑.๕๓ ลานไร เปน ๑.๕๘ ลานไร มีการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2. สรางความม่ันคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุนเพ่ิม
พ้ืนท่ีชลประทานปละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําท้ังภาคการผลิต และการบริโภค 
ปองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

3. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการ
อยางถูกตองและนําไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการกําจัดไมนอยกวา
รอยละ ๓๐ กากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง ฟนฟูแหลงน้ําผิวดินใหมี
คุณภาพในเกณฑด ีและแกไขปญหาวิกฤติหมอกควัน 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสงลดลงภายในป 
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๒๕๖๓ ไมนอยกวารอยละ ๗ ของการปลอยในกรณีปกติ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในดานตางๆหรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสิน ท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 

แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล

และยั่งยืน 
3. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5. สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

5. การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและย่ังยืน 
เปาหมายการพัฒนา 

1. ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 
2. สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันได

อยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง 
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาสใน

การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
4. ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศสมาชิก

อาเซียนมิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษา
ผลประโยชนของชาติ 

5. ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทางทหาร มีอันดับความเสี่ยงจากการ
กอการราย ต่ํากวาอันดับท่ี ๒๐ ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรในต่ํากวาอันดับท่ี 
๑๐ ของโลก 

6. จัดทาแผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบัน

หลักของชาติ 
2. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการ

รับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
3. การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความ

รวมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
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4. การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงประโยชน
ทางเศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 

5. การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกัน
ระหวางแผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

เปาหมายการพัฒนา 
1. ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ ใหอยูในอันดับสองของอาเซียนเม่ือ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นใหอยูสูงกวารอยละ ๕๐ เม่ือสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
4. ลดจํานวนคดีท่ีมีการพิจารณาตัดสินลงโทษผิดพลาด 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมี

ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน

การคลังภาครัฐ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยเปนธรรมและ

สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

เปาหมายการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม 
2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบคมนาคมขนสง 
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
4. การพัฒนาดานพลังงาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. การพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) 
แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง 
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
4. การพัฒนาดานพลังงาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. การพัฒนาระบบน้ําประปา 
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8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เปาหมายการพัฒนา 
1. เพ่ิมอันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและดาน

เทคโนโลย ี
2. เพ่ิมสัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสูรอยละ ๑.๕ ของ GDP 

และมีสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน ๗๐:๓๐ 
3. เพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน ๒๕ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
4. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงและใชประโยชนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชของ

เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
5. เพ่ิมจํานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผูสูงอายุและผูพิการท่ีผลิต

ไดเองภายในประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
1. เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย

และเชิงสังคม 
2. พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
3. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เปาหมายการพัฒนา 
1. ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน 
2. เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม

ตัวชี้วัด เมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยู 
3. พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
4. เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนรอยละ ๒๐ 
แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง 
2. การพัฒนาเมือง 
3. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

10. ความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือการพัฒนา 
เปาหมายการพัฒนา 
1. เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช

ประโยชนไดเต็มศักยภาพ 
2. ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
3. ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค

อาเซียนและเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต 

4. ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ 
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แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมใน

กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 

2. พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนท่ีโดดเดนในภูมิภาค 

3. การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของ
ผูประกอบการไทย 

4. เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวน
ทางยุทธศาสตร ท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

5. การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ 

6. บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 
7. การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ี

สรางสรรคเพ่ือเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ
ระหวางไทยและมหาอํานาจตาง ๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค 

8. สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดาน 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค 

เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา การพัฒนาภาคเพ่ือโอกาสทางเศรษฐกิจ ใหกระจาย
ตัวอยางท่ัวถึง กลุมจังหวัดภาคตะวันออก จัดอยูในกลุมภาคกลาง : พัฒนาเปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนํา 
ศูนยกลางการผลิตอาหารและสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานโลก และศูนยรวมการทองเท่ียวของเอเชีย 

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออก มีดังนี้ 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและสงเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม เพ่ือยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางให
เปนศูนยอุตสาหกรรม สีเขียวชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยกระดับการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง ใหเปนกลุมอุตสาหกรรมสําหรับ
กิจการท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคต อาทิ กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนกลุม
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณโทรคมนาคม และกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยปรับปรุงมาตรการสนับสนุนในดานตาง ๆ ไดแก การใหสิทธิประโยชน
การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การแกไขกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรค และการ
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือผลักดันใหเกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหมีความทันสมัย
และเปนสากล เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคกลางเปนฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัยและไดมาตรฐานโลก สนับสนุนการเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศ 

พัฒนาธุรกิจการคาขายผลไมจังหวัดระยองดานตะวันออก จันทบุรี ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ใหเปนฐานการผลิตและจําหนายผลไมเพ่ือการสงออก โดยปรับปรุงประสิทธิภาพ
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การผลิตควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสินคา ตั้งแตข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบหอ การแปรรูป และการจัด
จําหนาย 

สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว ไดแก โคนม โคเนื้อในจังหวัดสระบุรีและราชบุรี และ สุกร 
ไกและเปดในจังหวัดราชบุรี นครปฐม ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ใหผลผลิตมีคุณภาพและไดมาตรฐานความ
ปลอดภัยสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริมใหเกษตรกรมี
ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุท่ีเหมาะสมรวมท้ังปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงรอบอาวไทย
ไดแก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดให
คงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลอยางยั่งยืนตอไป โดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู และการจัดการ
ใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอม ใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เชน การสงเสริมการวิจัย และถายทอดเทคโนโลยี การจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ีอเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบานรวมท้ังการสงเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน 

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและ
ภาพลักษณท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลางใหเปนศูนยรวมการทองเท่ียวของเอเชียท่ีมี
ชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 

พัฒนาแหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธใหเปนฐานการกระจายรายไดและการสรางงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการ ดาน
การทองเท่ียวใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติและเปนท่ีประทับใจของนักทองเท่ียว 

ฟนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และการทองเท่ียวโดยชุมชน 
โดยฟนฟูแหลงทองเท่ียวพรอมท้ังปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเท่ียว สินคาและบริการดาน
การทองเท่ียวใหไดมาตรฐานสากล 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ํา แกไขปญหาความขัดแยงในการใชน้ําใน
ภาคตะวันออก ระหวางภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเท่ียว และชุมชน โดยปรับปรุงและ บํารุงรักษา
แหลงน้ําเดิม จัดสรรน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําเพ่ิมเติม รองรับความตองการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนไดอยางพอเพียง และมีเสถียรภาพ รวมท้ังสงเสริม 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

จังหวัดชลบุรีและระยองใหเปนฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวช้ันนําในอาเซียน 
1.1 สงเสริมพัฒนาโรงงานใหมีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใช

เทคโนโลยีสะอาดและดูแลชุมชน สังคมนําไปสูการ เปนอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมสีเขียว 
1.2 ยกระดับดานคุณภาพมาตรฐานการผลิต การวางแผนธุรกิจการจัดการ

ดานการตลาดการสรางเครือขายการรวมกลุมอุตสาหกรรม 
1.3 สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ และเพ่ิมประสิทธิภาพ ของภาคอุตสาหกรรม 
1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมใหสามารถ

ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน และมีความพรอมใน การสูประชาคมอาเซียน 
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1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารและ
การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.6 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงขาย การคมนาคมขนสงท่ีสามารถ
แขงขันกับตางประเทศเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหได
คุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัย และเปนสากลเพ่ือใหเปนฐานการผลิตและจําหนายผลไม ประมง และ
ปศุสัตวเพ่ือการสงออก 

2.1 เพ่ิมพูนความรูและทักษะใหเกษตรอยางเหมาะสมและสามารถนําไป
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ประเภท และราคา ท่ีสอดคลองกับความตองการตลาด 

2.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตรเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ
และมูลคาเพ่ิมข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและขอกําหนดมาตรฐานในเวทีการคาโลก 

2.3 สงเสริมการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมและเพ่ิมมูลคาผลผลิตใหมีความ
หลากหลายตรงกับความตองการของผูบริโภค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียว
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ใหเปนแหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติเชิงนิเวศเชิงเกษตร เชิงสุขภาพและ
การทองเท่ียวโดยชุมชน 

3.1 ฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเท่ียวหลักเดิมและแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมี
ศักยภาพใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพ 

3.2 สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนาสนใจตอบสนองนักทองเท่ียว 
3.3 พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการทางการทองเท่ียวมีความหลากหลาย

และไดมาตรฐานระดับสากล 
3.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและเพ่ิมมาตรการความ

ปลอดภัยใหมีศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียว 
3.5 พัฒนาศักยภาพดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดย

บูรณาการทํางานรวมกันอยางจริงจัง 
3.6 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรดานการทองเท่ียวท้ังดาน

ปริมาณและคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายแดนใหเปน

ประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 
4.1 ยกระดับการใหบริการและอํานวยสะดวกบริเวณจุดผานแดนสําคัญให

ไดมาตรฐานสากล ในการใหบริการดานศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง การคาการลงทุน และการทองเท่ียว 
4.2 จัดเตรียมระบบโครงสรางบริการพ้ืนฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดน

ใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน เพ่ือเอ้ืออํานวยใหมีการติดตอธุรกิจการคา การ
ทองเท่ียวและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบานไดสะดวกมากข้ึน รองรับสถานการณ การขยายตัวทางธุรกิจ
การคาชายแดน 

4.3 สงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือ
ทางดานธุรกิจการคาชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหมีความหลากหลาย อุดมสมบูรณตามธรรมชาติ และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม 
กอใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ 

5.1 ปกปองและฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการเพ่ือใหพ้ืนท่ีปาไมมีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ 

5.2 อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ําตามธรรมชาติ กอสรางฝาย กักเก็บน้ําและ
พัฒนาแหลงน้ํา บาดาล 

5.3 ขยายเขตประปาใหกระจายอยางท่ัวถึง 
5.4 อนุรักษ ฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงทะเล สรางความเขมแข็ง

ใหแกองคกรภาคีและเครือขายภายนอกเพ่ือระดมความรวมมือในการคุมครองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

5.5 ปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวและพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 

5.6 เฝาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
5.7 สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ

บริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ี 
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

การพัฒนาจังหวัดใหเปนไปในทิศทางสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมสงบ
สุขเศรษฐกิจกาวหนา และประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุข ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายใน และ
ภายนอกการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง มุงเนนเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันความเสี่ยงตางๆ
และเสริมสรางรากฐานการพัฒนาใหเขมแข็ง รวมท้ังสรางโอกาสในการพัฒนาใหเจริญกาวหนาตอไป โดยได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร และใหความสําคัญตามลําดับการพัฒนา จํานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดาน
การเกษตรประมง ปศุสัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและ
เพ่ือการทองเท่ียว 

ดานเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีสําคัญและเปนอาชีพด้ังเดิม
ของชาวจังหวัดระยอง เนื่องจากจังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอการทําพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก ยางพารา สับปะรด มันสําปะหลัง ขาว ปาลมน้ํามัน ออย ผลไมตาง ๆ เชน 
ทุเรียนเงาะ และมังคุด เปนตน ปจจุบันพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงทุกป__ 

ดานการประมง จังหวัดระยองมีพ้ืนท่ีชายฝงทะเลยาวประมาณ 100 
กิโลเมตรการประกอบอาชีพประมง ซ่ึงเปนอาชีพท่ีสําคัญ นอกจากการทําประมงประเภทอาหารสดแลว ยังมี
การนํามาทําเปนผลิตภัณฑตอเนื่อง เชน อาหารทะเลแหง เปนตน ท้ังนี้ ยังมีการทําประมงน้ําจืดดวย เนื่องจาก
มีอางเก็บน้ําขนาดใหญ 5 อาง ปจจุบันอาชีพประมงชายฝงหรือประมงเรือเล็กไดรับความเดือดรอนมาก 
เนื่องจากสัตวทะเลเศรษฐกิจ เชน กุง หอย หมึก ปู ปลา มีนอยลงและมีการแยงชิงพ้ืนท่ีประมง ประกอบกับ
พ้ืนท่ีประมงเดิมมีการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหตองออกหากินไกลข้ึน ตนทุนสูงข้ึน 

ดานปศุสัตว จังหวัดระยองมีการเลี้ยงปศุสัตวควบคูกับการทําไร ทําสวน
ผลไม เชนโค กระบือ เปด ไก แพะ เปนตน 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว
ไดรับการสงเสริม และพัฒนาใหมีคุณภาพ และมูลคาเพ่ิม ขยายโอกาสทางการตลาดไปสูภายในและภายนอก
ประเทศและพัฒนาการเปนเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรทองเท่ียว 

กลยุทธ : 
1) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑเกษตร 

ประมงและปศุสัตวใหมีความปลอดภัย มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
2) สรางและขยายเครือขายการตลาด ชองทางการจําหนายสินคาเกษตร 

ประมง ปศุสัตวและผลิตภัณฑตอเนื่อง 
3) สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหมี

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
4) เสริมสรางความเขมแข็งกลุม/สหกรณ/สถาบันเกษตรกร/บริษัทประชารัฐ

รักสามัคคี 
5) ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนเพ่ือให

การผลิตภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
6) สงเสริมใหมีการเชื่อมโยงภาคการทองเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ

นําไปสูเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรทองเท่ียว 
7) ฟนฟูทรัพยากรพ้ืนฐานดานการเกษตร ประมง และปศุสัตวโดยการมีสวน

รวมของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวใหเติบโตควบคู

กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนแหลงสรางรายไดจากการทองเท่ียว และ

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับแหลง/สถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนา 
ฟนฟูและอนุรักษใหคงอยูไดอยางยั่งยืน 

กลยุทธ : 
1) ฟนฟูแหลงทองเท่ียวเกาและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมโดยเฉพาะแหลง

ทองเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
2) พัฒนาสินคา และบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน และ

หลากหลาย 
3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพเพ่ือ

รองรับนักทองเท่ียว 
4) สรางจิตสํานึก/กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ผูประกอบการและ

นักทองเท่ียวในการอนุรักษทรัพยากรดานการทองเท่ียว__ 
5) สงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมดานการทองเท่ียว

เพ่ือฟนฟูภาพลักษณและดึงดูดนักทองเท่ียวใหเพ่ิมข้ึน 
6) เสริมสรางการปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว เพ่ือ

ยกระดับความเชื่อม่ัน แกนักทองเท่ียว 
7) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสู
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคูกับการรับผิดชอบตอสังคม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : จังหวัดระยองเปนแหลงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
สามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางสมดุลและยั่งยืน รองรับนโยบายดาน

เศรษฐกิจของรัฐบาลไดอยางสมดุล 
กลยุทธ : 
1. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมใหมีกระบวนการผลิต

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสนับสนุนใหผูประกอบการทุกระดับมีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 
SocialResponsibility - CSR) ท่ีถูกตอง นําไปสูการเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
ความพรอมในการรองรับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Thailand 4.0 
Super Cluster) 

3. เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกัน กํากับดูแล และเตือน
ภัยจากการกระบวนการผลิต อุบัติเหตุ อุบัติภัย มลพิษ ของเสีย รวมท้ังการขนสงสินคาจากผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 

4. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ ขนาดยอม (SMEs) 

5. สงเสริมนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษ ฟนฟู มี
การนํามาใชอยางคุมคา และทุกภาคสวนดําเนินกิจกรรมโยคํานึงถึงความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ : 
1. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีท้ังปาบก ปาชายเลน โดยการมีสวน

รวมของชุมชน 
2. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และมีการใชประโยชน

อยางเหมาะสมเกิดสมดุลตอระบบนิเวศน 
3. อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ํา รวมถึงการจัดการคุณภาพน้ําตาม

ธรรมชาติใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
4. สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด 

รวมท้ังมีระบบการจัดการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
5. เสริมสรางจิตสํานึก ความรู ความเขาใจ สรางภาคเครือขายเพ่ือการมี

สวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน 
6. ตั้งรับ ปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
7. สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใชทรัพยากรตางๆจาก

ทุก ภาคสวน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี และการมีสวนรวม
ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามมาตรฐานท่ี
กําหนดภายใตการนอมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 

กลยุทธ : 
1. เสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยจากการคุกคามตาง ๆ ท้ัง

ภายนอกภายใน 
2. เสริมสรางความเขมแข็งสถาบันทางสังคม 
3. สงเสริม สนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. สนับสนุนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 
5. พัฒนาระบบโครงสรางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือการบริการ

ประชาชนอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
6. อนุรักษ สืบสาน ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ดั้งเดิมใหคงอยู 
7. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

เพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : สรางความเขมแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถ

ของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการไดรับการ

สงเสริมใหมีศักยภาพอยางตอเนื่อง และมีความสามารถในการเขาสูการแขงขันในระดับสากล 
กลยุทธ : 
1 .สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการของจังหวัดใหมีนวัตกรรม

และความทันสมัยสูระดับสากล 
2. สงเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ใหมีมาตรฐานสากล 
3. สงเสริมการผลิตบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/

สถานบริการ 
4. พัฒนาสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา และ

ความตองการอยางมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ เพ่ือเปน

ขอมูลในการตัดสินใจของผูประกอบการ 
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 2. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน (VISION)  การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 

“ยกระดับมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม  ผลผลิตทางการเกษตร 
มีคุณภาพ  ประชาชนรวมสรรค  นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
2.2 ยุทธศาสตร 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
กลยุทธ 
- กอสรางปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษารางระบายน้ําสะพานเสนทางคมนาคม 
- กอสรางปรับปรุงขุดลอกคูคลองอางเก็บน้ําทอสงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและเพ่ือ

การเกษตร 
- ซอมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟาแสงสวางริมทาง

สาธารณะ 
- กอสรางและปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหท่ัวถึงทุกหมูบาน 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ 
- สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมพรอมสรางจิตสํานึกรักษปา 
- สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนคัดแยก,ลดปริมาณขยะ,การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
- ดูแลบํารุงรักษาสถานท่ีสาธารณะสวนสาธารณะและปรับภูมิทัศนใหเปนตําบลนาอยู 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจการเกษตร 
กลยุทธ 
- สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพและกลุมเกษตรกรใหเขมแข็งเพ่ือรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
- สงเสริมและสนับสนุนการแปรรูปสินคาทางการเกษตรพรอมจัดตลาดกลางเพ่ือจัด

จําหนายสินคาทางการเกษตร 
- สงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสูการปฏิบัติ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ 
- การสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
- สงเสริมและสนับสนุนดานการสาธารณสุขการปองกันและระงับโรคติดตอ 
- สงเสริมและสนับสนุนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบ

เรียบรอยและปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
- สงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบและสรางสังคมแหงการ

เรียนรูอยางตอเนื่องเหมาะกับวิถีชีวิตชุมชน 
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- สงเสริมและสนับสนุนศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
- สงเสริมและพัฒนาเยาวชนการกีฬาและนันทนาการ 
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนตามระบอบ  ประชาธิปไตยและสรางความสมานฉันท 
- สงเสริมและพัฒนาองคกรตามหลักการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี 
- สงเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการระหวางหนวยงานอ่ืน 
- เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพแกบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

พันธกิจ  (MISSION) การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 
๑. พัฒนาตําบลนาอยู สาธารณูปโภคครบครัน 

๒. รวมบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

๓. สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได 

๔. เสริมสรางความสงบเรียบรอยในสังคม ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง 

๕. พัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชน และกลุมองคกรเขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม  

สรางสังคมเอ้ืออาทร 

๖. ยกระดับการศึกษาทุกระดับ สงเสริมกีฬาและนันทนาการ ของคนในชุมชนใหมีศักยภาพ 

๗. ทํานุบํารุงศาสนา และอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม ใหคงอยูคูลูกหลาน 

๘. สรางระบบบริหารจัดการท่ีดี ประชาชนมีสวนรวม การบริการมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบ

ได 

เปาประสงค 
๑. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชน และรองรับการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

๒. ส ง เสริมและปลูกจิตสํ านึ กประชาชนให รู รั กษสิ่ งแวดลอมและรวมบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและกลุมองคกรตาง ๆ ใหมีความเขมแข็ง โดยนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเพ่ือลดตนทุนในการผลิต 

๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหายาเสพติดในชุมชนลดลง 

๕. สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ใหคงอยูคูลูกหลาน สรางจิตสํานึกใหประชาชนมี

คุณธรรม จริยธรรม 

๖. เสริมสรางศักยภาพแกประชาชนใหมีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได 

๗. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน รวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผลประโยชน

รวมรับผิดชอบ 

๘. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๙. สงเสริมจัดการระบบการบริการใหประชาชนไดรับบริการรวดเร็วข้ึน 
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๑๐. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ในการบริหารงาน

และการปกครองเนนการบริการสาธารณะ 

 3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกตชครองทองถิ่น 

 จุดออน 

1. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในกฎระเบียบและหลักการเก่ียวกับการจัดทําโครงการการพัฒนา
ทองถ่ิน 

2. ประชาชนในตาํบลนาตาขวญัสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งในชวงในชวงเดือน กุมภาพันธ-
มิถุนายน  เปนชวงที่ตองดูแลผลผลิต ทาํใหโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการในชวงเดือน กุมภาพนัธ-มิถุนายน  มักจะ
ไมประสบความสําเร็จ 

3. องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญมีชองทางของสื่อในการประชาสัมพนัธโครงการกิจกรรมนอย 

4. ประชาชนยังขาดการแสดงออกในดานความคิดหรือขอเสนอแนะ 

5. โครงการกิจกรรมยังไมครอบคลุมตอบสนองกับการแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดอยาง
ทั่วถึงทุกดาน 

 

จุดแข็ง 

1. กลุมองคกรตาง ๆ ภายในตําบลมีความเขมแข็งและใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตาํบล 

2. องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญใหการสนับสนนุการศึกษาของทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

3. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาตาขวัญมีการดาํเนินงานที่เขมแข็งและ
หาเทคโนโลยีความรูและนวัตกรรมมาถายทอดใหกับเกษตรกรที่สนใจตลอดเวลา 

4. องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญมีการจัดเก็บขอมูล จปฐ. และแบบสํารวจความพึงพอใจเพื่อเปน
ขอมูลที่จะนํามาพฒันาทองถ่ิน 

5. ในตําบลนาตาขวัญมีศักยภาพที่พรอมรับการพัฒนาในทุกดาน 

โอกาส 

1. หนวยงานตาง ๆ มีการจัดสรรงบประมาณมาสูทองถ่ินมากข้ึน 

2. หนวยงานดานการเกษตรมีความสนใจที่จะมาดําเนนิโครงการเก่ียวกับการพัฒนาทางการเกษตรที่เอ้ือ
ตอเกษตรกรในตําบล 

อุปสรรค 

1. กฎระเบียบและหลักการและข้ันตอนที่มากทาํใหการดําเนินโครงการตาง ๆ ลาชา 

2. เงินงบประมาณทีไ่ดรับการจดัสรรในแตละปมปีริมาณนอยทาํใหการพัฒนาและการดาํเนินโครงการใน
แตละปมีจาํนวนโครงการนอยและไมทัว่ถึง 

3.2     การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
๑. องค การบร ิหารส วนตำบลนาตาขวัญเป ็นตำบลที อยู ห างจากอำเภอเมืองระยอง 

ประมาณ 12 ก ิโลเมตร  ซ่ึงแนวโน มการขยายต ัวของส ังคมเม ืองม ีโอกาสครอบคล ุมพ ื้นท่ีเขตตําบลนา
ตาขวัญการขยายต ัวของส ังคมเม ือง ดังกลาวจะเปนโอกาสในการช วยสรางเศรษฐกิจภายในตําบลไดเปน
อยางดี ซ่ึงป ัจจ ุบ ันจะเห ็นได จากการก อสร างสิ่งปล ูกสร าง เชน อาคารพาณ ิชย ต ึกแถว หมู บ านจ ัดสรร  
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ในอนาคตจ ึงคาดการณ วาจะม ีการสร างงาน สร างอาช ีพ ใหม ๆ และประชาชนตําบลนาตาขวัญจะม ี
รายไดเพ ิ่มข ึ้นดวย 

๒. การเปลี่ยนแปลงในประเทศท ี่จะสงผลกระทบต อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองค กรปกครองสวนทองถ่ินท่ีม ีพ ื้นท่ีในตําาบลเดียวกันใหม ีองค กรเด ียว 

- การเพ ิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท. 
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยธ.01
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ยุทธศาสตร

เปาประสงค

คาเปาหมาย

กลยุทธ

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

ยธ.01

โครงการฯ โครงการฯ โครงการฯ โครงการฯ โครงการฯ โครงการฯ โครงการฯ โครงการฯ

การศึกษา

โครงการฯ โครงการฯ โครงการฯ

บริหารงาน

ทั่วไป

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

1.3  ซอมแซมปรับปรุง 

บํารุงรักษา ขยายเขตไฟฟา 

และติดตั้งไฟฟาแสงสวางริม

ทางสาธารณะ

1.4  กอสรางและปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน ใหทั่วถึง

ทุกหมูบาน

สาธารณสุข

 3.3  สงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสูการปฏิบัติ

 2.2  สงเสริมและสนับสนุน

ใหชุมชน คัดแยก ลดปริมาณ

ขยะ การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล 

และลดมลพิษ

4.9  สงเสริมการพัฒนาแบบ

บูรณาการระหวางหนวยงานอื่น

4.10  เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพแกบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน

สังคมสงเคราะห
 เคหะและ

ชุมชน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

 3.1  สงเสริมและสนับสนุน 

กลุมอาชีพและกลุมเกษตรกร

ใหเขมแข็ง เพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 การเกษตร

4. ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ดานเศรษฐกิจ การเกษตร1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. (ตอ)

การศาสนา

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

7. ประชาชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถิ่น รวมคิด 

รวมทํา รวมตรวจสอบ รวม

รับผลประโยชน รวมรับผิดชอบ

 2.3  ดูแล บํารุงรักษา 

สถานที่สาธารณะ 

สวนสาธารณะและปรับภูมิ

ทัศนใหเปนตําบลนาอยู

8. สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในองคกรให

การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9. สงเสริมจัดการระบบการ

บริการใหประชาชนไดรับ

บริการรวดเร็วขึ้น

1. พัฒนา ปรับปรุง ระบบ

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ใหเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน 

และรองรับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

2. สงเสริมและปลูกจิตสํานึก

ประชาชนใหรูรักษสิ่งแวดลอม

และรวมบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

3. สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพเกษตรกรและกลุม

องคกรตาง ๆ ใหมีความ

เขมแข็ง โดยนําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชเพื่อลดตนทุนใน

การผลิต

 4.4  สงเสริมและพัฒนา

การศึกษา ทั้งในระบบและ

นอกระบบ และสรางสังคม

แหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง

เหมาะกับวิถีชีวิตชุมชน

 3.2  สงเสริมและสนับสนุน

การแปรรูปสินคาทาง

การเกษตร พรอมจัดตลาด

กลางเพื่อจัดจําหนายสินคา

ทางการเกษตร

 4.1  การสงเคราะหและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส

 4.2  สงเสริมและสนับสนุน

ดานการสาธารณสุข การ

ปองกันและระงับโรคติดตอ

4.8  สงเสริมและพัฒนา

องคกรตามหลักการบริหาร

การจัดการบานเมืองที่ดี

1.1 กอสราง  ปรับปรุง  

ซอมแซม  บํารุง  รักษา  ราง

ระบายน้ํา  สะพาน  เสนทาง

คมนาคม

1.2 กอสราง  ปรับปรุง  ขุด

ลอก  คู  คลอง  อางเก็บน้ํา  

ทอสงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค

และเพื่อการเกษตร

 2.1  สงเสริมใหชุมชนมีสวน

รวมในการดูแลรักษา  อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พรอมสราง

จิตสํานึกรักษปา

10. พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส 

ในการบริหารงานและการ

ปกครองเนนการบริการ

สาธารณะ

4. ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน ปญหายา

เสพติดในชุมชนลดลง

5. สงเสริมและอนุรักษ

วัฒนธรรม ประเพณี ใหคงอยู

คูลูกหลาน สรางจิตสํานึกให

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม

รอยละ ของประชาชนที่พึงพอใจในการบริการดานโครงสราง

พื้นฐาน เพิ่มมากขึ้น

รอยละ ของประชาชนที่พึงพอใจในกิจกรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น

งบกลาง

 4.5  สงเสริมและสนับสนุน

ศาสนา  และวัฒนธรรมทองถิ่น

 4.6  สงเสริมและพัฒนา

เยาวชน การกีฬา และ

นันทนาการ

4.3  สงเสริมและสนับสนุน

ดานการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย การรักษาความสงบ

เรียบรอย และปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด

4.7  สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน ตามระบอบ

ประชาธิปไตยและสรางความ

สมานฉันท

6. เสริมสรางศักยภาพแก

ประชาชนใหมีความเขมแข็ง 

สามารถพึ่งตนเองได

รอยละ ของประชาชนที่พึงพอใจในการพัฒนาและสงเสริม

เศรษฐกิจและการเกษตร เพิ่มมากขึ้น

รอยละ ของประชาชนที่พึงพอใจในการบริการภาครัฐและ

จํานวนกิจกรรมเพื่อสรางความเข็มแข็งทางสังคม คุณภาพ

ชีวิต และการเมือง เพิ่มมากขึ้น
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วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

คาเปาหมาย

กลยุทธ

แผนงาน  การเกษตร งบกลาง

4.9  สงเสริมการพัฒนาแบบ

บูรณาการระหวางหนวยงานอื่น

4.10  เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพแกบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน

 4.5  สงเสริมและสนับสนุน

ศาสนา  และวัฒนธรรมทองถิ่น

 4.6  สงเสริมและพัฒนา

เยาวชน การกีฬา และ

นันทนาการ

 4.4  สงเสริมและพัฒนา

การศึกษา ทั้งในระบบและ

นอกระบบ และสรางสังคม

แหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง

เหมาะกับวิถีชีวิตชุมชน

บริหารงาน

ทั่วไป

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห

 เคหะและ

ชุมชน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

 3.2  สงเสริมและสนับสนุน

การแปรรูปสินคาทาง

การเกษตร พรอมจัดตลาด

กลางเพื่อจัดจําหนายสินคา

ทางการเกษตร

 4.1  การสงเคราะหและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส

 4.2  สงเสริมและสนับสนุน

ดานการสาธารณสุข การ

ปองกันและระงับโรคติดตอ

4.7  สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน ตามระบอบ

ประชาธิปไตยและสรางความ

สมานฉันท

4.8  สงเสริมและพัฒนา

องคกรตามหลักการบริหาร

การจัดการบานเมืองที่ดี

1.3  ซอมแซมปรับปรุง 

บํารุงรักษา ขยายเขตไฟฟา 

และติดตั้งไฟฟาแสงสวางริม

ทางสาธารณะ

1.4  กอสรางและปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน ใหทั่วถึง

ทุกหมูบาน

 2.3  ดูแล บํารุงรักษา 

สถานที่สาธารณะ 

สวนสาธารณะและปรับภูมิ

ทัศนใหเปนตําบลนาอยู

 3.3  สงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสูการปฏิบัติ

4.3  สงเสริมและสนับสนุน

ดานการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย การรักษาความสงบ

เรียบรอย และปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด

2. สงเสริมและปลูกจิตสํานึก

ประชาชนใหรูรักษสิ่งแวดลอม

และรวมบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

1.1 กอสราง  ปรับปรุง  

ซอมแซม  บํารุง  รักษา  ราง

ระบายน้ํา  สะพาน  เสนทาง

คมนาคม

1.2 กอสราง  ปรับปรุง  ขุด

ลอก  คู  คลอง  อางเก็บน้ํา  

ทอสงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค

และเพื่อการเกษตร

 2.1  สงเสริมใหชุมชนมีสวน

รวมในการดูแลรักษา  อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พรอมสราง

จิตสํานึกรักษปา  2.2  สงเสริมและสนับสนุน

ใหชุมชน คัดแยก ลดปริมาณ

ขยะ การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล 

และลดมลพิษ

 3.1  สงเสริมและสนับสนุน 

กลุมอาชีพและกลุมเกษตรกร

ใหเขมแข็ง เพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3.  ดานเศรษฐกิจ การเกษตร

7. ประชาชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถิ่น รวมคิด 

รวมทํา รวมตรวจสอบ รวม

รับผลประโยชน รวมรับผิดชอบ

8. สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในองคกรให

การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9. สงเสริมจัดการระบบการ

บริการใหประชาชนไดรับ

บริการรวดเร็วขึ้น

10. พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส 

ในการบริหารงานและการ

ปกครองเนนการบริการ

สาธารณะ

รอยละ ของประชาชนที่พึงพอใจในการบริการดานโครงสราง

พื้นฐาน เพิ่มมากขึ้น

รอยละ ของประชาชนที่พึงพอใจในกิจกรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น

รอยละ ของประชาชนที่พึงพอใจในการพัฒนาและสงเสริม

เศรษฐกิจและการเกษตร เพิ่มมากขึ้น

รอยละ ของประชาชนที่พึงพอใจในการบริการภาครัฐและ

จํานวนกิจกรรมเพื่อสรางความเข็มแข็งทางสังคม คุณภาพ

ชีวิต และการเมือง เพิ่มมากขึ้น

1. พัฒนา ปรับปรุง ระบบ

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ใหเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน 

และรองรับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

4. ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพเกษตรกรและกลุม

องคกรตาง ๆ ใหมีความ

เขมแข็ง โดยนําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชเพื่อลดตนทุนใน

การผลิต

4. ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน ปญหายา

เสพติดในชุมชนลดลง

5. สงเสริมและอนุรักษ

วัฒนธรรม ประเพณี ใหคงอยู

คูลูกหลาน สรางจิตสํานึกให

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม

6. เสริมสรางศักยภาพแก

ประชาชนใหมีความเขมแข็ง 

สามารถพึ่งตนเองได

3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) ยธ.02

ยกระดับมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ  ประชาชนรวมสรางสรรค  นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 1  3  6  9  12

ดานโครงสราง

พื้นฐาน

 2  4  6  8 ปละ 2 แหง   - กอสราง  ปรับปรุง

  ขุดลอก  คู  คลอง  

อางเก็บน้ํา  ทอสงน้ํา

เพื่ออุปโภค บริโภค

และเพื่อการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม

กอสราง  ปรับปรุง  

ขุดลอก  คู  คลอง  

อางเก็บน้ํา  ทอสงน้ํา

เพื่ออุปโภค บริโภค

และเพื่อการเกษตร

กองชาง สํานักงาน

ปลัด/

กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม 

กอสราง  ปรับปรุง  

ซอมแซม  บํารุง  

รักษา  รางระบายน้ํา

  สะพาน  เสนทาง

คมนาคม

กองชางจํานวนโครงการ

พื้นฐานที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

 - พัฒนา ปรับปรุง 

ระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ ให

เพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน

 และรองรับการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานทุก

ดานอยาง

สมดุลและ

ยั่งยืน

สํานักงาน

ปลัด/

กองคลัง

กลยุทธ
หนวย

สนับสนุน
ผลผลิต/โครงการ

  - กอสราง  ปรับปรุง

  ซอมแซม  บํารุง  

รักษา  รางระบายน้ํา 

 สะพาน  เสนทาง

คมนาคม

 เสริมสราง

มาตรฐาน

การดํารงชีวิต

 และการมี

สวนรวมของ

ประชาชน

ตามหลักของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

หนวย

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

 คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

ปละ 3 สาย

ยธ.03

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด
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กลยุทธ
หนวย

สนับสนุน
ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

หนวย

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

 คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

ยธ.03

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 6  6  9  12

 2  4  6  8 ปละ 2 แหง โครงการ/กิจกรรม

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ริมทางสาธารณะ

กองชาง สํานักงาน

ปลัด/

กองคลัง

 สรางความ

เขมแข็งและ

เพิ่มขีด

ความสามารถ

ของภาค

พาณิชยกรรม

 และภาค

การบริการสู

การแขงขัน

ในระดับสากล

 3 ปละ 3 แหง   - ซอมแซมปรับปรุง

 บํารุงรักษา ขยายเขต

ไฟฟา และติดตั้ง

ไฟฟาแสงสวางริมทาง

สาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม

ซอมแซมปรับปรุง 

บํารุงรักษา ขยายเขต

ไฟฟา

กองชาง สํานักงาน

ปลัด/

กองคลัง
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กลยุทธ
หนวย

สนับสนุน
ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

หนวย

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

 คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

ยธ.03

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

 4  6  8 2 ปละ 2 แหง  กอสรางและปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน 

ใหทั่วถึงทุกหมูบาน

โครงการ/กิจกรรม

กอสรางและ

ปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน ให

ทั่วถึงทุกหมูบาน

กองชาง สํานักงาน

ปลัด/

กองคลัง
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2  1  2  3  4

ดานการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม

 -

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่

อุดมสมบูรณ

 1  2  3  4 ปละ 2 

ชุมชน

  - สงเสริมและ

สนับสนุนใหชุมชน 

คัดแยก ลดปริมาณ

ขยะ การกําจัดขยะ 

สิ่งปฏิกูล และลด

มลพิษ

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและ

สนับสนุนใหชุมชน 

คัดแยก ลดปริมาณ

ขยะ การกําจัดขยะ

 สิ่งปฏิกูล และลด

มลพิษ

งาน

สาธารณสุ

ขและ

สิ่งแวดลอ

ม

กอง

ชาง/

กองคลัง

กอง

ชาง/

กองคลัง

หนวย

สนับสนุน

ปละ 2 

ชุมชน สงเสริมการ

พัฒนาค

อุตสาหกรรม 

เขาสู

อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศน 

ควบคูกับการ

รับผิดชอบ

ตอสังคม

การพัฒนา

อุตสาหกรรม

ที่เปนมิตร 

และบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

สิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ
กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

หนวย

รับผิดชอบ

ยธ.03

  - สงเสริมและปลูก

จิตสํานึกประชาชนใหรู

รักษสิ่งแวดลอมและ

รวมบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

  - สงเสริมใหชุมชนมี

สวนรวมในการดูแล

รักษา  อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

พรอมสรางจิตสํานึก

รักษปา

 -

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่

อุดมสมบูรณ

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมใหชุมชนมี

สวนรวมในการดูแล

รักษา  อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

พรอมสราง

จิตสํานึกรักษปา

งาน

สาธารณสุ

ขและ

สิ่งแวดลอ

ม

 คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย
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หนวย

สนับสนุน

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ
กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

หนวย

รับผิดชอบ

ยธ.03

 คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 4

 อนุรักษ 

ฟนฟู และ

ควบคุมการ

ใช

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

รักษา

สิ่งแวดลอมบ

พื้นฐานของ

การมีสวนรวม

 20  40  60  80 รอยละ 25

 ตอป

  - ดูแล บํารุงรักษา 

สถานที่สาธารณะ 

สวนสาธารณะและ

ปรับภูมิทัศนใหเปน

ตําบลนาอยู

โครงการ/กิจกรรม

ดูแล บํารุงรักษา 

สถานที่สาธารณะ 

สวนสาธารณะและ

ปรับภูมิทัศนใหเปน

ตําบลนาอยู

งาน

สาธารณสุ

ขและ

สิ่งแวดลอ

ม

กอง

ชาง/

กองคลัง

หน้าที่ 38



2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3  2  4  6  8

 พัฒนา

คุณภาพ

สินคาและ

ผลิตภัณฑ

ดาน

การเกษตร 

ประมง ปศุ

สัตวให

เปนไปตาม

มาตรฐานสาก

ล ควบคูกับ

การพัฒนา

ไปสูเกษตร

อุตสาหกรรม

และเพื่อการ

ทองเที่ยว

การพัฒนา

และสงเสริม

การทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ 

อยางสมดุล

และยั่งยืน

ดานเศรษฐกิจ 

 การเกดษตร

ผลผลิต/โครงการ

 - สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพเกษตรกร

และกลุมองคกรตาง ๆ 

ใหมีความเขมแข็ง โดย

นําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชเพื่อลด

ตนทุนในการผลิต

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและ

สนับสนุน กลุมอาชีพ

ใหเขมแข็ง เพื่อ

รองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

  - สงเสริมและ

สนับสนุน กลุมอาชีพ

และกลุมเกษตรกรให

เขมแข็ง เพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

 - รอยละของ

เกษตรกรที่ไดรับ

การสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพให

มีความเขมแข็ง

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ
กลยุทธ

กองคลัง

หนวย

รับผิดชอบ

หนวย

สนับสนุน

งาน

สงเสริม

การเกษตร

 คาเปาหมาย

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

ยธ.03

ปละ 2 กลุม
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ
กลยุทธ

หนวย

รับผิดชอบ

หนวย

สนับสนุน

 คาเปาหมาย

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

ยธ.03

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 4

 พัฒนา

ศักยภาพการ

ทองเที่ยวให

เติบโตควบคู

กับภาค

การเกษตร

และ

ภาคอุตสาหกร

รมอยางมี

คุณภาพและ

ยั่งยืน

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

สังคม และ

การเมือง 

ตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและ

สนับสนุน กลุม

เกษตรกรใหเขมแข็ง 

เพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

งาน

สงเสริม

การเกษตร

กองคลัง - จํานวนกลุม

องคกรตาง ๆ 

ไดรับการสงเสริม

และพัฒนา

ศักยภาพใหมีความ

เขมแข็ง

 2  4  6  8 ปละ 2 กลุม
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ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ
กลยุทธ

หนวย

รับผิดชอบ

หนวย

สนับสนุน

 คาเปาหมาย

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

ยธ.03

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 6

 1  2  3  4 ปละ 1 แหง โครงการ/กิจกรรม

จัดตลาดกลางเพื่อ

จัดจําหนายสินคา

ทางการเกษตร

งาน

สงเสริม

การเกษตร

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 6

 สรางความ

เขมแข็งและ

เพิ่มขีด

ความสามารถ

ของภาคพาณิช

ยกรรม และ

ภาคการบริการ

สูการแขงขันใน

ระดับสากล

 เสริมสราง

มาตรฐานการ

ดํารงชีวิต และ

การมีสวนรวม

ของประชาชน

ตามหลักของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

ปละ 2 ชนิด2 6 8 งาน

สงเสริม

การเกษตร

กองคลัง

 สงเสริมแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงนําไปสูการ

ปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

นําไปสูการปฏิบัติ ที่

ไดรับการสนับสนุน

งาน

สงเสริม

การเกษตร

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและ

สนับสนุนการแปรรูป

สินคาทางการเกษตร

 สงเสริมและ

สนับสนุนการแปรรูป

สินคาทางการเกษตร 

พรอมจัดตลาดกลาง

เพื่อจัดจําหนายสินคา

ทางการเกษตร

กองคลัง 1  2  3  4 ปละ 1 

โครงการ

4 

การ

พัฒนาการ

เกษตร 

เศรษฐกิจ 

และปรับ

โครงสรางให

สมดุลและ

แขงขันได

หน้าที่ 41



2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 4

 25  50  75  100 รอยละ 25

 ตอป

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ 

และผูดอยโอกาส

งาน

สวัสดิการ

ฯ

กองคลัง

 - สงเสริมและอนุรักษ

วัฒนธรรม ประเพณี 

ใหคงอยูคูลูกหลาน 

สรางจิตสํานึกให

ประชาชนมีคุณธรรม 

จริยธรรม

 3  6  9 12 ปละ 3 ครั้ง  สงเสริมและ

สนับสนุนดานการ

สาธารณสุข การ

ปองกันและระงับ

โรคติดตอ

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและ

สนับสนุนดานการ

สาธารณสุข การ

ปองกันและระงับ

โรคติดตอ

งาน

สาธารณสุ

ขฯ

กองคลัง

กองคลัง

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

 คาเปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

 เสริมสราง

มาตรฐาน

การดํารงชีวิต

 และการมี

สวนรวมของ

ประชาชน

ตามหลักของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

 75  100 รอย 25 

ตอป

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

การสงเคราะหเด็ก 

สตรี ผูสูงอายุ และ

ผูดอยโอกาส

การพัฒนา

ความเปนเลิศ

ดาน

การศึกษา 

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรร

ม ภูมิปญญา

ทองถิ่นและ

การกีฬา

 - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

 ปญหายาเสพติด

ในชุมชนลดลง 

สงเสริมและ

อนุรักษวัฒนธรรม

 ประเพณี ใหคง

อยูคูลูกหลาน 

สรางจิตสํานึกให

ประชาชนมี

คุณธรรม จริยธรรม

 การสงเคราะหและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ 

และผูดอยโอกาส

 - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ปญหายา

เสพติดในชุมชนลดลง

ดานการ

สงเสริมและ

พัฒนา

คุณภาพชีวิต 

สังคม 

การเมือง ตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง

 25  50

หนวย

รับผิดชอ

บ

หนวย

สนับสนุน

งาน

สวัสดิการ

ฯ

ยธ.03
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

 คาเปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

หนวย

รับผิดชอ

บ

หนวย

สนับสนุน

ยธ.03

ยุทธศาสตรที่ 4

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

สังคม และ

การเมือง 

ตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

 3  6  9  12 ปละ 3 ครั้ง โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและ

สนับสนุนดานการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย

งาน

ปองกัน

และ

บรรเทา

สาธารณ

ภัย

กองคลัง

 3  6  9  12 ปละ 3 ครั้ง โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและ

สนับสนุนดานการ

ปองกันแกไขปญหา

ยาเสพติด

งาน

ปองกัน

และ

บรรเทา

สาธารณ

ภัย

กองคลัง

 สงเสริมและ

สนับสนุนดานการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย การ

รักษาความสงบ

เรียบรอย และปองกัน

แกไขปญหายาเสพติด

 3  6  9  12 ปละ 3 ครั้ง โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและ

สนับสนุนดานการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

งาน

ปองกัน

และ

บรรเทา

สาธารณ

ภัย

กองคลัง
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

 คาเปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

หนวย

รับผิดชอ

บ

หนวย

สนับสนุน

ยธ.03

 1  2  3  4 ปละ 1 ครั้ง โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและพัฒนา

การศึกษา ทั้งในระบบ

และนอกระบบ และ

สรางสังคมแหงการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง

เหมาะกับวิถีชีวิตชุมชน

กอง

การศึกษาฯ

สํานักงานปลัด

 2  4  6  8 ปละ 2 ครั้ง โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและพัฒนา

การศึกษา ทั้งในระบบ

และนอกระบบ และ

สรางสังคมแหงการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง

เหมาะกับวิถีชีวิตชุมชน

กอง

การศึกษาฯ

สํานักงานปลัด

 3  6  9  12 ปละ 3 ครั้ง  สงเสริมและสนับสนุน

ศาสนา  และวัฒนธรรม

ทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและสนับสนุน

ศาสนา  และ

วัฒนธรรมทองถิ่น

กอง

การศึกษาฯ

สํานักงานปลัด

 สงเสริมและพัฒนา

การศึกษา ทั้งในระบบ

และนอกระบบ และ

สรางสังคมแหงการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง

เหมาะกับวิถีชีวิตชุมชน
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

 คาเปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

หนวย

รับผิดชอ

บ

หนวย

สนับสนุน

ยธ.03

 1  2  3  4 ปละ 1 ครั้ง  สงเสริมและพัฒนา

เยาวชน การกีฬา และ

นันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและพัฒนา

เยาวชน การกีฬา และ

นันทนาการ

กอง

การศึกษาฯ

สํานักงานปลัด

 - รอยละของ

ประชาชนที่มีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถิ่น รวมคิด 

รวมทํา รวม

ตรวจสอบ รวมรับ

ผลประโยชน รวม

รับผิดชอบ

 30  60  90  120 ปละ 20 

ครัวเรือน

โครงการ/กิจจกรม

สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน ตาม

ระบอบ

ประชาธิปไตยและ

สรางความสมานฉันท

สํานักงาน

ปลัด

กอง

ชาง/

กอง

คลัง/

กอง

การศึกษา

รอยละ 10

 ตอป

  - สงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชนใน

การพัฒนาทองถิ่น 

สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน ตาม

ระบอบประชาธิปไตย

และสรางความ

สมานฉันท

 โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถิ่น

สํานักงาน

ปลัด

 - รอยของ

ประชาชนที่มีความ

เขมแข็งและ

สามารถพึ่งตนเองได

 10  20  30  40 กอง

ชาง/

กอง

คลัง/

กอง

การศึกษา

 - เสริมสรางศักยภาพ

แกประชาชนใหมีความ

เขมแข็ง สามารถ

พึ่งตนเองได
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

 ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

 คาเปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย

หนวย

รับผิดชอ

บ

หนวย

สนับสนุน

ยธ.03

 - ประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่น 

รวมคิด รวมทํา รวม

ตรวจสอบ รวมรับ

ผลประโยชน รวม

รับผิดชอบ

 สงเสริมและพัฒนา

องคกรตามหลักการ

บริหารการจัดการ

บานเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมและพัฒนา

องคกรตามหลักการ

บริหารการจัดการ

บานเมืองที่ดี

สํานักงาน

ปลัด

กอง

ชาง/

กอง

คลัง/

กอง

การศึกษา

 สงเสริมการพัฒนา

แบบบูรณาการ

ระหวางหนวยงานอื่น

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมการพัฒนา

แบบบูรณาการ

ระหวางหนวยงานอื่น

สํานักงาน

ปลัด

กอง

ชาง/

กอง

คลัง/

กอง

การศึกษา

 - สงเสริมจัดการ

ระบบการบริการให

ประชาชนไดรับบริการ

รวดเร็วขึ้น

 25  50  75 100 รอยละ 25

 ตอป

 - รอยละของ

ประชาชนที่เกิด

ความพึงพอใจใน

การรับบริการที่

รวดเร็วขึ้น
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สวนท่ี 4 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ที่  ยุทธศาสตร  ดาน  แผนงาน
 หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 หนวยงาน

สนับสนุน

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

กองชาง  กองคลัง

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองคลัง

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานสาธารณสุข กองชาง

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร กองคลัง

ดานบริการชุมชนและสังคม งานสวัสดิการสังคม กองคลัง

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร กองคลัง

ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด กองคลัง

ดานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

งานบริหารทั่วไป กองคลัง

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ กองคลัง

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุข กองคลัง

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม กองคลัง

ดานบริการชุมชนและสังคม งานนโยบายและแผน กองคลัง

งานสวัสดิการสังคม กองคลัง

กองการศึกษาฯ กองคลัง

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษาฯ กองคลัง

ดานการดําเนินงาน แผนงานงบกลาง งานสวัสดิการสังคม กองคลัง

4

แผนงานสรางความเข็ม

แข็งของชุมชน

แผนงานสรางความเข็ม

แข็งของชุมชน

การพัฒนาดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

การเกษตร

การพัฒนาดานการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 

การเมือง ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

สวนที่ 4  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

1

2

3
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บัญชสีรปุโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 07) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22 33,745,000 13 15,680,000 16 15,600,000 12 13,270,000 63 78,295,000 

1.2 แผนงานเคหะละชุมชน 73 167,683,000 52 130,824,000 50 52,524,000 97 94,388,000 272 445,419,000 

95 201,428,000 65 146,504,000 66 68,124,000 109 107,658,000 335 523,714,000 

2.1 แผนงานเคหะละชุมชน 12 1,800,000 8 930,000 7 730,000 8 780,000 35 4,240,000 

2.2 แผนงานการเกษตร 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 8 200,000 

14 1,850,000 10 980,000 9 780,000 10 830,000 43 4,440,000 

3.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 9 295,000 6 205,000 5 175,000 5 175,000 25 850,000 

3.2 แผนงานการเกษตร 17 6,140,000 16 1,140,000 16 1,140,000 16 1,140,000 65 9,560,000 

26 6,435,000 22 1,345,000 21 1,315,000 21 1,315,000 90 10,410,000 

รวม

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร

รวม

ป 2561 ป 2562 ป 2564ป 2563 รวม 4 ป

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

แบบ ผ.07

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2564ป 2563 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 5,920,000 16 1,670,000 16 1,670,000 16 1,670,000 66 10,930,000 

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 270,000 7 270,000 7 270,000 7 270,000 28 1,080,000 

4.3 แผนงานการศึกษา 12 4,889,000 12 4,889,000 12 4,889,000 12 4,889,000 48 19,556,000 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 7 2,390,000 9 540,000 9 540,000 9 540,000 34 4,010,000 

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 12 3,730,000 5 180,000 5 180,000 5 180,000 27 4,270,000 

4.6 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 12 735,000 12 1,705,000 11 705,000 11 705,000 46 3,850,000 

4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 3,845,000 8 980,000 7 680,000 7 680,000 31 6,185,000 

4.8 แผนงานงบกลาง 4 2,460,000 4 2,460,000 4 2,460,000 4 2,460,000 16 9,840,000 

81 24,239,000 73 12,694,000 71 11,394,000 71 11,394,000 296 59,721,000 

216 233,952,000 170 161,523,000 167 81,613,000 211 121,197,000 764 598,285,000 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

รวม

รวมทั้งสิ้น
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บัญชโีครงการพัฒนา (แบบ ผ. 01) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ตามแนวถนน สาย

3139 เชื่อมสายนาตาขวัญ-ตาขัน (บริเวณบาน ผญ. วิบูลย-

บานนายหลวน)  หมูที่ 1

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและลดการทวมขังของ

น้ํา

 ทอ ø 0.80

 ม. ยาว 

1,200 ม.

5,000,000 - - -  ทอ ø 0.80 ม.

 ยาว 1,200 ม.
ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

ลดการทวมขังของน้ํา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

2 กอสรางถนน คสล. สายสาํนักตายา - คลองหวยหมู  หมูที่ 5 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 

ม. ยาว 200 ม.

800,000 - - -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 5

 ม. ยาว 200 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

3 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา คสล. สายนาตาขวัญ - 

บานหมู หมูที่ 1

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและลดการทวมขังของ

น้ํา

 ขนาดทอ ø 

0.40 ม. 

ระยะทาง 520

 ม.

800,000 - - -  ขนาดทอ ø 

0.40 ม. 

ระยะทาง 520

 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

ลดการทวมขังของน้ํา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

4 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.ตามแนวถนนสายนาตา

ขวัญ-มาบตอ(ฟารมหมู) ระยะที่ 2  หมูที่ 1

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและลดการทวมขังของ

น้ํา

 ทอ ø 0.60 

ม.ยาว 2400 ม.

720,000 - - -  ทอ ø 0.60 

ม.ยาว 2400 ม.
ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

ลดการทวมขังของน้ํา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

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

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่

แบบ ผ.01

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้าที่ 50



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

5 ลงดินถมบริเวณแนวถนนคันคลองนาตาขวัญ ( นา ส.อบต.

สมรักษ ถึง นานายรอด รักษาวงษ )  หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีคันคลองสัญจร

ไปมา

คันคลองกวาง 

3 ม. ยาว 

1,200 ม.

700,000 - - -  คันคลองกวาง

 3 ม. ยาว 

1,200 ม.

ประชาชนมีคันคลองสัญจรไปมา กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

6 กอสรางถนน คสล. สายหลังศาลเจา – ซอย1 (บานนางแตว)

 หมูที่ 1

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 

ม. ยาว 170 ม.

550,000 - - -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 5

 ม. ยาว 170 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

7 กอสรางถนน คสล. สายหนองยายไขพัฒนา   หมูที่ 1 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 120 ม.

520,000 - - -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 120 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

8 กอสรางฝายน้ําลนบริเวณคลองนาตาขวัญ ( นานายรอด 

รักษาวงษ )  หมูที่ 1

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

สันฝายกวาง 6

 ม.

500,000 - - -  สันฝายกวาง 

6 ม.
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

9 วางทอระบายน้ําพรอมถนนสายหลังวัด - หนองผักหนาม  

หมูที่ 1

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและลดการทวมขังของ

น้ํา

 ทอ คสล.ø 

0.60 เมตร 

ยาว 170 เมตร

470,000 - - -  ทอ คสล.ø 

0.60 เมตร 

ยาว 170 เมตร

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

ลดการทวมขังของน้ํา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

10 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายศาลเจา - มาบตอ ซอย 1 

หมูที่ 1

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ระยะทาง 150

 ม.

400,000 - - -  ระยะทาง 

150 ม.
การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

11 กอสรางรางระบายน้ํารอบสนามกีฬาประจําหมูที่ 1 เพื่อปองกันน้ําทวมสนามกีฬา

ประจําหมูบานและประชาชน

สามารถใชสนามกีฬาได อยาง

ป ั

 รางระบายน้ํา

กวาง 0.40 

เมตร ยาว 220

 เมตร

400,000 - - -  รางระบายน้ํา

กวาง 0.40 

เมตร ยาว 220

 เมตร

ไมเกิดน้ําทวมขังสนามกีฬาประจํา

หมูบาน ประชาชนสามารถใชสนาม

กีฬาได อยางสะดวกและปลอดภัย

มากขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

12 วางทอระบายน้ํา คสล. บานนายแปะ-หนองผักหนาม ซอย 

1 หมูที่ 1

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและลดการทวมขังของ

น้ํา

 ทอขนาดø 

0.40 ม.ยาว 

215 ม.

385,000 - -  -    ทอขนาดø 

0.40 ม.ยาว 

215 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

ลดการทวมขังของน้ํา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ
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เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

13 กอสรางถนน คสล. ดานหนาสนามกีฬาประจําตําบลนาตา

ขวัญ หมูที่ 1

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 

ม. ยาว 120 ม.

378,000 - - -  จํานวนถนนที่

ไดมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

14 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา คสล. สายนาตาขวัญ - 

ชากขนุน (บานนายชลอ  เวชประสิทธิ)์ หมูที่ 1

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและลดการทวมขังของ

น้ํา

 ขนาดทอø 

0.40 ม. 

ระยะทาง 180

 ม.

300,000 - - -  ขนาดทอø 

0.40 ม. 

ระยะทาง 180

 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

ลดการทวมขังของน้ํา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

15 ขยายเขตบริการทอจายน้ําประปาประจําหมูบาน  หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

ที่มีคุณภาพ

 1 แหง 300,000 - - -  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคที่มี

คุณภาพ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

16 กอสรางถนน  คสล. สายหนองยายไข ซอย 1 (บานนางฉิม)

 พรอมบอพักน้ํา  หมูที่ 1

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 80 ม.

210,000 - - -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 80 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

17 วางทอระบายน้ํา  สาย นาตาขวัญ – ชากขนุน (บานนาย

ชาญ) หมูที่ 1

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

ยาว 100 ม. 

ทอø 0.60ม.

150,000 - - - ยาว 100 ม. 

ทอø 0.60ม.
ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

18 ปายเตือนจราจร และ เสนจราจร   หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนเกิดความ

สะดวก

 จํานวน 10 

ปาย
50,000 - - -  จํานวน 10 

ปาย
ประชาชนมความปลอดภัย

ในชีวิต และทรัพยสิน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

19 ปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาวหมูบานนาตาขวัญ หมูที่ 1 เพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ

ของหอกระจายขาวประจําหมูบาน

ใหดีขึ้น

อาคาร 1 แหง 50,000 - - -  อาคาร 1 แหง ประชาชนไดรับฟงขอมูล

ขาวสารที่ชัดเจนและถูกตองขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

20 กอสรางถนน คสล. สายบานนายชู หมูที่ 1 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 6

 ม.  ยาว 10 ม.

42,000  -    -    -    จํานวนถนนที่

ไดมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 52



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

21  กอสรางถนน คสล. สายนาตาขวัญ - บานหมู เชื่อมตอ สาย

 3139 บานหมู(บานนายช)ู  หมูที่ 1

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 6 

ม. ยาว 10 ม.

38,000 - - -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 6

 ม. ยาว 10 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

22 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา คสล. สายหลังศาลเจา 

(หนาโกดังวิษณุพรเต็นท)  หมูที่ 1

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและลดการทวมขังของ

น้ํา

 ทอø 0.40 ม.

 ยาว 15 ม.
35,000 - - -  ทอø 0.40 ม.

 ยาว 15 ม.
ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

ลดการทวมขังของน้ํา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

23 กอสรางอาคารเอนกประสงค  หมูที่ 1 เพื่อใหหมูบานมีสถานที่ใชใน

กิจกรรมตาง ๆ ของหมูบานและ

เพื่อสรางความเขมแข็งพัฒนา

บคลากรในหมบาน

 อาคาร 1แหง - 5,500,000 - -  อาคาร 1แหง 1.ประชาชนในหมูบานมีสถานที่

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของ

หมูบานและสรางความเขมแข็ง

พัฒนาบคลากรในหมบาน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

24 กอสรางถนน คสล. สายมาบตอ - หนองยายไข ชวงที่ 2 หมู

ที่ 1

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 225 ม.

- 730,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 225 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

25 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา คสล. สายนาตาขวัญ - 

ชากขนุน ชวงที่ 1 (บานนายแกละ) หมูที่ 1

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

  ระยะทาง 

350 ม. ทอø 

0.40 ม.

- 500,000 -   ระยะทาง 

350 ม. ทอø 

0.40 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

26 กอสรางถนน คสล. บริเวณทางเขาที่ดินขุดสระ

สาธารณประโยชน หมูที่ 2

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 

ม. ยาว 250 ม.

450,000 - - -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 5

 ม. ยาว 250 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

27 กอสรางถนน คสล. สายตาโรงสายใน หมูที่ 2 เชื่อม หมูที่ 

3

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 150 ม.

400,000 - - -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 4

 ม. ยาว 150 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

28 กอสรางถนน คสล. สายทุงโพธิ์ - หนองออ  หมูที่ 2 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 300 ม.

160,000 - - -  จํานวนถนนที่

ไดมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 53



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

29 กอสรางถนนลูกรัง สายเลียบคลองตอนลาง (นานายสุทิน 

ศรีทอง - ครูจุม) หมูที่ 2

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 400 ม.

160,000 - - -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 400 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

30 วางทอระบายน้ําบริเวณถนนสายนาตาขวัญ-คลองขุด 

(บริเวณบานนายสมนึก)  หมูที่ 2

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและลดการทวมขังของ

น้ํา

 ทอ ø 0.60 ม.

 จํานวน 8 ทอน
15,000 - - -  ทอ ø 0.60 ม.

 จํานวน 8 ทอน
ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

ลดการทวมขังของน้ํา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

31 กอสรางถนน คสล.สายคลองขุด - ตาโรง ซอย 2  (บาน 

พ.จ.อ.สมบัติ รักษาวงศ) หมูที่ 2

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 130 ม.

- 420,000 - -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 5

 ม. ยาว 130 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

32 จัดสรางและติดตั้งปายชื่อซอยภายในหมูบาน  หมูที่ 2 1.เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม

 ปายขนาด 

30x70 cm 

จํานวน 20 ปาย

- 100,000 -  ปายขนาด 

30x70 cm 

จํานวน 20 ปาย

ประชาชนไดรับความสะดว

ในการคมนาคมมากขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

33 วางทอระบายน้ํา คสล.ลอดถนนสายคลองขุด - ตาโรง 

(แยกตาโรง-หนองมะปริง)   หมูที่ 2

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 ทอ ø 0.60 ม.

 จํานวน 8 ทอน
- 10,000 - -  ทอ ø 0.60 ม.

 จํานวน 8 ทอน
ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

34 กอสรางรางระบายน้ํา ตัววี คสล.(สายหลังบานนายเยาว) 

หมูที่ 2

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 กวาง 1 ม. ลึก

 1 ม. ยาว 400

 ม.

- - 500,000 -  กวาง 1 ม. ลึก

 1 ม. ยาว 400

 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

35 เสริมทอระบายน้ํา สายทุงหลวง - หัวทุง หลังตลาดนัด 

(บานนางปุก) หมูที่ 2

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 ระยะทาง 200

 ม ทอø 0.40 

ม.

- - 350,000 -  ระยะทาง 

200 ม ทอø 

0.40 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

36 ปรับปรุงอาคารระบายน้ํา (คลองตอนลาง  บริเวณประปา

ใหม) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

อยางเพียงพอ

 1 แหง - - 300,000 -  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคเพียงพอ กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 54



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

37 จัดสรางรั้วราวเหล็กกั้นบริเวณจุดเสี่ยง ทางโคงถนนภายใน

หมูบาน  หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนเกิดความ

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

 จํานวน 1 แหง - - 100,000 -  จํานวน 2 จุด ประชาชนมความปลอดภัย

ในชีวิต และทรัพยสิน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

38 ปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา  หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

อยางเพียงพอ

 1 แหง - - - 1,000,000  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคเพียงพอ กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

39 กอสรางถนน คสล. สายนาตาขวัญ - บานหมู ชวงที่ 2  

(บานนายตอม) หมูที่ 2

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

เพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 250 ม.

- - - 800,000  ขนาดผิว

จราจรกวาง 5

 ม. ยาว 250 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นแลลด

ปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

40 กอสรางถนน คสล.สายคลองขุด-ตาโรง (บานนายกรุด  

รักษาวงศ) พรอมฝงทอระบายน้ําขามถนน  หมูที่ 2

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 200 ม.

- - - 630,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 200 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

41 ถมดินลูกรัง ถนนคลองขุด-ตาโรง(บานนายกรุด  รักษาวงศ) 

 พรอมฝงทอระบายน้ําขามถนน  หมูที่ 2

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาและเพื่อลดปญหาถนน

พังซึ่งเกิดจากน้ํากัดเซาะ

 กวาง 4 เมตร

 ยาว 300 เมตร
- - - 600,000  กวาง 4 เมตร

 ยาว 300 เมตร
1.เกิดสะดวกในการสัญจร

ไปมาและปญหาถนนพังซึ่ง

เกิดจากน้ํากัดเซาะลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

42 ขุดลอกลํารางสาธารณประโยชน (สายบาน ส.อบต.พรชัย) 

และวางทอระบายน้ํา    หมูที่ 2

เพื่อใหการระบายน้ําเกิด

ความคลองตัวและเพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

 วางทอø 1 ม.

 ระยะทาง 100

 เมตร

- - - 500,000  วางทอø 1 ม.

 ระยะทาง 

100 เมตร

การระบายน้ําคลองตัวมาก

ขึ้นปญหาน้ําทวมขังลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

43 ปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา (โรงสูบน้ํา บานทุงโพธิ์ 1)  

หมูที่ 2

เพื่อใหสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

สามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เปลี่ยน

มอเตอรดวย

ไฟฟา จํานวน 

1 เครื่อง

- - - 500,000  เปลี่ยน

มอเตอรดวย

ไฟฟา จํานวน 

1 เครื่อง

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

44 ปรับปรุงผนังคันคลอง พรอมดาด คสล. สายทุงหลวง - หัว

ทุง หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

 ยาว 150 - - - 400,000  ยาว 150 ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 55



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

45 กอสรางถนน คสล.สายคลองขุดตาโรง ซอย 1 ชวงที่ 2  

(บานนายสํารอง)  หมูที่ 2

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

เพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 95ม.

- - - 300,000  จํานวนถนนที่

ไดมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

การสัญจรสะดวกขึ้นและ 

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

46 กอสรางถนนลูกรัง สายทุงโพธิ์ - หนองมะปริง (บานนาย

มานพ) หมูที่ 2

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 400 ม.

- - - 300,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 400 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

47 ปรับปรุงทอสงน้ําเพื่อการเกษตร (สายเลียบคลองนาตา

ขวัญ) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค  

  อยางเพียงพอ

 1 แหง - - - 300,000  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคเพียงพอ กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

48 วางทอระบายน้ํา บริเวณถนนสายทุงโพธิ์ - หนองออ ซอย 1

  (บริเวณบานนายเยาว  ดนตร)ี  หมูที่ 2

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 ยาว 150 ม. 

ทอø 0.60 ม.
- - - 270,000  ยาว 150 ม. 

ทอø 0.60 ม.
ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

49 กอสรางถนน คสล. สายคลองขุด-ตาโรง (ซอยบานนาย

ประเสริฐ )  หมูที่ 2

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

เพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 80 ม.

 ยาว 80 ม.

- - - 257,000  จํานวนถนนที่

ไดมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

50 ลงดินถมเสริมคันคลอง พรอมขุดลอกหนาฝายคลองหัวทุง

(สวนนายอวน นางสมหมาย)  หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

ลงดินและขุด

ลอกฝาย1 แหง
- - - 200,000  ลงดินและขุด

ลอกฝาย1 แหง
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

51 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววี สายทุงโพธิ์ - คลองขุด 

(บานนางออน) หมูที่ 2

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 กวาง 1 ม. ลึก

 1 ม. ยาว 130

 ม.

- - - 170,000  กวาง 1 ม. ลึก

 1 ม. ยาว 130

 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 56



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

52 ปรับปรุงถนนพรอมลงดินลูกรังถนน สายทุงหลวง - หัวทุง 

(บานนายปรุง) หมูที่ 2

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 300 ม.

- - - 100,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

53 ปรับปรุงทอระบายน้ํา คสล.(สายนาตาขวัญ - คลองขุด) หมู

ที่ 2

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 จํานวน 1 จุด - - - 100,000  จํานวน 1 จุด ลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจและ การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

54 ติดตั้งปรับปรุงหอกระจายขาว (เสียงตามสาย)  หมูที่ 2 เพื่อใหการประชาสัมพันธขาวสาร

ไดทั่งถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

อาคาร 1 แหง - - - 100,000 อาคาร 1 แหง ประชาชนไดรับขาวสาร

ประชาสัมพันธไดทั่วถึง

ครอบคลุมทุกพื้นที่

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

55 กอสรางถนนดินสายคลองขุด-ตาโรง(บานนายสํารอง) เชื่อม

ตาโรง - หนองมะปริง ซอย 1  หมูที่ 2

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 200 ม.

- - - 65,000  จํานวนถนนที่

ไดมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

56 ติดตั้งราวสะพาน 2 ดาน  บริเวณ ถนนสายทุงหลวง - หัวทุง

 หมูที่ 2

เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อให

การสัญจรสะดวกขึ้น

 ความยาวรวม

 16 ม.
- - - 50,000  ความยาวรวม

 16 ม.
ลดอุบัติเหตุและการสัญจร

สะดวกขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

57 ขุดลอกคูสงน้ําเพื่อการเกษตร สายตาโรง  หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีคูสําหรับสงน้ํา

ใชในการเกษตร

ระยะทาง500 

เมตร
- - - 50,000  ระยะทาง500

 เมตร
ประชาชนมีคูสําหรับสงน้ําใชใน

การเกษตร

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

58 ลงดินลูกรังคันคลองบริเวณหนาบานนางสําอาง บุษบาศรี  

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

 1 สาย - - - 50,000  1 สาย ประชาชนไดรับความปลอดภัย

ในการคมนาคม

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 57



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

59 ปรับปรุงลงดินลูกรัง (บานนายสมนึก  สุขประเสริฐ) หมูที่ 2  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 3

 ม. ยาว 100 ม.

- - - 35,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 3

 ม. ยาว 100 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

60 วางทอบริเวณถนนเลียบคลองตอนบน(บริเวณนาวัด)  หมูที่ 2 เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 ทอø 0.60 ม.

 จํานวน 10 

ทอน

- - - 20,000  ทอø 0.60 ม.

 จํานวน 10 

ทอน

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

61 ขุดลอกรางรับน้ํา คสล บริเวณคลองชลประทาน - บานรอง

มานพ   หมูที่ 2

เพื่อใหการระบายน้ําเกิด

ความคลองตัวและ เพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

 รางกวาง 1 

เมตร ยาว 400

 เมตร

- - - 10,000  รางกวาง 1 

เมตร ยาว 400

 เมตร

การระบายน้ําคลองตัวมาก

ขึ้นและปญหาน้ําทวมขัง

ลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

62 กอสรางวางทอระบายน้ําตามแนวถนนสายบานหมู-หนอง

เจก (หมูที่ 1 เชื่อม หมูที่ 2)  หมูที่ 2

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําเพื่อลดการทวมขังของ

น้ํา

 ขนาดทอ ø 

0.60 ม. ยาว 

250 ม.

- - 700,000  ขนาดทอ ø 

0.60 ม. ยาว 

250 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลง การ

ทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

63 วางทอระบายน้ํา (สวนนางสินธุ  ประสิทธิแพทย) หมูที่ 2 เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 ยาว 300 ม. 

ทอø 0.40 ม.
- - 450,000  ยาว 300 ม. 

ทอø 0.40 ม.
ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

64 วางทอระบายน้ํา สายนาตาขวัญ - ทุงหลวง - บานหมู 

(บานนายสถิตย  สนิทราษฎร) หมูที่ 2

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 ยาว 300 ม. 

ทอø 0.40 ม.
- - 450,000  ยาว 300 ม. 

ทอø 0.40 ม.
ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

65 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.(สายหลังบานนายบุญรอด  ขวัญ

เขตร) หมูที่ 2

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 กวาง 1 ม. ลึก

 1 ม. ยาว 300

 ม.

- - 400,000  กวาง 1 ม. ลึก

 1 ม. ยาว 300

 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 58



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

66 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววี (สายคลองขุด - ทํานบ

ลุงมาก) หมูที่ 2

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 กวาง 1 ม. ลึก

 1 ม. ยาว 150

 ม.

- - 200,000  กวาง 1 ม. ลึก

 1 ม. ยาว 150

 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

67 ขยายเขตบริการทอจายน้ําประปาประจําหมูบานหมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

อยางเพียงพอ

 1 สาย - - 50,000  1 สาย ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคเพียงพอ กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

68 กอสรางระบบสงน้ําดิบ  หมูที่ 2 เพื่อใหมีน้ําดิบเพียงพอกับการผลิต

น้ําประปาและเพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาใชครบทุกครัวเรือน

 จํานวน1 แหง 400,000  จํานวน1 แหง มีน้ําดิบเพียงพอกับการผลิต

น้ําประปาและประชาชนมี

น้ําประปาใชครบทุกเรือน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

69 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.สาธารณประโยชน (บริเวณสวน

นางปด)  หมูที่ 2

เพื่อแกไขปญหาและปองกัน

น้ําทวมขังในชวงฤดูน้ําหลาก

 ราง กวาง 1 

เมตร ยาว 140

 เมตร

280,000  ราง กวาง 1 

เมตร ยาว 140

 เมตร

1.ลดปญหาและปองกันน้ํา

ทวมขังในชวงฤดูน้ําหลาก

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

70 จัดซื้อที่ดิน(เพื่อขุดสระกักเก็บนํ้าเปนที่พักนํ้าดิบไวผลิต 

นํ้าประปาจําหมูบาน) หมูที่ 3

เพื่อใชประโยชนในการผลิต นํ้า

ประปาและเพื่อใหประชาชนมี 

ใชนําเพียงพอ

4,000,000 - - -

71 กอสรางระบบประปาหมูบานบริเวณสวนปาบานชะวึก หมูที่

 3

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

ที่มีคุณภาพ

 1 แหง 3,800,000 - - -  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคที่มี

คุณภาพ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

72 กอสรางถนน คสล.สายหนองละลอก-รางชะมวง (บานนาย

ยศ) หมูที่ 3, 6

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 

ม. ยาว 396 ม.

1,250,000 - - -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 5

 ม. ยาว 396 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 59

หมูที่  3 ไม

นอยกวา 1.5 ไร

 ขนาดไมนอย

กวา 1.5 ไร
มีแหลงน้ําดิบและประชาชนมีน้ํา

ใชอยางทั่วถึง

กองชาง อบต.

อบต.นาตาขวัญ



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

73 กอสรางถนน คสล. สายชะวึก - ตาโรงสายใน  (บานนาย

ยอย  แนบเนียน)หมูที่ 3

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 130 ม.

340,000 - - -  จํานวนถนนที่

ไดมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

74 ขยายทอลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายชะวึก - ศาลเจา หมูที่ 3 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น  1 สาย 100,000 - - -  1 สาย การสัญจรสะดวกขึ้น กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

75 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายรางชะมวงซอย 2 ( บานนางหลวน )

   หมูที่ 3

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 200 ม.

20,000 - - -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 4

 ม. ยาว 200 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

76 สนับสนุนการผลิตน้ําประปาหมูบานใสสะอาดตําบลนาตา

ขวัญ   หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

ที่มีคุณภาพ

 1 แหง - 300,000 - -  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคที่มี

คุณภาพ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

77 ขุดลอกคลองชะวึก (หลังบานคุณบุญสง) หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช เพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

 ระยะทาง 600

 ม.
- 200,000 - -  ระยะทาง 

600 ม.
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

78 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา คสล. สายชะวึก - โรงเลื่อย

 หมูที่ 3

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 ระยะทาง250

 ม. ทอø 0.40

 ม.

- - 370,000 -  ระยะทาง250

 ม. ทอø 0.40

 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

79 ขุดสระเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตนาํประปาบริเวณสวนปาบาน 

ชะวึก   หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดมีนําใชอุปโภค 

ที่มีคุณภาพ

- - - 1,000,000 

หน้าที่ 60

 พื้นที่ไมนอย

กวา4,800 ตร.

ม.

 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคที่มี

คุณภาพ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

80 กอสรางถนน คสล. สายชะวึก - ศาลเจา ซอย 1 หมูที่ 3  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 153 ม.

- - - 400,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 153 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

81 กอสรางถนน คสล. ซอยขางบานนายเจื่อน   หมูที่ 3  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 3

 ม. ยาว 200 ม.

- - - 370,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 3

 ม. ยาว 200 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

82 ขุดลอกคลองรางชะมวง (หลังสวนลุงดาว) หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

 ระยะทาง800 

เมตร
- - - 250,000  ระยะทาง800

 เมตร
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร 

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

83 กอสรางปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยการเรียนรูบานชะวึก 

หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดใชสถานที่จัด

กิจกรรมที่เปนประโยชนโดย

สวนรวม

 อาคาร 1 แหง - - - 200,000.0  อาคาร 1 แหง ประชาชนมีสถานที่ในการจัด

กิจกรรมที่เปนประโยชนโดย

สวนรวม

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

84 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยเรียนรู (ใหม)    หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการ

ทํากิจกรรมหมูบานที่สะดวก

 จํานวน 1 แหง - - - 100,000  จํานวน 1 แหง ประชาชนมีสถานที่ในการทํา

กิจกรรมหมูบานที่สะดวก

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

85 กอสรางถนนลูกรัง สาย รางชะมวง - เขาวังมาน ซอย 2 

(สวนคุณอุทิพย) หมูที่ 3

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 3 

ม. ยาว 450 ม.

- - - 80,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 3

 ม. ยาว 450 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

86 กอสรางราวกันตกขอบฝายชะวึก - ไรยายขํา ซอย 1   หมูที่

 3

เพื่อใหประชาชนเกิดความ

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

 จํานวน 1 แหง - - - 50,000  จํานวน 1 แหง ประชาชนมความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 61



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

87 ปรับปรุงเสียงตามสายประจําหมูบานหมูที่ 3 เพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ

ของเสียงตามสายประจําหมูบาน

ใหดีขึ้น

จํานวน 1 แหง - - - 50,000  1 แหง ประชาชนไดรับฟงขอมูล

ขาวสารที่ชัดเจนและถูกตองขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

88 กอสรางถนน คสล. สายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโสม

(บานนายสวัสดิ์)  หมูที่ 4

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 350 ม.

910,000 - - -  จํานวนถนนที่

ไดมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

89 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคลองเจกเปา  ถนน

สายนาตาขวัญ - เฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 4

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของน้ํา  ขนาด 

1.50x1.50 ม.

 ยาว 9 ม.

600,000 - - -  ขนาด 

1.50x1.50 ม.

 ยาว 9 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลง กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

90 วางทอระบายน้ํา ถนนสายชากขนุน - มาบตอ (บริเวณบาน

หมอแตน) หมูที่ 4

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและลดการทวมขังของ

น้ํา

 ขนาดทอ ø 

0.40 ม. ยาว 

150 ม.

225,000 - - -  ขนาดทอ ø 

0.40 ม. ยาว 

150 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

ลดการทวมขังของน้ํา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

91 กอสรางศาลาอเนกประสงคบานชากขนุน หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนใน

สถานที่ที่เปนประโยชนโดยสวนรวม

 อาคาร 1 แหง 200,000 - - -  อาคาร กวาง 

4 ม. ยาว 8 ม.
ประชาชนไดใชสถานที่ที่เปน

ประโยชนโดยสวนรวม

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

92 กอสรางถนนลูกรังสายคลองหวยหมู - ทุงนาโต (บานนาย

แปะ)หมูที่ 4

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 400 ม.

96,000 - - -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 4

 ม. ยาว 400 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

93 ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนน สายเฉลิมพระเกียรติ - สวนนาย

สาคร หมูที่ 4

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 350 ม.

85,000 - - -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 4

 ม. ยาว 350 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 62



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

94 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางแยกภายในหมูบาน

พรอมติดตั้งกระจกนูน หมูที่ 4

เพื่อลดอุบัติเหตุและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 ไฟกระพริบ 2

 จุด กระจกนูน

 2 จุด

80,000 - - -  ไฟกระพริบ 2

 จุด กระจกนูน

 2 จุด

อุบัติเหตุลดนอยลง เกิด

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

95 กอสรางถนน คสล. บริเวณถนนเขาสระกักเก็บน้ําประปา

หมูที่ 4

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 

ม. ยาว 300 ม.

- 970,000 -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 5

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

96 กอสรางปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงคบานชากขนุน 

(หองประชุมคณะกรรมการหมูบาน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดใชสถานที่จัด

กิจกรรมที่เปนประโยชนโดย

สวนรวม

 อาคาร 1 แหง - 300,000.0 - -  อาคาร 1 แหง ประชาชนมีสถานที่ในการจัด

กิจกรรมที่เปนประโยชนโดย

สวนรวม

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

97 กอสรางถนนลูกรัง (สายเฉลิมพระเกียรติ - ชะวึก ซอย 1) 

(บานนายโย)หมูที่ 4

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 1,000

 ม.

- 160,000 - -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 4

 ม. ยาว 1,000

 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

98 ปรับปรุงลูกรัง ถนนสายศาลเจา - ตนโพธิ์  (บานนาย

ประสาท ศรีสุขโข)  หมูที่ 4

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม.  ยาว 500 

ม.

- 120,000 - -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 500 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

99 ปรับปรุงหอกระจายขาว ประจําหมูบาน  หมูที่ 4 เพื่อใหการประชาสัมพันธขาวสาร

ไดทั่งถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

 จํานวน 1 แหง - 50,000 - -  จํานวน 1 แหง ประชาชนมีสถานที่ในการทํา

กิจกรรมหมูบานที่สะดวก

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

100 จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระเก็บน้ํา เพื่ออุปโภค บริโภค หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

อยางเพียงพอ

 1 แหง - - 1,000,000 -  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคเพียงพอ กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

101 กอสรางฝายกั้นน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 เชื่อม หมูที่ 6 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง

และเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา

ในการอุปโภคและบริโภค

 สันฝายกวาง 8

 เมตร
- - 800,000 -  สันฝายกวาง 

8 เมตร
สามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวง

ฤดูแลงและปญหาขาดแคลนน้ํา

ในการอุปโภคและบริโภคลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 63



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

102 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน(เดิม) บริเวณศาลากลางบาน

ชากขนุน หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

อยางเพียงพอ

 1 แหง - - 500,000 -  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค   

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

103 กอสรางถนนลูกรัง สายตาโรง - หัวทุง (บานกํานันอุย) หมูที่

 2

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 1,000

 ม.

- - 450,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 1,000

 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

104 กอสรางถนนลูกรัง สายเฉลิมพระเกียรติ - เขาดิน ซอย 2 

(สวนตึ๋ง) หมูที่ 4

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม.

- - 120,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

105 ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนน สายเฉลิมพระเกียรติ - หนอง

เสมียน ซอย 1 (บานนายทวีป วิเศษศร)ี หมูที่ 4

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 500 ม.

- - 120,000 -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 4

 ม. ยาว 500 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

106 กอสรางถนนดินสายชากขนุน - บานแลง สะพานเฮี้ยน หมูที่

 4

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม.  ยาว 300 

ม.

- - 72,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

107 กอสรางถนนลูกรังสายคลองหวยหมู - เฉลิมพระเกียรติ ซอย

 1  (บานยายซับ) หมูที่ 4

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 300 ม.

- - 72,000 -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

108 กอสรางปรับปรุงแนวทอสงน้ําเพื่อการเกษตร บริเวณสระกัก

เก็บน้ําดิบผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 4

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพียงพอ

ในการทําการเกษตรในชวงฤดูแลง

และเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา

ทําการเกษตร

วางทอ PVC  ø

  10 นิ้ว ยาว 

500 เมตร

- - - 900,000 วางทอ PVC  

ø  10 นิ้ว ยาว

 500 เมตร

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอในการทําการเกษตร

ในชวงฤดูแลงและเพื่อแกไข

ปญหาขาดแคลนน้ําทําการเกษตร

 งานสงเสริม

การกษตร

หน้าที่ 64



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

109 กอสรางถนนลูกรังสายเฉลิมพระเกียรติ - เขาดิน ซอย 1 

(สวนครูระ) หมูที่ 4

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 700 ม.

- - - 350,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 700 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

110 ปรับปรุงขุดลอกคลองสาธารณะ บริเวณหมูที่  4 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช เพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

 กวาง 8 ม. 

ยาว 3,000 ม.
- - - 200,000  กวาง 8 ม. 

ยาว 3,000 ม.
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

111 ปรับปรุงสนามกีฬาประจําหมูบานชากขนุน หมูที่ 4 เพื่อใชเปนสถานทีออกกําลังกาย  จํานวน 1 แหง - - - 200,000  จํานวน 1 แหง มีสถานที่ออกกําลังกาย กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

112 กอสรางถนนลูกรังสายคลองหวยหมู - เฉลิมพระเกียรติ ซอย

 2 (บานสุรพล) หมูที่ 4

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

- - - 96,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

113 กอสรางถนนลูกรังสายหนองตะเกรา - ชากขนุน ซอย 3 

(บานนายประสบ) หมูที่ 4

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 400 ม.

- - - 96,000  ขนาดผิว

จราจรกวาง 4

 ม. ยาว 400 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

114 กอสรางถนนลูกรัง  (สายเฉลิมพระเกียรติ - นาเกรียง) 

(คลองยายผัน) หมูที่ 4

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 150 ม.

- - - 36,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 150 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

115 ขยายเขตวางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร สายวังมาน - ตะเกรา

ทอง หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมีนำ้ใชเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค อยางเพียง

พอ

 1 แหง 2,200,000 - - -  1 แหง ประชาชนมีนําใชพื่อการ

เกษตรและอุปโภค     

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

116 ลงดินถมปรับพื้นที่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน  หมูที่ 5 1.เพื่อใหมีพื่นที่สาธารณะประจํา

หมูบานใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ

 ของหมูบาน

 ขนาด 15x30

 ม.
- 570,000 - -  ขนาด 15x30

 ม.
1.เพื่อใหมีพื่นที่สาธารณะ

ประจําหมูบานใชในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 65



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

117 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่ชุมชน หมูที่ 5 เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 จุดเสี่ยง 3 แหง - 100,000 -  จุดเสี่ยง 3 แหง อุบัติเหตุลดนอยลงและเกิด

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

118 กอสรางถนนลูกรัง สายวังมาน - บานกงเสงี่ยมหมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 300 ม.

- 90,000 - -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

119 กอสรางถนนลูกรัง สาย 3139 - ครูโชค หมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

- 72,000 - -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

120 กอสรางถนนลูกรัง สายวังมาน - บรุคไซด - บานหมอเสนห

หมูที่ 5

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 300 ม.

- 72,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้น และ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

121 ติดตั้งประตูน้ําเหล็กหลอพรอมประตูน้ํา บริเวณ ถนนสาย

สํานักตายา - ทาฉุด  (แยกถนนสายคลองหวยหม)ู หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

ขนาด ศก. 10

 นิ้ว
- 50,000 - -  ขนาด ศก. 10

 นิ้ว
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

122 กอสรางถนน คสล. สายวังมาน - นาตาจึ้ง (บานนายพรม) 

หมูที่ 5

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 

ม. ยาว 250 ม.

- - 810,000 -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 5

 ม. ยาว 250 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

123 กอสรางถนน คสล.  สายสํานักตายา - หลังโรงเรียนบานเขา

วังมานหมูที่ 5

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 

ม. ยาว 250 ม.

- - 810,000 -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 5

 ม. ยาว 250 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

124 กอสรางถนน คสล.  สาย 3139 - บานนายประเดิม หมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม.

- - 810,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 66



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ
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 2561 

(บาท)
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 2563 
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 2564 

(บาท)
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วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

125 กอสรางถนน คสล. ถนนสายหนองละลอก – ไรยายขํา 1 

ซอย 1 (ขางบาน ผช.สมพร) หมูที่ 6

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

เพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 250 ม.

- - 650,000 -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 4

 ม. ยาว 250 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

126 กอสรางถนน คสล.  สายวังมาน - เขาปริก  (นายสาคร) หมู

ที่ 5

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 200 ม.

- - 650,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 200 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

127 กอสรางถนน คสล.  สายวังมาน - เขาตะแบก ซอย 1 และ 

ซอย 2 หมูที่ 5

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 200 ม.

- - 650,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 200 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

128 กอสรางถนน คสล. สาย 3139 - บานนายสมพงษ หมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม.  ยาว 200 

ม.

- - 520,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม.  ยาว 200 

ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

129 กอสรางถนน คสล. สาย 3139 - บานแมชีสมปอง หมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 200 ม.

- - 480,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 200 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

130 กอสรางถนนลูกรัง  สายสํานักตายา - บานละมอมหมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 200 ม.

- - 480,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 200 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

131 กอสรางถนน คสล. สายคลองหวยหมู - บานลุงจอน หมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 150 ม.

- - 390,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 150 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

132 กอสรางถนนลูกรัง ถนนสายสํานักตายา - ฟารมสุกรนาย

วิชัย หมูที่ 5

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 กวาง 4 เมตร

 ยาว 400 

เมตร หนา 0.5 

เมตร

- - 120,000 -  กวาง 4 เมตร

 ยาว 400 

เมตร หนา 0.5

 เมตร

การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 67



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

133 กอสรางปรับปรุงตอเติมฝายกั้นน้ํา บริเวณคลองวังมานหมูที่

 5

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชและ 

เพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ

 1 แหง - - 100,000 -  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

134 กอสรางถนนลูกรัง สายคลองหวยหมู - ทาฉุด (บานนาย

ณรงค)หมูที่ 5

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

- - 90,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

135 กอสรางถนนลูกรัง สายวังมาน - บานนายสนอง หมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 250 ม.

- - 60,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 250 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

136 กอสรางถนนลูกรัง สายสํานักตายา - ลุงสมจิตร หมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม.  ยาว 200 

ม.

- - 48,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม.  ยาว 200 

ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

137 จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระน้ําสาธารณประโยชน   หมูที่ 5 1.เพื่อเปนแหลงน้ําดิบในการผลิต

น้ําประปาและเพื่อใหประชาชนมี

น้ําใชทุกครัวเรือน

 ไมนอยกวา 5 

ไร
- - - 3,000,000  ไมนอยกวา 5 

ไร
1.มีแหลงน้ําดิบในการผลิต

น้ําประปาและประชาชนมีน้ําใช

ทุกครัวเรือน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

138 กอสรางทอและรางระบายน้ําตามแนวถนนหนาวัดเขาวัง

มาน (สายวังมาน-ทาฉุด) หมูที่ 5

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและ เพื่อลดการทวม

ขังของน้ํา

 ขนาดทอ ø 

0.60 ม. ยาว 

300ม.

- - - 850,000  ขนาดทอ ø 

0.60 ม. ยาว 

300ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

139 กอสรางถนน คสล.  สายสํานักตายา ซอยบานนายเตง หมูที่

 5

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

- - - 780,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 68



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

140 ขยายเขตวางทอจายน้ําประปา  ตามแนวถนนสายวังมาน - 

ทาฉุด ซอย 1 และ ซอย 2  หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและเพื่อให

ประชาชนมีน้ําใชทุกครัวเรือน

 PVC ชั้น 8.5 

 ø 3 นิ้ว ยาว 

2,000 ม.

- - - 450,000  PVC ชั้น 8.5 

 ø 3 นิ้ว ยาว 

2,000 ม.

ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอและ ประชาชนมี

น้ําใชทุกครัวเรือน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

141 ซอมแซมฝายน้ําลน คลองนาตาคง (บานนางลัดดา  เจริญ

พงษ) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

 1 สาย - - - 350,000  1 สาย ประชาชนไดรับความปลอดภัย

ในการคมนาคม

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

142 ซอมแซมฝายน้ําลน คลองสํานักตายา - ทาฉุด หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

 1 แหง - - - 350,000  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

143 ขยายทอลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายวังมาน - ทาฉุด (บาน

นายจาง) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

 1 สาย - - - 200,000  1 สาย การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

144 กอสรางถนนลูกรัง  สายเขาตะแบก - เลียบชายเขา หมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 600 ม.

- - - 144,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 600 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

145 กอสรางถนนลูกรัง สายวังมาน - เลียบคลองวังมาน หมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น 

เพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

- - - 72,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

146 กอสรางถนน คสล.  สาย 3139 - หนาวัดเขาวังมาน หมูที่ 5  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 200 ม.

- - 520,000  ขนาดผิว

จราจรกวาง 4

 ม. ยาว 200 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

147 วางทอระบายน้ํา (หนาบานนายสมพร -นางกิ่งแกว) หมูที่ 6 เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและลดการทวมขังของ

น้ํา

   ทอ ø 0.40 

ม.ยาว 500 ม.

925,000 - - -    ทอ ø 0.40 

ม.ยาว 500 ม.
ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

ลดการทวมขังของน้ํา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 69



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

148 กอสรางอาคารศูนยเฝาระวังความปลอดภัย หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนใน

สถานที่ที่เปนประโยชนโดย

สวนรวมอยางปลอดภัย

 อาคาร 1 แหง 500,000 - - -  อาคาร 1 แหง ประชาชนไดใชสถานที่ที่เปน

ประโยชนโดยสวนรวมอยาง

ปลอดภัย

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

149 กอสรางอาคารหอกระจายขาว (สายหนองละลอก ติดบอ

สาธารณประโยชน) หมูที่ 6

เพื่อใหการประชาสัมพันธขาวสาร

ไดทั่งถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

อาคาร 1 แหง 300,000 - - -  อาคาร กวาง 

6 ม. ยาว 8 ม.
ประชาชนไดรับขาวสาร

ประชาสัมพันธไดทั่งถึง

ครอบคลุมทุกพื้นที่

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

150 ตอเติมอาคารอเนกประสงคเขาดิน หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดใชสถานที่จัด

กิจกรรมที่เปนประโยชนโดย

สวนรวม

 อาคาร 1 แหง 300,000 - - -  อาคาร 1 แหง ประชาชนมีสถานที่ในการจัด

กิจกรรมที่เปนประโยชนโดย

สวนรวม

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

151 ติดตั้งปายบอกชื่อซอย/สถานที่ ภายในหมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม

 ปายขนาด

30x70 cm

จํานวน 12ปาย

60,000 - - -  ปายขนาด

30x70 cm

จํานวน 12ปาย

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการคมนาคมมากขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

152 ปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบาน  หมูที่ 6 เพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ

ของหอกระจายขาวประจําหมูบาน

ใหดีขึ้น

 อาคาร 1 แหง 50,000 - - -  อาคาร 1 แหง ประชาชนไดรับฟงขอมูล

ขาวสารที่ชัดเจนและถูกตองขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

153 ติดตั้งแผงโซลาเซล บริเวณศาลาเอนกประสงคบานหนอง

ละลอก หมูที่ 6

เพื่อประหยัดคาใชจายซึ่งเกิดจาก

การจายคาไฟฟา

 จํานวน 1 แหง - 1,000,000 - -  จํานวน 1 แหง หมูบานมีไฟฟาใช จากแผงโซลา

เซล

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

154 ทํารั้วแสตนเลสรอบศาลาเอนกประสงคบานหนองละลอก 

หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการ

ทํากิจกรรมหมูบานที่สะดวก

 จํานวน 1 แหง - 175,000 - -  จํานวน 1 แหง ประชาชนมีสถานที่ในการทํา

กิจกรรมหมูบานที่สะดวก

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

155 กอสรางถนนลูกรัง สายหนองละลอก - ไรยายขํา 1 ซอย 1  

(ซอยขางบานนายสมพร  ทองอม) หมูที่ 6

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 

ม. ยาว 500 ม.

- 130,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 500 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 70



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

156 ติดตั้งพัดลมในศาลาเอนกประสงคบานหนองละลอก หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการ

ทํากิจกรรมหมูบานที่สะดวก

 จํานวน 1 แหง - 20,000 - -  จํานวน 1 แหง ประชาชนมีสถานที่ในการทํา

กิจกรรมหมูบานที่สะดวก

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

157 กอสรางทอระบายน้ําแนวถนนสายหนองละลอก-ราง

ชะมวง-ไรยายขํา 3 (เขาดิน) หมูที่ 6

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและเพื่อลดการทวมขัง

ของน้ํา

 ขนาดทอ ø 

0.60 ม.  ยาว 

1,000 ม.

- - 2,800,000 -  ขนาดทอ ø 

0.60 ม.  ยาว 

1,000 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

158 ปรับปรุงถนนสายเลียบเขาตะแบกหมูที่ 6  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 

ม. ยาว 1,000

 ม.

- - 600,000 -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 5

 ม. ยาว 1,000

 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

159 กอสรางถนนลูกรัง  (สายรางชะมวง - ตาขัน - เชื่อมตีนเขา

ตะแบก)หมูที่ 6

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 

ม.  ยาว 1,300

 ม.

- - 500,000 -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 5

 ม.  ยาว 

1,300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

160 กอสรางถนนลูกรัง  (สาย 3139 - คลองหวยหม)ู (บานนาย

ประเดิม) หมูที่ 6

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 600 ม.

- - 200,000 -  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 600 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

161 ปรับปรุงลงดินลูกรัง  (นายบัลลังค  รสศิริ)  หมูที่ 6  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 6

 ม. ยาว 300 ม.

- - 100,000 -  ขนาดผิว

จราจรกวาง 6

 ม. ยาว 300 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

162 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางแยกตามแนวถนนสาย

 3139  หมูที่ 6

เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 จุดเสี่ยง 3 แหง - - 100,000 -  จุดเสี่ยง 3 แหง อุบัติเหตุลดนอยลงและเกิด

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

163 กอสรางกําแพงกันดิน คสล.ขางศาลา หมูที่ 6 เพื่อปองกันการพังทลายของดิน

รอบอาคารเอนกประสงค

 จํานวน 1 แหง - - - 1,000,000  จํานวน 1 แหง ดินรอบอาคารเอนกประสงคไม

เกิดการพังทลาย

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 71



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

164 กอสรางปรับปรุงผนังคันคลอง สายศาลากลางบานหนอง

ละลอก หมูที่ 6

ปองกันปญหาการพังทลาย

ของคันคลอง

 กวาง 4 ม. 

ยาว 500 ม.
- - - 900,000  กวาง 4 ม. 

ยาว 500 ม.
ปองกันปญหาการพังทลาย

ของคันคลอง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

165 กอสรางระบบกรองผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

อยางเพียงพอ

 1 แหง - - - 800,000  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคเพียงพอ กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

166 กอสรางถนน คสล.สาย ไรยายขํา 2 -หนองละลอก (บาน

ผอง/พงษ) หมูที่ 6

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 

ม. ยาว 200 ม.

- - - 520,000  ขนาดผิว

จราจรกวาง 4

 ม. ยาว 200 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

167 ปรับปรุงถนนสายหนองละลอก - เขาตะแบก (สวนปา) หมูที่

 6

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 กวาง5 ม. ยาว

 500 ม. ทอø 

0.60ม.

- - - 280,000  กวาง5 ม. ยาว

 500 ม. ทอø 

0.60ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

168 กอสรางถนน คสล. สาย 3139 - คลองหวยหมู (นายจํา

เหลาะ  ไทยยิ่ง) หมูที่ 6

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม.

- - - 260,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

169 ลงดินลูกรังเสริมคันทางเดิมตามแนวถนนสายหนองละลอก -

 ไรยายขํา 1 ซอย 1 (ขางบานนายสมพร  ทองอม) หมูที่ 6

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 1,000

 ม.

- - - 225,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 1,000

 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

170 ลงดินลูกรัง ถนนสายหนองละลอกไรยายขํา 1 ซอย 2 (บาน

นายปราโมทย นางแตว) หมูที่ 6

 เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 500 ม.

- - - 200,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4

 ม. ยาว 500 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

171 ซอมแซมฝายน้ําลน (คลองหวยหมู หมู 4 เชื่อมหมู 6)(ติด

สวนนายสมคิด)  หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช เพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

 1 แหง - - - 100,000  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 72



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

172 ปรับปรุงขยายเขตทอเมนจายน้ําประปา ประจําหมูบาน หมู

ที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

อยางเพียงพอ

 1 แหง - - - 100,000  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคเพียงพอ กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

173 วางทอระบายน้ํา สาย 3139 หนาศาลาอเนกประสงค หมูที่

 6

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและ เพื่อลดการทวม

ขังของน้ํา

 ยาว 10 ม. 

ทอø 0.60 ม.
- - - 50,000  ยาว 10 ม. 

ทอø 0.60 ม.
ถนนถูกกัดเซาะนอยลงการ

ทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

174 กอสรางถนน คสล. ถนนสายไรยายขํา (สวนทิดบาย) หมูที่ 6  เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 200 ม.

- - 620,000  ขนาดผิว

จราจร กวาง 5

 ม. ยาว 200 ม.

การสัญจรสะดวกขึ้นและ

ลดปญหาโรคทางเดินหายใจ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

175 กอสรางกําแพงกันดิน ถนนสาย 3139 - รางชะมวง (นาย

อํานวย  ฉันทะสาร) หมูที่ 6

เพื่อปองกันการพังทลายของ

ถนน

 ยาวรวม 20 ม. - - 500,000  ยาวรวม 20 ม. แกปญหาถนนทรุด กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

176 วางทอระบายน้ําถนน สาย หนองละลอก - ไรยายขํา 2 หมู

ที่ 6

เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและ เพื่อลดการทวม

ขังของน้ํา

 ระยะทาง 100

 ม. ทอø 0.60

 ม.

- - 150,000  ระยะทาง 

100 ม. ทอø 

0.60 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลงและ

การทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

177 วางทอระบายน้ํา สาย 3139 - รางชะมวง หมูที่ 6 เพื่อลดการกัดเซาะถนนของ

ทางน้ําและ เพื่อลดการทวม

ขังของน้ํา

 ระยะทาง 10 

ม. ทอø 0.60 

ม.

- - 30,000  ระยะทาง 10

 ม. ทอø 0.60

 ม.

ถนนถูกกัดเซาะนอยลง การ

ทวมขังของน้ําลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

178 กอสรางปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการองคการบริหารสวน

ตําบลนาตาขวัญ

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใชสอยตาง ๆ

ของที่ทําการ อบต.นาตาขวัญ

อบต.นาตา

ขวัญ 1 แหง

200,000  -    -   อบต.นาตา

ขวัญ 1 แหง
อบต.นาตาขวัญมีพื้นที่ใชสอย

และสวยงามมากกวา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 73



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

179 ปรับปรุงซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลนาตาขวัญ

เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใช

งานและ เพื่อใหเกิดความ

สะดวกในการ    สัญจรไปมา

 ตําบลนาตา

ขวัญ

100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนถนนที่

เกิดความ

สะดวก

ถนนพรอมใชงานและการ

สัญจรสะดวกขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

180 ปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบาน ภายใน

ตําบลนาตาขวัญ

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค

ที่มีคุณภาพ

 6 แหง 60,000 60,000 60,000 60,000  6 หมูบาน  ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคที่มี

คุณภาพ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 74



ก. 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

181 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะตามแนวถนนสายนาตาขวัญ-ตาขัน

บริเวณ หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใช    

อยางทั่วถึง

 ระยะทาง 

3,000 ม.
- - - 500,000  ระยะทาง 

3,000 ม.
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

182 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (บริเวณบานปาระยอง)  หมูที่ 2 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินและเพื่อใหเกิดความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

 ระยะทาง 

200 เมตร
- - - 50,000  ระยะทาง 

200 เมตร
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน และการสัญจรไปมา

สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

183 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ (สายรางชะมวง - คลองมงคล ซอย

1,2)   หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - 200,000 -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

184 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ-

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง  หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย

สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา

ไฟฟาสอง

สวางชนิดกิ่ง

เดี่ยว สูง 9.00

 ม  ไมนอย

8,400,000 - - - ไฟฟาสอง

สวางชนิดกิ่ง

เดี่ยว สูง 9.00

 ม  ไมนอย

ประชาชนมีความปลอดภัย

สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

185 ติดตั้งไฟฟาสวางตามแนวถนนสาย ชะวึก-เฉลิมพระเกียรติฯ หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย 50,000 - - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

แบบ ผ.01

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

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

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

หน้าที่ 75



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

186 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง บริเวณสนามกีฬาประจําหมูบาน  หมูที่ 4 

(ศาลาเอนกประสงคบานชากขนุน)

เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอในการ

ออกกําลังกายในเวลากลางคืนและ

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี

 ไฟฟาสอง

สวางจํานวน 

4 ตน 16 โคม

- 350,000 - -  ไฟฟาสอง

สวางจํานวน 

4 ตน 16 โคม

มีแสงสวางเพียงพอในการออก

กําลังกายในเวลากลางคืนและ

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

187 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะบริเวณถนนรอบ รร.เฉลิมพระเกียรติ

ศรีนครินทรฯ หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - - 300,000 

- 

 1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ใชในการดําเนินการ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

188 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูทื่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ตามแนว

ตามแนวถนน

1 สาย

500,000 - - -  ตามแนวถนน

ในหมูบาน1 

สาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

189 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะสองสวาง ถนนสาย3139 - ไรยายขํา 3 และ

สาย3139-ไรยายขํา-รางชะมวง (บานนายชนะ)   หมูที่ 6

 เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป

มาและเพื่อลดปญหาอุบัติเหตุและ

อาชญากรรม

 เสาไฟฟา

จํานวน80 ตน

 40 โคม 

ระยะทาง

- 550,000 - -  เสาไฟฟา

จํานวน80 ตน

 40 โคม 

ระยะทาง

การสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้นและอุบัติเหตุและ

อาชญากรรมลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

190 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ (สายรางชะมวง - เขาวังมาน) หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - - 300,000 

- 

 1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

191 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะตามแนวถนนสายหนองละลอก - ราง

ชะมวง หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

2,300 ม.
- - 300,000 -  ระยะทาง 

2,300 ม.
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

192 ประสานเมนตระบบไฟฟา บริเวณสระกักเก็บน้ําสาธารณประโยชน

และบริเวณจุดตั้งบอบาดาลและถังเก็บน้ําใส ที่ดินสาธารณประโยชน

ประจําหมูบาน (เขาดิน) หมูที่ 6

เพื่อใหระบบผลิตน้ําประปามีไฟฟา

ในการดําเนินการผลิตน้ําประปา

 2 แหง - - 200,000 -  2 แหง ระบบผลิตน้ําประปามีไฟฟา กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

193 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ  สายหนองละลอก-ไรยายขํา2 หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง

1,500 ม.
- - 200,000 -  ระยะทาง

1,500 ม.
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

194 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะสายหนองละลอก - รางชะมวง (บาน

นายยศ) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง

1,500 ม.
- - - 200,000  ระยะทาง

1,500 ม.
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 76



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

195 จัดซื้ออุปกรณซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  ประจําหมูบาน หมูที่ 1 - 6 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

หมูที่ 1-6 500,000 500,000 500,000 500,000  6 แหง ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 77



ก. 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคาร จัดทําหองสุขา ใหมี

ความสะดวกและปลอดภัยแกเด็กเล็ก

ศพด. อบต.

นาตาขวัญ

660,000 - - - ศพด. อบต. 

  นาตาขวัญ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีอาคารจัด

ประสบการณเรียนรูที่สะดวกและ

ปลอดภัยแกเด็กเล็ก รวมทั้งกับครู 

ผูดูแลเด็กและผูปกครอง

กองการศึกษาฯ

 อบตนาตาขวัญ

2 คาใชจายในการจางเหมาบริการกําจัดขยะ เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมา

บริการกําจัดขยะ

อยางนอยป

ละ 12 เดือน

400,000 400,000 400,000 400,000  รอยละ 100

 ของ

เปาหมาย

มีการกําจัดขยะอยางถูกวิธีไม

เกิดโรคระบาด

ทุกสวน อบต. 

นาตาขวัญ

3 ตลาดสีเขียวลดใชถุงพลาสติก เพื่อใหพื้นที่โดยรวมของตําบลนาตา

ขวัญมีความสวยงามปราศจาก

ถงพลาสติก

ตําบลนาตา

ขวัญ 1  แหง

200,000 - - - 1 แหง ประชาชนรวมในลดใช

ถุงพลาสติกและขยะมีปริมาณ

ลดลง

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

4 ปลูกจิตสํานึกการประหยัดพลังงาน เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหกับเยาวชน

และประชาชนทั่วไปใหรูจักประหยัด

และพัฒนาพลังงานทดแทน

เยาวชนและ

ประชาชน

ทั่วไป1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000  เยาวชน

และประชา

ขนทั่วไป 1 

ครั้ง

เยาวชนและประชาชนทั่วไป

รูจักประหยัดและพัฒนา

พลังงานทดแทน

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.01

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

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

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมการพัฒนาคอุตสาหกรรม เขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคูกับการรับผิดชอบตอสังคม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมบพื้นฐานของการมีสวนรวม

หน้าที่ 78



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลักที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 ปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงเรียนรูบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อบต.นาตาขวัญ

ปรับภูมิทัศนและแหลงเรียนรูเพื่อให

เด็กไดเรียนรูตามศักยภาพของตนเอง

ศพด. อบต.

นาตาขวัญ

100,000 - - - ศพด. อบต.

นาตาขวัญ
ปรับภูมิทัศนและแหลงเรียนรู

เพื่อใหเด็กไดเรียนรูตาม

ศักยภาพของตนเอง

กองการศึกษาฯ

 อบตนาตาขวัญ

6 ปรับปรุงซอมแซมผนังคันสระกักเก็บน้ําสาธารณประโยชน 

บริเวณดานหลัง อบต.นาตาขวัญ  หมูที่ 1

เพื่อปรับปรุงสระกักเก็บน้ํา

สาธารณประโยชน

อบต.นาตา

ขวัญ 1 แหง
80,000 - - - ยาว 30 

เมตร ลึก

เฉลี่ย 6 เมตร

สระกักเก็บน้ํา

สาธารณประโยชน สามารถใช

งานไดตามปกติ

กองชาง อบต.

 นาตาขวัญ

7 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู

อาสาสมัครพลังงานชุมชน

อาสาสมัคร

พลังงาน

ชุมชน 50 คน

40,000 40,000 40,000 40,000 อาสาสมัคร

พลังงาน

ชุมชน 50 คน

เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู

อาสาสมัครพลังงานชุมชน

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

8 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการ ปองกันและแกไขปญหา

สภาวะมลพิษดานการประกอบกิจการ

เพื่อจัดกิจกรรมใหความรูและสราง

จิตสํานึกใหสถานประกอบการ

ผูแทนสถาน

ประกอบการ

 50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 ผูแทนสถาน

ประกอบการ

 50 คน

ผูแทนสถานประกอบการมี

ความรูและจิตสํานึกสภาวะ

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ
9 สงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อใหความรูและรณรงคการคัด

แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน

ครัวเรือน ต.

นาตาขวัญ  30

 ครัวเรือน

30,000 30,000 30,000 30,000 ครัวเรือน ต.

นาตาขวัญ 30

 ครัวเรือน

ประชาชนมีความรูและรณรงค

การคัดแยกขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

10 ตลาดสดนาซื้อ เพื่อใหพื้นที่บริเวณตลาดสดสะอาด

และเพื่อใหตลาดสดถูกสุขลักษณะ

ตําบลนาตา

ขวัญ 1 แหง
30,000 30,000 30,000 30,000  ต.นาตา

ขวัญ 1 แหง
พื้นที่บริเวณตลาดสดสะอาด

และตลาดสดถูกสุขลักษณะ

สาธารณสุข 

อบต. นาตา

ขวัญ
11 สรางจิตสํานึกบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน เพื่อครัวเรือนในตําบลบําบัดน้ําเสีย จํานวน 50 

ครัวเรือน/ป
30,000 - - - จํานวน 50 

ครัวเรือน/ป
ทุกครัวเรือนบําบัดน้ําเสียกอน

ลงคูคลอง

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ
12 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบที่ทําการ อบต.นาตาขวัญและ

ทั้งตําบล

เพื่อใหพื้นที่โดยรวมของตําบลนาตา

ขวัญมีความสวยงาม

อบต.นาตา

ขวัญ 1 แหง
- 200,000 - - อบต.นาตา

ขวัญ 1 แหง
ภูมิทัศนทั้งตําบลนาตาขวัญมี

ความสวยงามขึ้น

กองชาง อบต.

 นาตาขวัญ

13 กอสรางเตาเผาถานชุมชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหมูบานและ 

เพื่อใหความรูแกประชาชนเรื่องเผาถาน

และนําเทคนิคใหมมาใชเพื่อลดมลพิษใน

อากาศ

หมูที่  6  1 

หมูบาน
- - - 50,000 1 หมูบาน  มีเตาเผาถานในชุมชนและ

สามารถลดปญหามลพิษได

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

หน้าที่ 79



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลักที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

14 หนาบาน นามอง เพื่อใหพื้นที่โดยรวมของตําบลนาตา

ขวัญมีความสวยงามปราศจากขยะ
ตําบลนาตา

ขวัญ 20  

ครัวเรือน

100,000 100,000 100,000 100,000 ตําบลนาตา

ขวัญ 20  

ครัวเรือน

ภูมิทัศนทั้งตําบลนาตาขวัญมี

ความสวยงามขึ้น

งานสาธารณสุข

 อบต. นาตา

ขวัญ

หน้าที่ 80



ก. 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

14 คืนปาใหชุมชน เพื่ออนุรักษปาและปลูกปาทดแทน

และ เพื่อปลูกจิตสํานึกให

ประชาชนรักษปา

พื้นที่ปาชุมชน 

1 ครั้ง
20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่ปา

ชุมชน 1 

ครั้ง

ปาชุมชนไดรับการอนุรักษและ

ประชาชนมีจิตสํานึกรักษปา

งานสาธารณสุขฯ

 อบต.นาตาขวัญ

15 เยาวชนรักษสิ่งแวดลอม เพื่อจัดกิจกรรมใหความรูและสราง

จิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผูแทนสถาน

ประกอบการ 50 

คน

30,000 30,000 30,000 30,000 ผูแทนสถาน

ประกอบการ

 50 คน

ผูแทนสถานประกอบการมี

ความรูและจิตสํานึกสภาวะมลพิษ

งานสาธารณสุขฯ

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมการพัฒนาคอุตสาหกรรม เขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคูกับการรับผิดชอบตอสังคม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมบพื้นฐานของการมีสวนรวม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

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

หน้าที่ 81



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพทําหมูเสน เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและ

เพิ่มรายไดแกประชาชน

ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

งานสวัสดิการฯ 

อบต.นาตาขวัญ

2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพการทําน้ําพริกเผา เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและ

เพิ่มรายไดแกประชาชน

ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

40,000 - - - ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

งานสวัสดิการฯ 

อบต.นาตาขวัญ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
******************************

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้าที่ 82



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลักที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 สงเสริมและพัฒนาอาชีพการผูกผาในงานพิธี เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและ

เพิ่มรายไดแกประชาชน

ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

30,000 - - - ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

งานสวัสดิการฯ 

อบต.นาตาขวัญ

4 สงเสริมและพัฒนาอาชีพการแปรรูปฝลไมในทองถิ่น เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและ

เพิ่มรายไดแกประชาชน

ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

30,000 - - - ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

งานสวัสดิการฯ 

อบต.นาตาขวัญ

5 สงเสริมและพัฒนาอาชีพการทําดอกไมประดิษฐ เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและ

เพิ่มรายไดแกประชาชน

ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

20,000 - - - ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

งานสวัสดิการฯ 

อบต.นาตาขวัญ

6 สงเสริมและพัฒนาอาชีพนวดบําบัด เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและ

เพิ่มรายไดแกประชาชน

ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

งานสวัสดิการฯ 

อบต.นาตาขวัญ

7 สงเสริมและพัฒนาอาชีพทําผลิตภัณฑจากยางพารา เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและ

เพิ่มรายไดแกประชาชน

ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

งานสวัสดิการฯ 

อบต.นาตาขวัญ

8 สงเสริมและพัฒนาอาชีพเลี้ยงไสเดือน เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและ

เพิ่มรายไดแกประชาชน

ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ.

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
งานสวัสดิการฯ 

อบต.นาตาขวัญ

หน้าที่ 83



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลักที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

9 สงเสริมและพัฒนาอาชีพทําสาคูไสหมู ขาวเกรียบปากหมอ เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและ 

เพิ่มรายไดแกประชาชน

ประชาชน  

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน  

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
งานสวัสดิการฯ 

อบต.นาตาขวัญ

10 สงเสริมและพัฒนาอาชีพเลี้ยงปลา  หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและ

เพิ่มรายไดแกประชาชน

ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

- 30,000 - - ประชาชน 

ต.นาตาขวัญ

 50 คน

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

งานสวัสดิการฯ 

อบต.นาตาขวัญ

หน้าที่ 84



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร

3.2 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

11 จัดเก็บขอมูลดานการเกษตรตําบลนาตาขวัญ เพื่อจัดเก็บขอมูลในการบริหาร

จัดการพื้นที่การเกษตรในตําบลนา

ตาขวัญ

เกษตรกร

ตําบลนาตา

ขวัญ

40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกร

ตําบลนาตา

ขวัญ

มีขอมูลดานการเกษตรในตําบล

นาตาขวัญที่เปนปจจุบัน

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

12 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพไมผล เพื่ออบรมสงเสริมใหเกษตรกรรูจัก

การพัฒนาคุณภาพผลไม

กลุมเกษตรกร

 50 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมเกษตรกร

 50 คน

ผลผลิตในตําบลมีคุณภาพดีขึ้น

และ เกษตรกรมีความรูเพิ่มขึ้น

ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
******************************

หน้าที่ 85



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

13 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

เพื่อพัฒนาผูนําเกษตรกรและคกก.

ศูนยบริการฯ  ใหมีศักยภาพมากขึ้น

กรรมการและ

เกษตรกร 30 

คน

50,000 50,000 50,000 50,000  กรรมการฯ 

และเกษตรกร

 30 คน

ศูนยบริการฯ สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

14 สงเสริมตลาดสดสีเขียว(ผักปลอดสารพิษ) เพื่อใหมีสถานที่จําหนายผักปลอด

สารพิษ

สถานที่

จําหนาย 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000  สถานที่

จําหนาย 1 แหง

มีสถานที่จําหนายผักปลอด

สารพิษ

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

15 พัฒนาวิชาการดินและปุยเกษตรอินทรียครบวงจร เพื่อลดปริมาณของแมลงวันผลไม

และเพื่อเพิ่มแรธาตุในดินจากปุย

อินทรีย

กลุมเกษตรกร

 50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมเกษตรกร

 50 คน

ลดปริมาณของแมลงวันผลไม

และ เพิ่มแรธาตุในดินจากปุย

อินทรีย

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

16 สงเสริมศักยภาพกลุมผูใชน้ําชลประทาน เพื่ออบรมระเบียบวิธีการ การ

บํารุงรักษาในการใชน้ําใหกับ

สมาชิกกลุมฯ

สมาชิกกลุม

ผูใชน้ํา 1 กลุม

30,000 30,000 30,000 30,000 สมาชิกกลุม

ผูใชน้ํา 1 กลุม

สมาชิกกลุมฯ เขาใจระเบียบ

วิธีการ การบํารุงรักษา ในการ

ใชน้ํา

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

17 อบรมการใชดิน ปุย และสมุนไพรกําจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อลดตนทุนการผลิตเพิ่มรายได

เกษตรกร

กลุมเกษตรกร

 50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเกษตรกร

 50 คน

ลดตนทุนการผลิตและเกษตรกร

มีรายไดเพิ่มขึ้น

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

18 สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสงเสริมใหประชาชนบริโภค

ผักปลอดสารพิษและเพื่อให

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

กลุมเกษตรกร

 30 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเกษตรกร

 30 คน

ประชาชนมีผักปลอดสารพิษไว

บริโภคและเกษตรกรมีรายได

เพิ่มมากขึ้น

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

19 เสริมสรางคุณภาพชีวิตเกษตรกรปลอดสารพิษ เพื่อคนหากลุมเสี่ยงในการใช

สารเคมีและใหคําแนะนําเกษตรกร

ในการ ใชสารเคมี

เกษตรกร  6 

หมูบาน

30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร  6 

หมูบาน

กลุมเสี่ยงที่ใชสารเคมี

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

เกษตรมีความรูและลดใชสารเคมี

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

หน้าที่ 86



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

20 พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐานเพิ่มมูลคา

ผลผลิตสินคาเกษตร

เพื่อใหสินคาเกษตรมีคุณภาพดี

เปนที่ตองการและยอมรับของ

ตลาดและเพิ่มมูลคาผลผลิตสินคา

เกษตร

กลุมเกษตรกร

 50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเกษตรกร

 50 คน

สินคาเกษตรมีคุณภาพดีเปนที่

ตองการและยอมรับของตลาด

และเกิดแรงจูงใจในการซื้อสินคา

เกษตร

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

21 สงเสริมการปลูกขาวภายใต GAP เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพื่อให

ไดขาวที่มีคุณภาพ

กลุมเกษตรกร

 50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเกษตรกร

 50 คน

ลดตนทุนการผลิตและขาวมี

คุณภาพ

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

22 สงเสริมการปลูกพืชทดแทนหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรหลัง

เก็บเกี่ยว

กลุมเกษตรกร

 30 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเกษตรกร

 30 คน

เกษตรกรหลังเก็บเกี่ยวมีรายได

เพิ่มขึ้น

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

23 ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร 1.เพื่อประกันราคาผลผลิตใหแก

เกษตรกรและเพื่อกระจายผลผลิต

ออกนอกแหลงผลิต

เกษตรกร ต.

นาตาขวัญ

500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกร ต.

นาตาขวัญ

เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได

ในราคาที่คุมคาตอการลงทุน

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

24 สงเสริมการทองเที่ยวเปดตลาดผลไมตําบลนาตาขวัญ เพื่อจัดงานเปดตลาดซื้อขายผลไม

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร

ตําบลนาตา

ขวัญ 1 แหง

100,000 100,000 100,000 100,000  1 แหง เกษตรกรมีแหลงซื้อขายผลผลิต

ทางการเกษตร

งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

25 เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนการทํา

การเกษตร

กลุมเกษตรกร

 50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเกษตรกร

 50 คน

เกิดความยั่งยืนการทําการเกษตร งานสงเสริม

การเกษตร 

อบต.นาตาขวัญ

หน้าที่ 87



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 ศูนยพระมหาชนก อบต.นาตาขวัญ เพื่อเปนการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย

ตําบลนาตาขวัญ 30,000 30,000 30,000 30,000  1 แหง ประชาชนในตําบลนาตาขวัญ

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สํานักงานปลัด

 อบต.นาตาขวัญ

2 ปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ เพื่อถวายความจงรักภักดีแด

พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

ประชาชนใน

พื้นที่ 500 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 500

 คน

ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

และมีความสามัคคีในชุมชน

สํานักงานปลัด

 อบต.นาตาขวัญ

3 โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสสําคัญตาง ๆ เพื่อถวายความจงรักภักดีแด

พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุ

วงศ และงานสําคัญตาง ๆ

ประชาชนใน

พื้นที่ 500 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน500

 คน

ไดแสดงออกถึงความจงรัก

ภักดี และมีความสามัคคีใน

ชุมชน

สํานักงานปลัด

 อบต.นาตาขวัญ

4 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

(สมเด็จยา 21 ตุลาคม)

เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ

สมเด็จยา

ประชาชนใน

พื้นที่ 500 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน500

 คน

ประชาชนไดแสดงออกถึงพระ

มหากรุณาของสมเด็จยา

สํานักงานปลัด

 อบต.นาตาขวัญ

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผ.01

หน้าที่ 88



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลักวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

5 คาตอบแทนคกก.รับและเปดซอง, คกก.พิจารณาซอง  

คกก.กําหนดราคากลาง และคกก.ตรวจการจาง

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคกก. 

ชุดตาง ๆ เพื่องานมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ

 3 ชุด

50,000 50,000 50,000 50,000 คณะกรรมการ

 3 ชุด

คกก.ชุดตางๆ ปฏิบัติหนาที่ ได

อยางมีประสิทธิภาพ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

6 คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานดอกไม และ

พวงมาลา

เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม 

กระเชาดอกไม พานดอกไม และพวง

มาลา

จํานวน 5 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000  จํานวน 5 ครั้ง เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอ

ดอกไม กระเชาดอกไม พาน

ดอกไม และพวงมาลา

สํานักงานปลัด

 อบต.นาตาขวัญ

7 จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายไดของ อบต. 

และ เพื่อรวบรวมขอมูลดานการคลัง

ทองถิ่น

อบต.นาตาขวัญ

 1 แหง

300,000 300,000 300,000 300,000 อบต.นาตาขวัญ

 1 แหง

ขอมูลผูเสียภาษีถูกจัดเก็บเปน

ระบบและ รายไดของ อบต. 

เพิ่มขึ้น

กองคลัง อบต.

นาตาขวัญ

8 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพแกบุคลากร อบต.  ไดแกพนักงาน / สมาชิก

สภาฯ / ผูบริหาร

เพื่อใหพนักงาน/สมาชิกสภา/ผูบริหาร 

มีคุณธรรมและมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน

อยางนอยปละ

 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 อยางนอยปละ

 1 ครั้ง

อบต. มีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ  โปรงใส

สํานักงานปลัด

 อบต.นาตาขวัญ

9 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อปท.ตนแบบแกบุคลากรของ อบต. เพื่อพัฒนาความรูในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน/สมาชิกสภาฯ/ผูบริหาร

อยางนอยปละ

 1 ครั้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 อยางนอยปละ

 1 ครั้ง

อบต นาตาขวัญ มีการบริหาร

จัดการที่ดี และปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพขึ้น

สํานักงานปลัด

 อบต.นาตาขวัญ

10 อบต.เคลื่อนที,่ จังหวัดเคลื่อนที่,  อําเภอเคลื่อนที่ เพื่อใหความสะดวกแกประชาชน ใน

การรับบริการตาง ๆของ อปท.

อยางนอยปละ

 1 ครั้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 อยางนอยปละ

 1 ครั้ง

 ประชาชนไดรับบริการตางๆ

ทั่วถึงและลดภาระคาใชจายใน

การเดินทาง

สํานักงาน

ปลัดและทุก

สวนฯ

11 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ อปท. (กรณีครบวาระ 

ยุบสภา และกรณีแทนตําแหนงที่วาง)

เพื่อใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น อบต.นาตาขวัญ

 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000  1 แหง  ประชาชนไดมีสวนรวมในการ

สงเสริมประชาธิปไตย

สํานักงานปลัด

 อบต.นาตาขวัญ

12 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร อบต.จัดสงเขาอบรมสัมมนาตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร อบต. 

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

อยางนอยปละ

 40 คน

500,000 500,000 500,000 500,000  รอยละ 100 

ของเปาหมาย

บุคลากรของ อบต.ปฏิบัติหนาที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทุกสวน อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 89



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลักวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

13 รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อรับรองในการตอนรับบุคคลหรือ 

คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน

คณะบุคคลป

ละไมนอยกวา 

2 คณะ

50,000 50,000 50,000 50,000  รอยละ 100 

ของเปาหมาย

การปฏิบัติงานคลองตัวและ

รวดเร็วขึ้น

ทุกสวน อบต.

นาตาขวัญ

14 รับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมาย

เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ 

หรือคกก. ที่ไดรับแตงตั้งตาม กม.

กําหนด

ไมนอยกวา 16

 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000  รอยละ 100 

ของเปาหมาย

การปฏิบัติงานคลองตัวและ

รวดเร็วขึ้น

ทุกสวน อบต.

นาตาขวัญ

15 เสริมสรางการเรียนรูตามรอยพอหลวง เพื่อใหกลุมเกษตรกร กลุมสตรี กลุม

อาชีพ เด็ก เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป มีสวนในการขับเคลื่อน

ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตาม

พระราชดําริ

อยางนอยปละ

 1 ครั้ง

200,000 200,000 200,000 200,000  ประชาชน ต.

นาตาขวัญ

เพื่อใหกลุมเกษตรกร กลุมสตรี 

กลุมอาชีพ เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป มีสวนในการ

ขับเคลื่อนศูนยบริการการ

พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ

สํานักงาน

ปลัด อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 90



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

16 จัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานแก อปพร. ประจําศูนยฯ 

ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อบต.นาตาขวัญ

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการ

ปฏิบัติงานของศูนย อปพร.

ศูนย อปพร.

 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย อปพร 1 แหง ศูนย อปพร. มีอุปกรณเพียงพอ

ใน การปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ

ประชาชน

งานปองกันฯ 

อบต.นาตาขวัญ

17 จุดบริการประชาชนปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหมศูนย

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อบต.นาตาขวัญ

เพื่อตั้งจุดบริการผูใชรถใชถนน

ในชวงเทศกาลปใหม  และเพื่อ

ปองกันอุบัติเหตุ

จํานวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 7 วัน ไดบริการประชาชนใหใชรถใช

ถนน ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได

งานปองกันฯ 

อบต.นาตาขวัญ

18 จุดบริการประชาชนปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต

ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อบต.นาตาขวัญ

เพื่อตั้งจุดบริการผูใชรถใชถนน

ในชวง เทศกาลสงกรานต และ

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ

จํานวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 7 วัน ไดบริการประชาชนใหใชรถใช

ถนน ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได

งานปองกันฯ 

อบต.นาตาขวัญ

19 ฝกอบรมทบทวนความรูใหแกสมาชิก อปพร. ศูนยอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน อบต.นาตาขวัญ

เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหนาที่

ใหกับสมาชิก อปพร.

สมาชิก     

อปพร.80 คน.

100,000 100,000 100,000 100,000 สมาชิก    

 อปพร.80

 คน.

สมาชิกอปพร. มีความรูและ 

ศักยภาพเพิ่มขึ้น

งานปองกันฯ 

อบต.นาตาขวัญ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
******************************

แบบ ผ.01

หน้าที่ 91



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลักที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

20 อบรมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (SYNTHESIZER) เพื่อใหผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมมี

คุณสมบัติถูกตองครบถวนตาม

หลักเกณฑและวิธีการใชเครื่อง

วิทยุคมนาคม

ผูใชวิทยุ

คมนาคม

จํานวน 

100 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 ผูใชวิทยุ

คมนาคม

จํานวน 

100 คน

ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมมี

คุณสมบัติถูกตองครบถวนตาม

หลักเกณฑและวิธีการใชเครื่อง

วิทยุคมนาคม

สํานักงานปลัด 

อบต.นาตาขวัญ

หน้าที่ 92



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

21 จัดหาอาหารเสริม (นม)  ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน

พื้นที่

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหภาวะ

โภชนาการของเด็กดีขึ้น

ศูนยฯ 

และร.ร. 4 

แหง

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000  ศพด., ร.ร. 4

 แหง

ภาวะโภชนาการของเด็กดีขึ้น กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

22 จัดหาอาหารกลางวัน  ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กมีอาหารที่มีคุณคาทาง

โภชนาการครบถวน  100 %

ศพด. 1 แหง 675,000 675,000 675,000 675,000 ศพด. 1 แหง เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

23 สนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา( คชจ.พัฒนาครูผูดูแลเด็ก) เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร

การศึกษาพัฒนาคุณภาพเด็กเล็ก

ศพด. 1 แหง 24,000 24,000 24,000 24,000 ศพด. 1 แหง เด็กเล็กและผูดูแลเด็กไดรับการ

พัฒนา

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

24 เรียนรูสูโลกกวาง เพื่อใหเด็กใน ศพด.ต.นาตาขวัญ 

มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ

เด็กเล็ก ศพด.

 120 คน

60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กเล็ก ศพด.

 120 คน

เด็กใน ศพด.ต.นาตาขวัญ มี

พัฒนาการดานรางกาย อารมณ

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

25 สอนเสริมภาษาตางประเทศ เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีความรู

ในภาษาอังกฤษมากขึ้น

เด็ก เยาวชน 

400 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 เด็ก เยาวชน 

400 คน

1.เด็กและเยาวชน มีความรูใน

ภาษาอังกฤษมากขึ้น

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

ที่ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
******************************

หน้าที่ 93



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลักที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม

26 จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กเล็ก ศพด.นาตาขวัญ

แสดงผลงานของตนเองและเพื่อให

เกิดความภาคภูมิใจ

เด็กเล็ก 

ศพด.นาตา

ขวัญ 120 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็ก ศพด.

นาตาขวัญ 

120 คน

เพื่อใหเด็กเล็ก ศพด.นาตาขวัญ

แสดงผลงานของตนเองและ 

เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

27 พัฒนาเยาวชนเสริมเพิ่มรายได เพื่อจัดกิจกรรมใหเยาวชนมีทักษะ

และความรูในการประกอบอาชีพ

เสริมตาง ๆ และ.เพื่อใหเยาวชนได

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เด็กและ

เยาวชน 50 

คน

50,000 50,000 50,000 50,000  เด็ก

,เยาวชน 50

 คน

เด็กและเยาวชนไดมีพื้นที่รูจัก

การประกอบอาชีพเสริม

สรางสรรคและ

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

28 เยาวชนตําบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน" เพื่อจัดกิจกรรมสรางสรรคของกลุม

  TO BE ฯ ตําบลนาตาขวัญ

เด็กและ

เยาวชน 50 

คน

100,000 100,000 100,000 100,000  เด็กและ

เยาวชน 50 คน

เด็กและเยาวชนไดมีพื้นที่ในการ

แสดงออกอยางสรางสรรค

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

29 รวมพล  คน TO BEฯ  (TO BE NUMBER ONE) เพื่อจัดกิจกรรมในวันตอตานยา

เสพติดรณรงคใหเยาวชนตระหนัก

ถึงภัยยาเสพติดและ เพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ

สมาชิกชมรม 

50 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 สมาชิกชมรม 

50 คน

เยาวชนไดมีลานกิจกรรม กลา

แสดงออกในสิ่งที่ถูกตองและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

30 วันเด็ก เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมแกเด็กใหกลาแสดงออก

เด็กและ

เยาวชน 

1,000 คน

200,000 200,000 200,000 200,000  เด็ก,เยาวชน 

1,000 คน

เด็กไดมีความคิดสรางสรรค 

กลาแสดงออก

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

31 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาไดมี

ความรูเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยน

เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ

กรรมการ

ศูนย+ครู 23 

คน

50,000 50,000 50,000 50,000  กรรมการ

ศูนยฯ ครู 

ศพด. 23 คน

บุคลากรทางการศึกษาไดมี

ความรูเพิ่มเติมและได

แลกเปลี่ยนเรียนรู

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

หน้าที่ 94



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.4 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

32 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ทองถิ่น

สมทบ 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง/ป กองทุนฯสามารถดําเนินกิจกรรม

 เพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชนได

งาน

สาธารณสุข 

สปสช.

33 อบรมทีมการพยาบาลประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อฝกอบรมใหแกหนวยกูชีพกูภัย

 สําหรับชวยเหลือผูประสบภัย

อาสาสมัครใน

ตําบล 10 คน

- 50,000 50,000 50,000 อาสาสมัครใน

ตําบล 10 คน

หนวยกูชีพกูภัยสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

งาน

สาธารณสุข 

อบต.นาตาขวัญ

34 รณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ เพื่อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร

การแพทยและ เพื่อควบคุมและ

ปองกันโรคติดตอเชน ไขเลือดออก

,ชิคุนกุนยา

ประชาชนใน

พื้นที่ รอยละ 10

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน

พื้นที่ รอยละ 

80

โรคตาง ๆสามารถควบคุมได

และประชาชนตระหนักและมี

สวนรวม

งาน

สาธารณสุข 

อบต.นาตาขวัญ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
******************************

หน้าที่ 95



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

35 สงเสริมสุขภาพและเครือขายผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการตรวจ

สุขภาพ (ตา,หู,จมูก,ปาก)และเพื่อ

จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย

ผูสูงอายุ  6  

หมูบาน

40,000 40,000 40,000 40,000 ผูสูงอายุ  6  

หมูบาน

ผูสูงอายุมีสุขภาพดีถวนหนาและ

 ผูสูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง

งาน

สาธารณสุข 

อบต.นาตาขวัญ

36 เยาวชนรุนใหม รูทัน รูจักเลี่ยง ไมเสี่ยงเอดส เพื่อควบคุมและปองกันโรคเอดส

และ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ

โรคติดตอแกเยาวชน

เยาวชนรอยละ 80 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนรอยละ 80 ควบคุมและปองกันโรคเอดสและ

 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ

โรคติดตอแกเยาวชน

งาน

สาธารณสุข 

อบต.นาตาขวัญ

37 อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ เพื่อใหมีผูดูแลผูสูงอายุไดถูกวิธี อสม. 6 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 ปละ 6 หมูบาน มีอาสาสมัครดูและผูสูงอายุที่ไมมีคนดูแล งาน

สาธารณสุข 

อบต.นาตาขวัญ
38 รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรทาง

การแพทยและเพื่อปองกันโรคพิษ

สุนัขบา

ประชาชนใน

พื้นที่รอยละ 80

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน

พื้นที่รอยละ 

80

1.โรคพิษสุนัขบาลดลงและ

ประชาชนตระหนักและมีสวนรวม

งาน

สาธารณสุข 

อบต.นาตาขวัญ

39 อบรมทีมการพยาบาลประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อฝกอบรมใหแกหนวยกูชีพกูภัย

สําหรับชวยเหลือผูประสบภัย

อาสาสมัครใน

ตําบล 10 คน

- 50,000 50,000 50,000 อาสาสมัครใน

ตําบล 10 คน

หนวยกูชีพกูภัยสามารถ

ปฏิบัติงานและไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

งาน

สาธารณสุข 

อบต.นาตาขวัญ

40 สานสัมพันธกีฬาผูสูงอายุ เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในกลุม

ผูสูงอายุและ เพื่อจัดแขงขันกีฬา

ผูสูงอายุใหมีรางกายแข็งแรง

ผูสูงอายุ 6 คน - 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุ 6 หมูบาน ผูสูงอายุในตําบลมีสุขภาพ

แข็งแรงและเกิดความสัมพันธที่ดี

ในกลุมผูสูงอายุ

งาน

สาธารณสุข 

อบต.นาตาขวัญ

หน้าที่ 96



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

41 สงเคราะหราษฎรผูไรที่พึ่ง  ผูดอยโอกาส  ผูมีรายไดนอย เพื่อชวยเหลือราษฎรผูไรที่พึ่ง

ผูดอยโอกาส  ผูมีรายไดนอย

อยางนอยปละ

 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000  อยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง

ราษฎรผูไรที่พึ่ง ผูดอยโอกาส 

ผูมีรายไดนอยไดรับการ

ชวยเหลือตามระเบียบ

งานสวัสดิการฯ

 อบต.นาตา

ขวัญ

41 สงเสริมพัฒนาศักยภาพเครือขายสภาเด็กและเยาวชน เพื่ออบรมใหความรูและสราง

เครือขายสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน

เด็กและ

เยาวชน 50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000  เด็ก,เยาวชน

 50 คน

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมี

ความรูและมีเครือขายเพิ่มขึ้น

งานสวัสดิการฯ

 อบต.นาตา

ขวัญ

42 เรียนรูและอนุรักษการนวดแผนไทย เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูในการนวด

แผนไทยและ เพื่อเปนวิธีผอนคลาย

กลามเนื้อ

ผูสูงอายุ  50 

คน

50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุ  50 

คน

ผูสูงอายุมีความรูในการนวด

แผนไทยเพิ่มมากขึ้นและ

ผูสูงอายุมีวิธีผอนคลาย

กลามเนื้อ

งานสวัสดิการฯ

 อบต.นาตา

ขวัญ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
******************************

หน้าที่ 97



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลักที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

43 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุทุกหมูบาน เพื่อจัดหาอุปกรณออกกําลังกาย

กลางแจงและ เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีสุขภาพแข็งแรง

จํานวน 6 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 6 หมูบาน ประชาชนไดออกกําลังกาย

โดยมีอุปกรณเสริมและ

สุขภาพรางกายดีขึ้น

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

44 พัฒนาคุณภาพชีวิตและภูมิปญญาผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ภูมิปญญาผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ 50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุ 50 คน ใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตและ

ภูมิปญญามากขึ้น

งานสวัสดิการฯ

 อบต.นาตา

ขวัญ

45 กอสรางสวนสุขภาพออกกําลังกาย (บริเวณ รพ.สต. เขาวัง

มาน ) หมูที่ 5

เพื่อใหมีสถานที่ออกกําลังกาย

กลางแจง

ขนาดกวาง 8 

เมตร ยาว 15

 ม.

100,000 - - -  ขนาดกวาง 8 

เมตร ยาว 15 

ม.

มีสถานที่ออกกําลังกาย

กลางแจง

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

46 กอสรางอาคารนวดแผนไทย หมูที่ 5 เพื่อใหมีสถานที่สําหรับเรียนรูการ

นวดแผนไทย

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 6 ม. 300,000 - - -  ขนาดกวาง 5 

เมตร ยาว 6 ม.

มีสถานที่สําหรับเรียนรูการ

นวดแผนไทย

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

47 จัดฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนในการดูแลผูสูงอายุ   หมูที่ 3 เพื่อใหเยาวชนและผูสูงอายุมีความรู

ในการดูแลผูสูงอายุ

อบต.นาตา

ขวัญ 1 แหง

50,000 - - - 1 แหง เยาวชนมีความรูในการดูแล

ผูสูงอายุ

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

48 กอตั้งโรงเรียนผูสูงอายุเพื่อเรียนรูดานสุขภาพ เพื่อใหผูสูงอายุมีโรงเรียนเพื่อให

ความรูดานสุขภาพ

จํานวน 1 แหง 100,000 - - - จํานวน 1 แหง ผูสูงอายุมีแหลงเรียนรูดานสุขภาพ งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

49 ปรับปรุงอาคารผูสูงอายุ (รพ.สต.บานนาตาขวัญ) หมูที่ 1 เพื่อใหมีอาคารสําหรับผูสูงอายุใน

การดําเนินกิจกรรม

อบต.นาตา

ขวัญ 1 แหง

500,000 - - - 1 แหง ผูสูงอายุมีอาคารสําหรับ

ดําเนินกิจกรรม

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

หน้าที่ 98



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลักที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

50 ปรับปรุงอาคารผูสูงอายุ (รพ.สต.เขาวังมาน) หมูที่ 5 เพื่อใหมีอาคารสําหรับผูสูงอายุใน

การดําเนินกิจกรรม

อบต.นาตา

ขวัญ 1 แหง

500,000 - - - 1 แหง ผูสูงอายุมีอาคารสําหรับ

ดําเนินกิจกรรม

งานสาธารณสุข

 อบต.นาตา

ขวัญ

หน้าที่ 99



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

51 การศึกษาเพื่อตอตานยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการครู D.A.R.E.

 ) ตําบลนาตาขวัญ

เพื่อใหความรูกับเยาวชนในการ

ปองกันภัยจากยาเสพติด

เยาวชนใน

พื้นที่ 6 

หมูบาน

15,000 15,000 15,000 15,000  เยาวชน 6

 หมูบาน

เยาวชนรุนใหมสามารถนํา

ความรูไปใชปองกันภัยจากยา

เสพติด

กองการศึกษาฯ 

อบต.นาตาขวัญ

52 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนศูนยปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ

เพื่อสํารวจและคนหาผูมีพฤติกรรม

เสี่ยง รับแจงเบาะแสการคา การ

เสพ ยาเสพติด

หมูบานใน

พื้นที่ 6 

หมูบาน

50,000 50,000 50,000 50,000 6 หมูบาน ปญหายาเสพติดในชุมชนลดลง งานปองกันฯ 

อบต.นาตาขวัญ

53 ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดสูสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเปนการสงเสริมใหชุมชน

เขมแข็งหางไกลยาเสพติด

หมูบานใน

พื้นที่ 6 

หมูบาน

25,000 25,000 25,000 25,000  20 

ครอบครัว

บุคคลในครอบครัวทํากิจกรรม 

รวมกัน  มีความรักความอบอุน 

หางไกลยาเสพติด

งานสวัสดิการฯ

 อบต.นาตาขวัญ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
******************************

หน้าที่ 100



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

54 รักวัวใหผูกรักลูกใหสวมหมวกกันนอค รูกฎหมายการใชรถใชถนน เพื่อรณรงคใหเยาวชนและ

ประชาชนสวมหมวกกันนอคและ

เพื่อใหเยาวชนและประชาชนและ

รูกฎหมายการใชรถใชถนน

อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000  ปละ 1 ครั้ง 1.เยาวชนและประชาชนสวม

หมวกกันนอคและ เยาวชนและ

ประชาชนและรูกฎหมายและ

การใชรถใชถนนเพิ่มมากขึ้น

สํานักงานปลัด

 อบต.นาตาขวัญ

55 คายเก็บตะวันคนรุนใหมตานยาเสพติด เพื่อใหความรูกับเยาวชนในการ

ปองกันภัยจากยาเสพติด

พื้นที่ตําบล 6

 หมูบาน

50,000 50,000 50,000 50,000 6 หมูบาน เยาวชนรุนใหมสามารถนํา

ความรูไปใชปองกันภัยจากยา

เสพติด

กองการศึกษาฯ

 อบต.นาตาขวัญ

56 กอสรางศูนยปองกันและแกไขปญหายาเสพติด หมูที่ 5 เพื่อใหมีสถานที่เปนศูนยปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

กวาง 8 ม. 

ยาว 10.5 ม.
- 1,000,000 - -  กวาง 8 ม.

 ยาว 10.5

 ม.

มีสถานที่เปนศูนยปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

งานปองกันฯ 

อบต.นาตาขวัญ

57 To be number one    หมูที่ 3 เพื่อใหความรูกับเยาวชนในการ

ปองกันภัยจากยาเสพติด

หมูที่ 3 30,000 - - - 1 หมูบาน เยาวชนรุนใหมสามารถนํา

ความรูไปใชปองกันภัยจากยา

เสพติด

กองการศึกษาฯ

 อบต.นาตาขวัญ

58 ปรับปรุงและซอมแซมเสียงตามสายประจําหมูบานในพื้นที่ตําบลนา

ตาขวัญ

เพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ

ของ เสียงตามสายประจําหมูบาน

ใหดีขึ้น

หมูบานใน

พื้นที่ 6 

หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง ประชาชนไดรับฟงขอมูลขาวสาร กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 101



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

59 พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและคนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่นแบบ

มีสวนรวม

เพื่อพัฒนาองคความรูใหแกผูนํา

ชุมชนและทุกคนในทองถิ่นแบบมี

สวนรวม

ประชาชน

ในพื้นที่ 

100 คน

150,000 150,000 150,000 150,000  ประชาชน

 100 คน

ประชาชนไดมีความรูมาประยุกต

 ใชในการพัฒนาทองถิ่นของตน

สํานักงานปลัด 

อบต.นาตาขวัญ

60 เวทีประชาคม  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่น

เพื่อนําปญหาความตองการของ 

ของประชาชนมาจัดทําแผนพัฒนา
หมูบานใน

พื้นที่ 6 

หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 หมูบาน 6 หมูบาน แผนพัฒนามาจากความตองการ

ของประชาชน อยางแทจริง

สํานักงานปลัด 

อบต.นาตาขวัญ

61 เสริมสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อเสริมสรางและปลูกจิตสํานึก

การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประชาชน 

6 หมูบาน

40,000 40,000 40,000 40,000  ประชาชน

 6 หมูบาน

ประชาชนตําบลนาตาขวัญ

เขาใจการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

สํานักงานปลัด 

อบต.นาตาขวัญ

62 สํารวจความพึงพอใจในการเขารับบริการของประชาชน เพื่อจายเปนคาจางเหมาสําหรับ

การจัดเก็บขอมูลในการสํารวจ

ความพึงพอใจ

สถาบันที่

เปนกลาง 1

 แหง

25,000 25,000 25,000 25,000 1 ครั้ง ไดทราบถึงผลสํารวจความพึง

พอใจนํามาปรับปรุงการบริการ

ใหดีขึ้น

ทุกกอง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 102



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

63 สืบสานประเพณีวันสงกรานต เพื่อสืบสาน อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีใหสืบทอดตอไป

ประชาชน+

ผูสูงอายุ 500 คน

100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชน 

ผูสูงอายุ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

งาม คงอยูสืบทอดตอไป

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

64 อบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน เพื่อขัดเกลาจิตใจของเด็กและ

เยาวชนใหมีจริยธรรม คุณธรรม

เด็ก,เยาวชน 100 ค 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก,เยาวชน 

100 คน

เด็กและเยาวชนไดมีจิตใจที่ดี

งามมีคุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

65 แขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กใน ศพด.ต.นาตาขวัญมี

พลานามัยแข็งแรง

เด็กเล็ก ศพด.ต.

นาตาขวัญ 120 

คน

20,000 20,000 20,000 20,000  เด็กเล็ก ศพด.

นาตาขวัญ 120

 คน

เด็กใน ศพด.ต.นาตาขวัญมี

พลานามัยแข็งแรง

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

66 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ เพื่อจัดแขงขันกีฬาในระดับตางๆ 

และเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา

ประชาชนตําบล

นาตาขวัญ

50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชน

ตําบลนาตาขวัญ

เยาวชนและประชาชนในตําบล

ไดมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
******************************

หน้าที่ 103



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

67 กอสรางปรับปรุงลูวิ่ง สนามกีฬาประจําตําบลนาตาขวัญ  

หมูที่ 1

เพื่อใชเปนสถานที่ออกกําลังกาย

ประจําหมูบานตําบลและ เพื่อให

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

 ระยะทาง 410 

เมตร

1,000,000 - - -  ระยะทาง 410

 เมตร

ประชาชนมีสถานที่ออกกําลัง

กายประจําตําบลและประชาชน

มีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

 กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

68 กอสรางลานกีฬาประจําหมูบาน  หมูที่ 3 เพื่อใชเปนสถานที่ออกกําลังกาย

ประจําหมูบานและ เพื่อให

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

 ลานกีฬา 1 แหง - 300,000 - -  ลานกีฬา 

จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีสถานที่ออกกําลัง

กายประจําหมูบานและ

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

 กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

69 แขงขันกีฬาชุมชนตําบลนาตาขวัญ เพื่อจัดแขงขันกีฬาในตําบลและ

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
ประชาชนใน

พื้นที่ 6 หมูบาน

400,000 400,000 400,000 400,000  ประชาชน 6

 หมูบาน

เยาวชนและประชาชนในตําบล

ไดมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

และมีความรักสามัคคี รูแพ รู

ชนะ รูอภัย

กองการศึกษา 

อบต.นาตาขวัญ

70 กีฬาทองถิ่นสัมพันธ 1.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ ระหวาง 

อปท. ภายในจังหวัดระยอง

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 ปละ 1 ครั้ง 1.เกิดความสัมพันธที่ดี ระหวาง

อปท. ภายในจังหวัดระยอง

กองการศึกษาฯ

 อบต.นาตาขวัญ

หน้าที่ 104



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.8 แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

71 สนับสนุนเงินกองทุน กบท. ใหแกขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อสมทบเขากองทุน กบท.ใหแก  

ขาราชการทองถิ่น

รอยละ 1 

ของเงินรายได

80,000 80,000 80,000 80,000  รอยละ 1 

ของเงิน

รายไดทองถิ่น

ขาราชการทองถิ่นไดรับการ

ดูแล อยางทั่วถึง
อบต.นาตาขวัญ

72 สมทบเงินกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจางทั่วไป,

 พนักงานตามภารกิจ

เพื่อสมทบเขากองทุนประกันสังคม

ให แกพนักงานจางทั่วไป, พนักงาน

ตามภารกิจ

พนักงานจาง

 32 คน

180,000 180,000 180,000 180,000  พนักงานจาง

 32 คน

พนักงานจางไดรับการดูแล

อยางทั่วถึง
อบต.นาตาขวัญ

73 รายจายงบกลาง เพื่อสํารองจายกรณีเหตุฉุกเฉิน เพื่อสํารองเปนเงินรายจายกรณีที่

เกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือไมคาดคิด

ตามสถานการณ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  ตาม

สถานการณ

 สามารถบริหารจัดการได

อยาง มีประสิทธิภาพ ทุกสวน อบต.นาตาขวัญ

74 สงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ, คนพิการ, ผูติดเชื้อเอดส เพื่อเปนการชวยเหลือผูสูงอาย,ุคน

พิการ, ผูติดเชื้อเอดสใหมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน 

1000 คน

700,000 700,000 700,000 700,000 975 คน ผูสูงอาย,ุคนพิการ,ผูติดเชื้อ

เอดสไดรับการชวยเหลือ

งานสวัสดิการฯ 

อบต.นาตาขวัญ

งบประมาณและที่มา
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
******************************

หน้าที่ 105



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิต

ของ

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

1 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - ตาขัน  

พรอมหมอแปลง หมูที่ 1
เพื่อใหไฟฟาสาธารณะไดรับการ

ซอมแซมและใหสามารถใชการได

อยูเสมอ

ระยะทาง 

700 ม.

1,000,000 - - -  ระยะทาง

 700 เมตร

ไฟฟาสาธารณะพรอม

ใชงานอยูเสมอ

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

2 ขยายเขตไฟฟา (เพิ่มเฟส) ถนนหลังศาลเจา (บานนายแหวน) และ

ถนนหลังวัด (บานนางหยิ่น) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึงและแกปญหาไฟฟาตก

 1 แหง 500,000 - - -  1 แหง ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึงและ

แกปญหาไฟฟาตก

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

3 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสายรางชะมวง ซอย 2 หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย 400,000 - - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

4 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสายรางชะมวง ซอย 1  (บานนายเสนอ -

 บานนายทองด)ี หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย 400,000 - - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

แบบ ผ.02

วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

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

หน้าที่ 106



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิต

ของ

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่มา

5 ปรับปรุงไฟฟาแรงต่ําตามแนวถนนสายศาลเจา พรอมติดตั้งไฟฟา

สาธารณะ  หมูที่ 3

เพื่อใหไฟฟาสาธารณะไดรับการ

ซอมแซมและใหสามารถใชการได

อยูเสมอ

 1 สาย 300,000 - - -  1 สาย ไฟฟาสาธารณะพรอม

ใชงานอยูเสมอ

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

6 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ตามแนวถนนสายรางชะมวง - คลองมงคล ซอย

 1  หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

800 เมตร

190,000 - - -  ระยะทาง

 800 เมตร

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

7 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ตามแนวถนนสายรางชะมวง - วังมาน (สวนสม

จิตร) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

800 เมตร

190,000 - - -  ระยะทาง

 800 เมตร

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

8 เพิ่มหมอแปลงไฟฟา (หมูบานอาวไทยธาน)ี หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 จาก 2 

เฟต เปน 3 

เฟต

- - - 400,000  จาก 2 

เฟต เปน 

3 เฟต

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

9 ขยายเขตไฟฟา (สายชะวึก - ศาลเจา ซอย 1) หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - - - 300,000  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

10 ขยายเขตไฟฟา  (สายเฉลิมพระเกียรติ - ศาลาตนโพธิ)์ หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย 300,000 - - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

11 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา สายชะวึก - เฉลิมพระเกียรติ  หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

หมูที่ 4 60,000 - - -  1 แหง ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

12 ขยายระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา เขาระบบผลิตน้ําประปาหมูบาน  หมู

ที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

หมูที่ 4 - 1,000,000 -  1 แหง ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

หน้าที่ 107



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิต

ของ

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่มา

13 ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา (สายชากขนุน - หนองหวายโสม ) หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 แหง - 800,000 - -  1 แหง ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

14 ปรับปรุงไฟฟาแรงสูง / แรงต่ํา (ภายในหมูบาน) หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - 500,000 - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

15 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา ตามแนวถนนสายเฉลิมพระเกียรติ

 - หนองเสมียน (บานลัก)    หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึงทุกครัวเรือนและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

 ระยะทาง 

400 เมตร

- 200,000 - -  ระยะทาง

 400 เมตร

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชครบทุก

ครัวเรือนและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

16 ขยายเขตไฟฟาบริเวณที่ตั้งระบบผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - - 500,000 -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

17 ขยายเขตไฟฟา (สายหนองเสมียน - เฉลิมพระเกียรต)ิ สวนอาจารยโตง

 หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - - 200,000 -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

18 ปรับปรุงไฟฟา (สายชากขนุน) หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - - 200,000 -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

19 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสายวังมาน - เจ็ดลูกเนิน ชวง 2 หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

1,000 เมตร

1,000,000 - - -  ระยะทาง

 1,000 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

20 ขยายเขตไฟฟาแรงสูง ติดตั้งหมอแปลง  หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

500 เมตร

900,000 - - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

หน้าที่ 108



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิต

ของ

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่มา

21 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสาย วังมาน - นาตาคง หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

450 ม.

500,000 - -  ระยะทาง

 450 ม.

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

22 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสายสํานักตายา - นาตาคง หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

500 ม.

110,000 - - -  ระยะทาง

 500 ม.

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

23 ขยายเขตไฟฟา ซอยบานนายพรม  รสศิริ หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

400 เมตร

95,000 - - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

24 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสายวังมาน - ทาฉุด (บานนางสงา) หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

300 เมตร

75,000 - - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

25 ปรับปรุงไฟฟาแรงสูง ตามแนวถนนสาย 3139 หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - 1,000,000 - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

26 เพิ่มหมอแปลงไฟฟา ตามแนวถนนสายวังมาน - ทาฉุด ซอย 1 (สวน

ปา) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - 400,000 - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

27 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา ถนนสาย 3139 - บานนายสวง 

และ บานนายสนอง  หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

400 เมตร

- 80,000 - -  ระยะทาง

 400 เมตร

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

28 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสาย 3139 - คลองหวยหมู  หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

300 เมตร
- - 300,000 -  ระยะทาง

 300 เมตร

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

หน้าที่ 109



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิต

ของ

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่มา

29 ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ตามแนวถนนสายสํานักตา

ยา-หลัง รร.เขาวังมาน หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - - 300,000 -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

30 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสายวังมาน - ตะเกราทอง - เฉลิมพระ

เกียรติ หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง - - - 800,000  ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

31 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสายวังมาน - ทาเกวียน ซอย 2  (บาน

นายสมทรง) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

350 ม.
- - - 720,000  ระยะทาง

 350 ม.

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

32 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสาย 3139 - บานแมชีสมปอง หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - - - 100,000  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

33 ขยายเขตไฟฟา  ตามแนวถนนสายสํานักตายา - บานละมอม หมที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

200 ม.
- - - 100,000  ระยะทาง

 200 ม.

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

34 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสายหนองละลอก-ไรยายขํา

 2 , 3 หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

300 เมตร

75,000 - - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

35 ขยายเขตไฟฟา ตามแนวถนนสายหนองละลอก - ศาลเจา - รางชะมวง

  หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 1 สาย - 600,000 - -  1 สาย ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

36 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา ถนน สายหนองละลอก (โอฬาร)

 - ไรยายขํา 2  หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

2,000 ม.
- - 700,000 -  ระยะทาง

 2,000 ม.

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

หน้าที่ 110



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิต

ของ

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่มา

37 ขยายเขตไฟฟา (สายรางชะมวง - ไรยายขํา - เลียบเขาดิน)  หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

2,000 ม.
- - 800,000 -  ระยะทาง

 2,000 ม.

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

38 ขยายเขตไฟฟาตามแนวถนนสายเลียบคลอง - หนองละลอก - ไรยาย

ขํา 2 (บานนายยม - นางพิศ)    หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

2,000 ม.

- - 800,000 -  ระยะทาง

 2,000 ม.

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

39 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา หมูที่ 6 เพื่อใหเพิ่มกําลังไฟฟาใหมีปริมาณ

และเพียงพอกับการใชงาน

อบต.นาตา

ขวัญ

- - 500,000 -  1 แหง มีปริมาณไฟฟา

เพียงพอกับการใชงาน

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

40 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา ถนน3139-ราชะมวง-ไรยายขํา

(สระกักเก็บน้ําดิบ)หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

 ระยะทาง 

1,500 ม.
- - - 100,000  ระยะทาง

 1,500 ม.

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง 

อบต.นาตา

ขวัญ

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง

หน้าที่ 111



 
บัญชโีครงการอุดหนุน (แบบ ผ. 02) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร

3.2 แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิต

ของ

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

1 จัดงานเทศกาลผลไมและของดีเมืองระยอง  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ

หนวยงานตาง ๆ

อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง

 40,000  40,000  40,000  40,000  ปละ 1 

ครั้ง

หนวยงานที่ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ

จัดกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพ

งาน

สงเสริม

การเกษตร

 อบต.นา

ตาขวัญ

อําเภอ

เมืองระยอง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

งบประมาณและที่มา
โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

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

ที่

หน้าที่ 112



 ก.

 ข.

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

1 สงเสริม สนับสนุนอนุรักษมรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระ

ราชสมภพ 2 เมษายน และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของ อําเภอ

เมืองระยอง เขารวมงานวันอนุรักษมรดกไทย จังหวัดระยอง (อําเภอ

เมืองระยอง)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ

หนวยงานตาง ๆ

อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง

 20,000  20,000  20,000  20,000  ปละ 1 

ครั้ง

หนวยงานที่ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ

จัดกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพ

งานบริหาร

ทั่วไป  อบต.

นาตาขวัญ

อําเภอ

เมืองระยอง

2 โครงการบริหารศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ อบต.ระดับ 

อําเภอ

1. เพื่อใหการบริหารงานของศูนยฯ อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง 25,000 25,000 25,000 25,000

 อยาง

นอยปละ

 1 ครั้ง

1. การบริหารงาน

ของศูนยฯ

กองคลัง 

อบต.นาตา

ขวัญ

เทศบาล

ตําบลทับมา

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

หน้าที่ 113



 ก.

 ข.

 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

3 เพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนย

อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง

สนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินการใหแก ศอ.ปส.จ.ระยอง

อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000  อยาง

นอยปละ 

1 ครั้ง

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากกิจกรรม

ที่หนวยงานนั้นฯจัดขึ้น

สํานักงาน

ปลัด อบต.

นาตาขวัญ

ศอ.ปส.จ.

ระยอง

4 เพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนย

ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองระยอง

สนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินการใหแก ศป.ปส.อ.เมือง

ระยอง

อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 ปละ 1 ครั้ง ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากกิจกรรม

ที่หนวยงานนั้นฯจัดขึ้น

สํานักงาน

ปลัด อบต.

นาตาขวัญ

ศป.ปส.อ.

เมืองระยอง

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

******************************
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 ก.

 ข.

 

วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

5 จัดหาอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อใหเด็กมีอาหารที่มีคุณคาทาง

โภชนาการครบถวน  100 %

โรงเรียนใน

พื้นที่ 3 แหง

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000  โรงเรียน

ในพื้นที่ 3

 แหง

เด็กมีอาหารที่มีคุณคา

ทาง โภชนาการ

ครบถวน

กอง

การศึกษา 

อบต.นาตา

ขวัญ

ร.ร.วัดนาตา

ขวัญ ร.ร.

บานชะวึก 

ร.ร.บานเขา

วังมาน

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

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

4.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่มา
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 ก.

 ข.

 

วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

6 จัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดระยอง  (อําเภอเมือง

ระยอง)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ

หนวยงานตาง ๆ

อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง

20,000 20,000 20,000 20,000  อยาง

นอยปละ 

1 ครั้ง

หนวยงานที่ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ

จัดกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพ

กอง

การศึกษาฯ

 อบต.นา

ตาขวัญ

อําเภอ

เมืองระยอง

แบบ ผ.02

4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่มา

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

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

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
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บัญชปีระสานโครงการพฒันา 

องคการบริหารสวนจังหวดั  (แบบ ผ. 03)  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ก. 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโรง - หนองมะปริง 

 หมูที่ 2 ตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวดระยอง  มี

ความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7  ตําบลตาขัน  อําเภอบานคาย

 จังหวัดระยอง

เพื่อใหการสัญจรไปมาใน

การเกษตร การทองเที่ยว เกิด

ความปลอดภัยและสะดวก

มากยิ่งขึ้น

ถนน คสล. 

กวาง 6 เมตร

 หนา 0.15 

เมตร ยาว

ประมาณ 

995 เมตร

4,179,000 4,179,000 4,179,000 4,179,000 จํานวน

ถนนที่

ได

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

การสัญจรไปมา

ในการเกษตร 

การทองเที่ยว 

เกิดความ

ปลอดภัยและ

สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

 อบต.

นาตา

ขวัญ

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

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

แบบ ผ.03

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

2 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก คอนกรีต ถนนสาย 3139 -    

ชากบก และถนนสาย 3139 -   ชากบก ซอย 1 หมูที่ 5 ตําบล  

นาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  มีความคาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4, หมูที่ 10  ตําบลชากบก อําเภอบานคาย  

จังหวัดระยอง

เพื่อใหการสัญจรไปมาใน

การเกษตร การทองเที่ยว เกิด

ความปลอดภัยและสะดวก

มากยิ่งขึ้น

ถนนลาดยาง

แอสฟลทติ

กคอนกรีต 

กวาง 6 เมตร

 หนา 0.05 

เมตร ยาว

ประมาณ 

1,865 เมตร

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 จํานวน

ถนนที่

ได

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

การสัญจรไปมา

ในการเกษตร 

การทองเที่ยว 

เกิดความ

ปลอดภัยและ

สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

 อบต.

นาตา

ขวัญ

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรางชะมวง ซอย 1 หมูที่

 3 ตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  มีความ

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8  ตําบลตาขัน อําเภอบานคาย 

จังหวัดระยอง

เพื่อใหการสัญจรไปมาใน

การเกษตร การทองเที่ยว เกิด

ความปลอดภัยและสะดวก

มากยิ่งขึ้น

ถนน คสล. 

กวาง 6 เมตร

 หนา 0.15 

เมตร ยาว

ประมาณ 

765 เมตร

3,213,000 3,213,000 3,213,000 3,213,000 จํานวน

ถนนที่

ได

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

การสัญจรไปมา

ในการเกษตร 

การทองเที่ยว 

เกิดความ

ปลอดภัยและ

สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองชาง

 อบต.

นาตา

ขวัญ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

4 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง ตามแนวถนนสาย 3139 หมูที่ 5  ตําบล

นาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง มีความคาบ

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 10  ตําบลชากบก อําเภอบานคาย 

จังหวัดระยอง

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

เดินทางในเวลากลางคืน

ติดตั้งไฟฟา

สองสวาง

ชนิดกิ่งเดี่ยว

 ความสูง 9 

เมตร จํานวน

ไมนอยกวา 

183 ตน

9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ติดตั้ง

ไฟฟา

สอง

สวาง

ชนิดกิ่ง

เดี่ยว 

จํานวน

ไมนอย

กวา 183

 ตน

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การเดินทางใน

เวลากลางคืน

กองชาง

 อบต.

นาตา

ขวัญ

แบบ ผ.03

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

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

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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ก. 

ข. 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ อําเภอเมืองระยอง  หมูที่ 1  

ตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีสนาม

กีฬาใชอยางมีคุณภาพ และมี

รางกายแข็งแรงมากขึ้น

ขยายลูวิ่ง

เปนขนาด

กวาง 8.40 

เมตร ยาว 

436 เมตร 

และติดตั้ง

ไฟฟาสอง

สวาง(High 

Mast) สูง 20

 เมตร 

จํานวน 3 ตน

3,250,000 - - - สนาม

กีฬา

จํานวน 

1 แหง

ประชาชน

ทั่วไปมีสนาม

กีฬาใชอยางมี

คุณภาพ และมี

รางกาย

แข็งแรงเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

 อบต.

นาตา

ขวัญ

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.03

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

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

หน้าที่ 120



 
บัญชปีระสานโครงการพฒันาจังหวัด (แบบ ผ. 05) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

  1 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา คสล. ตามแนว

ถนนสาย 3139 - หนาวัดนาตาขวัญ  หมูที่ 1  คาบ

เกี่ยวตอเนื่องกับ ต.เชิงเนิน  อ.เมืองระยอง

เพื่อลดการกัดเซาะถนน

ของทางน้ําและเพื่อลดการ

ทวมขังของน้ํา

วางทอระบายน้ําค

สล. ยาว 4,000 ม. 

ขนาด ø 1.00 ม.  2

 ขางๆละ 3,000 ม.

25,500,000 - - -  ทอø 1 ม. 

ระยะทาง 4,000 

ม.

ลดการกัดเซาะของน้ําและ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

  2 กอสรางปรับปรุงผนังคันคลองนาตาขวัญ - เชิงเนิน

 - บานแลง  หมูที่ 1 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.เชิง

เนิน  อ.เมืองระยอง

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

ขนาดโดยประมาณ  

ความกวาง 4.00 ม. 

ความยาวรวม 5,400

 ม. ความหนาเฉลี่ย 

1.00 ม.

10,000,000 - - -  คันคลองกวาง 4 

เมตร ยาว 5,400 

ม.

ปองกันปญหาการ

พังทลายของคันคลองและ

แกไขปญหาน้ําทวมนาขาว

ของเกษตรกร

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

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

 ที่

หน้าที่ 121



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

  3 กอสรางอาคารหอประชุม องคการบริหารสวน

ตําบลนาตาขวัญ   หมูที่ 1

มีสถานที่ใหบริการหนวยงาน

ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและ

เพียงพอกับการปฏิบัติงาน

กอสรางอาคาร 

ขนาด 30x40 ม.

10,000,000 - - -  อาคารกวาง 30 

ม.ยาว 40 ม.

สามารถใหบริการ

หนวยงานตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพและมีขนาด

หองประชุมเพียงพอกับ

การปฏิบัติงาน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

  4 กอสรางฝายกั้นน้ํา บริเวณฝายนายดวน(เดิม) 

คลองนาตาขวัญ หมูที่ 1 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.

เชิงเนิน  อ.เมืองระยอง

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

กอสรางฝายกั้นน้ํา

คลองนาตาขวัญ 

ความกวางของสัน

ฝาย 12 ม. สันฝาย

สูง 2 ม. ผนังขางสูง 

3.50 ม.

1,800,000 - -  -    สันฝายกวาง 12 

ม. สูง 2 ม. ผนัง

ขางสูง 3.50 ม.

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตรเพียงพอตอ

ความตองการ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

  5 กอสรางถนน คสล. ถนนสายนาตาขวัญ - หลังวัด 

พรอมวางทอระบายน้ําชวงที่ 1 และชวงที่ 2   หมูที่

 1 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 ม. ยาวรวม 

505 ม.ความหนา 

0.15 ม.

1,767,000 - - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกใน

การเดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

  6 กอสรางถนน คสล.  พรอมวางทอระบายน้ําซอย 

รวมมิตร  หมูที่ 1 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.บานแลง 

 อ.เมืองระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ถนน คสล.กวาง 

4.00  ม. ยาว  200 

ม.

1,100,000 - - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

  7 วางทอระบายน้ํา ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ -

ทุงหลวง (ขางสนามฟุตบอล)   หมูที่ 1 คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ต.บานแลง  อ.เมืองระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดทอเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 ม. 

ยาว 400 ม.

- 1,100,000 - -  ทอø 0.60 ม.

ระยะทาง 400 ม.

ลดการกัดเซาะของน้ําและ

 แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 122



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

  8 กอสรางถนน คสล. สายนาตาขวัญ - ชากขนุน ซอย

 2 (บานนายมาโนช  เพ็ชรฉกรรจ)  หมูที่ 1  คาบ

ตอเนื่อง ต.บานแลง อ.เมืองระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4 ม. ยาว 500 ม.

- - 1,300,000 -  ถนนกวาง 4 ม. 

ยาว 500 ม.

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

  9 กอสรางถนน คสล. ถนนสายเลียบคลองนาตาขวัญ

 ตอนบน - ตอนลาง  หมูที่ 2 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 ม. ยาวรวม 

2,500 ม. ความหนา

 0.15 ม.

- - - 7,750,000  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 10 กอสรางถนน คสล. สายคลองขุด - หนองหวา   

หมูที่ 2 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ตาขัน  อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ถนน คสล.กวาง  

5.00  ม. ยาว  900 

ม.หนา 0.15 ม.

- - - 3,000,000  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 11 กอสรางถนน คสล. ถนนสายตาโรง - หนองมะปริง 

(บานนายประเสริฐ)  หมูที่ 2 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 

ต.ตาขัน อ.บานคาย  จ.ระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 ม. ยาวรวม 

700 ม. ความหนา 

0.15 ม.

- - - 2,170,000  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 12 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา คสล. ตามแนว

ถนนสายตาโรง-หนองมะปริง)  หมูที่ 2  คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ต.ตาขัน  อ.บานคาย

เพื่อลดการกัดเซาะถนน

ของทางน้ําและเพื่อลดการ

ทวมขังของน้ํา

วางทอระบายน้ํา 

ขนาด ø 0.60 ม.   

ยาว 1,500 ม.

- - 4,000,000 วางทอระบายน้ํา 

ขนาด ø 0.60 ม.   

ยาว 1,500 ม.

ลดการกัดเซาะของน้ําและ

 แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 13 กอสรางถนน คสล.  สายนาตาขวัญ - โรงเลื่อย - 

ศรีนครินทร (ซอยสวนนายเสร)ี  หมูที่ 2 คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ต.บานแลง  อ.เมืองระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง 

 4.00  ม.  ยาว 700

 ม. หนา 0.15 ม.

- 1,800,000 - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 123



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

 14 กอสรางระบบผลิตน้ําประปาผิวดินขนาดใหญ 

บริเวณสระกักเก็บน้ํา สาธารณประโยชนบานทุง

โพธิ์   หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช

อุปโภคอยางเพียงพอ

ปรับปรุงระบบผลิต

น้ําประปา
- - - 4,000,000 ระบบผลิต น้ําประปา 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค

เพียงพอ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 15 ขุดสระกักเก็บน้ําบานทุงโพธิ์ เพื่อใชในการผลิต

น้ําประปาประจําหมูบาน  หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช

อุปโภคอยางเพียงพอ

ขนาดพื้นที่รวมไม

นอยกวา 8,000 

ตารางเมตร  ลึก

เฉลี่ย 4.00 เมตร

- - - 1,610,000  ขุดสระกักเก็บ

น้ําพื้นที่ 8,000 

ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 4 

ม.

ประชาชนในหมูบาน มี

น้ําประปาเพียงพอในการ

อุปโภค บริโภค

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 16 กอสรางถนน คสล. สายคลองขุด - ตาโรง (บาน

นายสํารอง)    หมูที่ 2 คาบเกี่ยวกับตอเนื่องกับ ต.

ตาขัน  อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ถนน คสล.กวาง  

5.00  ม. ยาว 700 

ม. หนา 0.15 ม.

- - - 1,300,000  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 17 กอสรางฝายกั้นน้ําคลองนาตาขวัญตอนบน หมูที่ 2

 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

ความกวางของสัน

ฝาย 12 ม. สันฝาย

สูง 2 ม. ผนังขางสูง 

3.50 ม.

-  -    -   1,200,000  สันฝายกวาง 12 

ม. สูง 2 ม. ผนัง

ขางสูง 3.50 ม.

กักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 18 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา คสล. ตามแนว

ถนนสายทุงหลวง - หัวทุง  หมูที่ 2 คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ต.เชิงเนิน  อ.เมืองระยอง

เพื่อลดการกัดเซาะถนน

ของทางน้ําและเพื่อลดการ

ทวมขังของน้ํา

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

1.00  ม. ยาว 400 ม.

- - 2,000,000  ทอ ø 1 ม. 

ระยะทาง 400 ม.

ลดการกัดเซาะของน้ําและ

 แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 19 กอสรางวางทอน้ํา สายบานนายกรุด  รักษาวงษ  

หมูที่ 2 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ตาขัน อ.บานคาย

เพื่อลดการกัดเซาะถนน

ของทางน้ําและเพื่อลดการ

ทวมขังของน้ํา

ขนาดทอ

เสนผาศูนยกลาง 0.40

 ม. ยาว 1,000 ม.

- - 1,500,000  ทอø 0.40 ม. 

ระยะทาง 1,000 

ม.

ลดการกัดเซาะของน้ํา 

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 124



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

 20 กอสรางถนน คสล.  สายรางชะมวง ซอย 1   หมูที่

 3  คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ม.8  ต.ตาขัน  อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 6.00  ม. ยาว 700 

ม.

2,730,000 - - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 21 กอสรางถนน คสล. สายรางชะมวง - วังมาน - ตา

ขัน  ซอย 1  หมูที่ 3 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ตาขัน

 อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ถนน คสล. กวาง 

5.00 ม. ยาว 500 ม.

 หนา 0.15 ม.

1,700,000 - - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 22 ขยายเขตวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร สายชะวึก-

หนองละลอก  หมูที่ 6  และสายรางชะมวง-คลอง

มงคล ซอย 1 และซอย 2   หมูที่ 3

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

ใชทอ PVC ø 16 นิ้ว

 วางเปนระยะทาง

ไมนอยกวา 2,530 ม.

 และขนาด ø 12 นิ้ว

- 12,287,000  -   -  ขนาดทอ ø 16 

นิ้ว ยาว 2,530 ม.

 ขนาดทอ ø 12 

นิ้ว ยาว 2,400 ม.

แกไขปญหาขาดแคลนน้ํา

ทําการเกษตร

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 23 ขยายเขตทอสงน้ําเพื่อการเกษตร สายรางชะมวง -

 วังมาน - วัดสิทธิเจริญธรรม  หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช เพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ
วางทอ PVC  ø  10

 นิ้ว ยาว  2,500 ม.

- 5,000,000 -  -    ทอ ø 10 นิ้ว 

ยาว 2,000 ม.

1.ประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอในการทํา

การเกษตรในชวงฤดูแลง 

แกไขปญหาและบรรเทา

ื 

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 24 วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักน้ํา สาย 3139 

(บานนายเจื่อน - คลองชะวึก) หมูที่ 3 คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ต.ตาขัน  อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

วางทอระบายน้ํา 

พรอมบอพักน้ํา คสล.

 ยาว  800  ม. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  

0.60  ม.

- 4,400,000 - -  ทอระบายน้ํา ยาว 

800 ม.
ประชาชนไดรับความ 

สะดวกในการคมนาคม

มากขึ้น

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 25 กอสรางถนน คสล.  สายหวงหิน - สวนปา  หมูที่ 3

 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ตาขัน อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00  ม.  ยาว  1,100

 ม.หนา 0.05 ม.

- 3,500,000 - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 125



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

 26 กอสรางถนน คสล. สาย 3139 - ชะวึก ซอย 1 

พื้นที่  หมูที่ 3 เชื่อมตอ  หมูที่ 4 คาบเกี่ยวตอเนื่อง

กับ ต.บานแลง  อ.เมืองระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง 

 4.00  ม.  ยาว 

1,000 ม.

- 2,600,000 - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 27 กอสรางถนน คสล. สายตาโรง สายใน ซอย 1  หมู

ที่ 3 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ตาขัน  อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ถนน คสล.กวาง 

4.00  ม. ยาว 800 

ม. หนา 0.15 ม.

- 2,000,000 - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 28 กอสรางถนน คสล. สายหนองละลอก - รางชะมวง 

 หมูที่ 3 เชื่อม  หมูที่ 6 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ตา

ขัน อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ถนน คสล.กวาง 

5.00  ม. ยาว 350 

ม.หนา 0.15 ม.

- 1,200,000 - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 29 ปรับปรุงผนังคันคลอง  ชะวึก - หัวทุง  หมูที่ 3 

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.บานแลง  อ.เมืองระยอง

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร 

เพียงพอ

ดาด คสล. 2 ดาน 

ยาวรวม 400 ม.

- 1,000,000 - - ดาด คสล. 2 ดาน

 ยาวรวม 400 ม.

ปองกันปญหาการ

พังทลายของคันคลองและ

แกไขปญหาน้ําทวมนาขาว

ของเกษตรกร

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 30 กอสรางถนน คสล. สาย ชะวึก-หวงหิน - สวนปา 

(บานนายถึง  รัตนเพชร)  หมูที่ 3  คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ต.ตาขัน  อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4 ม. ยาว 400 ม.

- - 1,000,000 -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 31 กอสรางถนน คสล.  สายชะวึก - ตาโรง - อาวไทย

ธานี  หมูที่ 3 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ตาขัน  อ.

บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00  ม.  ยาว  700

 ม.หนา 0.05 ม.

- - 2,300,000  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 126



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

 32 กอสรางถนน คสล. สาย 3139 - ชะวึก ซอย 2  

หมูที่ 3 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ตาขัน  อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3 ม. ยาว 100 ม.

- - 1,090,000  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 33 ขยายเขตวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร ตามแนว

ถนนสายนาตาขวัญ - เฉลิมพระเกียรติ, หนอง

เสมียน - เฉลิมพระเกียรติ  หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

ใชทอ PVC แข็ง

แบบทอปลายบาน 

ชนิดตอดวยแหวน

ยางชั้น 8.5 ขนาด ø

 16 นิ้ว ยาว 1,500 

ม.

5,000,000 - - -  ขนาดทอ ø 16 

นิ้ว ยาว 1,500 ม.

1.ประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอในการทํา

การเกษตรชวงฤดูแลง 

แกไขปญหาและบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 34 กอสรางถนน คสล.  สายเฉลิมพระเกียรติ - หนอง

หวายโสม  หมูที่ 4 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.บาน

แลง  อ.เมืองระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 ม. ยาว 449 ม.

1,450,000 - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 35 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก รอบบริเวณ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  หมูที่ 4  คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ  ต.บานแลง  อ.เมืองระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

เพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 6 ม. ยาว 300 ม.

- 15,000,000 - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 36 กอสรางฝายกักเก็บน้ําบริเวณคลองบานชากขนุน  

หมูที่ 4 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.บานแลง อ.เมือง

ระยอง

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ

การเกษตรเพียงพอ

กอสรางฝายกักเก็บน้ํา -  -   1,000,000 -  ฝายกักเก็บน้ํา 1 

แหง

แกไขปญหาขาดแคลนน้ํา

ทําการเกษตร

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 127



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

 37 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายนาตาขวัญ - เฉลิมพระ

เกียรติ  หมูที่ 4 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.บานแลง  

อ.เมืองระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 9 ม. ยาว 7,000 ม.

18,900,000 - - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 38 กอสรางถนน คสล.  สาย 3139 - ชากบก ซอย 1 

และ ซอย 2 (บานนายอาร)ี  หมูที่ 5  คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ต.สํานักทอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 ม. ยาวรวม 

1,900 ม. ความหนา

 0.15 ม.

5,890,000 - - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 39 กอสรางถนน คสล.  สายวังมาน - ทาฉุด ซอย 1  

(สวนปา, นายสมศักดิ์  ปรางศร)ี   หมูที่ 5  คาบ

เกี่ยวตอเนื่องกับ ต.สํานักทอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง 

 5.00  ม.  ยาว 

1,000 ม.

2,850,000 - - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 40 กอสรางถนน คสล. สาย สํานักตายา- คลองหวยหมู

  หมูที่ 5  คาบเกียวตอเนื่อง ต.สํานักทอง อ.เมือง

ระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

เพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

ถนน คสล.กวาง 

5.00  ม. ยาว 760 

ม. หนา 0.15 ม.

2,470,000 - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 41 กอสรางฝายกั้นน้ําคลองวังมาน - เจ็ดลูกเนิน (สาย 

3139 - บรุคไซด)  หมูที่ 5 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.

ชากบก อ.บานคาย

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ
กอสรางฝายกั้น

น้ําคลองวังมาน 

ความกวางของ

สันฝาย 12 ม  

1,000,000 - -  -    สันฝายกวาง12 

ม. สูง 2 ม. ผนัง

ขางสูง 3.50 ม.

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตรเพียงพอตอ

ความตองการ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 128



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

 42 ขยายเขตวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร ตามแนว

ถนนสาย 3139 -ไรยายขํา - วังมาน - บรุคไซด   

หมูที่ 5, 6

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

ใชทอ PVC แข็งแบบทอ

ปลายบาน ชนิดตอดวย

แหวนยางชั้น 8.5 ขนาด

 ø 16 นิ้ว ยาว 4,182 ม.

- 12,217,000 - -  ขนาดทอ ø 16 

นิ้ว  ø 16 นิ้ว ยาว

 4,182 ม.

1.ประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอในการทํา

การเกษตรชวงฤดูแลง 

แกไขปญหาและบรรเทา

ความเดือดรอนของ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 43 กอสรางโรงสูบน้ําเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้งเครื่อง

สูบน้ําบริเวณคลองหวยหมู และวางทอสงน้ําเพื่อ

การเกษตร ตามแนวถนนสายคลองหวยหมู - วัง

มาน - บรุคไซด   หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

 โดยใชทอ HDPE 

ขนาด ø 12 นิ้ว

ระยะทาง 3,300 ม.

- 11,000,000 - -  โดยใชทอ HDPE 

ขนาด ø 12 นิ้ว

ระยะทาง 3,300 ม.

1.ประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอและแกไขปญหา

และบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 44 ขยายเขตวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร ตามแนว

ถนนสายวังมาน-ตะเกราทอง  หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

ใชทอ PVC แข็ง

แบบทอปลายบาน

ชนิดตอดวยแหวน

ยางชั้น 8.5  ขนาด ø

 12 นิ้ว ยาว 2,900 ม

- 5,214,000 - -  ขนาดทอ ø 12 

นิ้ว ยาว 2,900 ม.

1.ประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอในการทํา

การเกษตรชวงฤดูแลง 

แกไขปญหาและบรรเทา

ความเดือดรอนของ

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 45 กอสรางถนน คสล. สายวังมาน - เขาตะแบก  หมูที่

 5  คาบเกียวตอเนื่อง ต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ถนน คสล.กวาง 

5.00  ม. ยาว  

1,300 ม.หนา 0.15 

ม.

- 3,900,000 -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 46 กอสรางถนน คสล. สายวังมาน - ทาฉุด ซอย 2  

(บานนายสายหยุด)  หมูที่ 5

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

เพื่อลดปญหาโรคทางเดิน

หายใจ

 ขนาดผิวจราจรกวาง

  5.00  ม.  ยาว 

1,000 ม.

- 2,850,000 - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 129



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

 47 กอสรางถนน คสล. สาย 3139 - คลองหวยหมู  

หมูที่ 5 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  ต.ตาขัน  อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ถนน คสล.กวาง 

5.00  ม. ยาว 650 

ม. หนา 0.15 ม.

- 2,110,000 - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 48 กอสรางฝายกักเก็บน้ําบริเวณคลองหวยหมู  หมูที่ 5

 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ชากบก  อ.บานคาย

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช เพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

กอสรางฝายกักเก็บน้ํา - 2,000,000 - -  ฝายกักเก็บน้ํา 1 

แหง

แกไขปญหาขาดแคลนน้ํา

ทําการเกษตร

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 49 กอสรางโรงสูบน้ําพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวย

ไฟฟา   หมูที่ 5

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

 กอสรางโรงสูบน้ํา 1

 แหง

- 1,000,000 - - 1 แหง เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช

อุปโภคอยางเพียงพอและ

ปญหาน้ําขาดแคลนในชวง

ฤดูแลงลดนอยลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 50 กอสรางถนน คสล.  สายกระทั่งหัน -นายสมเจต  

หมูที่ 5 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.สํานักทอง  อ.เมือง

ระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00  ม. ยาว  300

 ม.

- - 4,800,000 -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 51 กอสรางถนน คสล.   สายสํานักตายา - ทาฉุด ซอย

 1 (บานนายณรงค)และ ซอย 2  (บานนายโกมล) 

หมูที่ 5  คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.สํานักทอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00  ม.  ยาว  800

 ม.

- - 2,850,000 -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 52 กอสรางฝายกั้นน้ําลน คลอง 3139 - คลองหวยหมู 

 หมูที่ 5 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ชากบก อ.บานคาย

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร 

เพียงพอ

กอสรางฝายกักเก็บ

น้ําลน

-  -   2,500,000 -  ฝายกักเก็บน้ํา 1 

แหง

กักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดู

แลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 130



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

 53 ขยายเขตวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร บริเวณสระ

กักเก็บน้ําสาธารณะ ทาฉุด   หมูที่ 5

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ
วางทอสงนอ  ø  10

 นิ้ว

- - 2,000,000 -  วางทอสงน้ํา ø 

10 นิ้ว

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช

อุปโภคอยางเพียงพอและ

ปญหาน้ําขาดแคลนในชวง

ฤดูแลงลดนอยลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 54 กอสรางถนน คสล.  สายวังมาน - บานนายจอม  

หมูที่ 5 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.สํานักทอง  อ.เมือง

ระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00  ม. ยาว  200

 ม.

- - 1,850,000 -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 55 กอสรางถนน คสล.สายวังมาน - ทาเกวียน ซอย 1 

 หมูที่ 5  คาบเกียวตอเนื่อง ต.สํานักทอง อ.เมือง

ระยอง

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ถนน คสล.กวาง 

5.00  ม. ยาว 500 

ม. หนา 0.15 ม.

- - 1,500,000 -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 56 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน

สาย 3139 - ชากบก และถนนสาย 3139-ชากบก 

ซอย 1  หมูที่ 5 มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  หมูที่

 4   หมที่ 10  ตําบลชากบก อําเภอบานคาย 

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 6.00  ม. ยาว  

1,865 ม.

- - 7,800,000  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 57 กอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา ตามแนว

ถนนสายหนองละลอก - ศาลาโอเค  หมูที่ 6

เพื่อลดการกัดเซาะถนน

ของทางน้ําและเพื่อลดการ

ทวมขังของน้ํา

 วางทอระบายน้ําø 

0.60 ม. ยาว 6,000

 ม.

17,000,000 -  วางทอระบายน้ํา

ø 0.60 ม. ยาว 

6,000 ม.

ปญหาการกัดเซาะถนน

ของทางน้ําลดลงและ

ปญหาการทวมขังของน้ํา

ลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 58 ขยายเขตทอสงน้ําเพื่อการเกษตร สาย 3139 - 

สระกักเก็บน้ําสาธารณประโยชน หมูที่ 6 ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพียงพอ

วางทอ PE  ø  14 

นิ้วยาว  1,500 ม.

6,000,000 - -  -    ขนาดทอ ø 14 

นิ้ว ยาว 1,500 ม.

1.ประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอในการทํา

การเกษตรในชวงฤดูแลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 131



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

 59 วางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพักน้ํา สาย 3139 -

 หนองละลอก - ไรยายขํา 1 ซอย 1  หมูที่ 6

เพื่อลดการกัดเซาะถนน

ของทางน้ําและเพื่อลดการ

ทวมขังของน้ํา

 วางทอระบายน้ํา ø 

0.40 ม. ยาว 1,500

 ม.

2,800,000 -  วางทอระบายน้ํา

 ø 0.40 ม. ยาว 

1,500 ม.

ปญหาการกัดเซาะถนน

ของทางน้ําลดลงและ

ปญหาการทวมขังของน้ํา

ลดลง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 60 วางทอระบายน้ําบริเวณสวนนายชลอ คําแกว - 

สวนนายเจตน  ซื่อประเสริฐ  หมูที่ 6

เพื่อลดการกัดเซาะถนน

ของทางน้ําและเพื่อลดการ

ทวมขังของน้ํา

ขนาดทอ ø 0.40 ม.

 ระยะทาง 1,500 ม.

2,250,000 - -  ทอø 0.40 ม. 

ระยะทาง 1,500 

ม.

ลดการกัดเซาะของน้ําและ

 แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 61 ขยายเขตทอสงน้ําเพื่อการเกษตร สายรางชะมวง -

 หนองละลอก หมูที่ 3  เชื่อม   หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช เพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ
วางทอ PVC  ø  10

 นิ้ว ยาว  1,000 ม.

1,900,000 - -  -    ทอ ø 10 นิ้ว 

ยาว 1,000 ม.

1.ประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอในการทํา

การเกษตรในชวงฤดูแลง 

แกไขปญหาและบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 62 กอสรางถนน คสล. สาย 3139 - รางชะมวง - ไร

ยายขํา (ซอยบานนายไขและหนาเขาดิน)  หมูที่ 6 

 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ตาขัน อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และ เพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ถนน คสล. กวาง 

5.00 ม. ยาว 500 ม.

 หนา 0.15 ม.

- - - 1,620,000  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 63 กอสรางขยายเขตทอสงน้ําเพื่อการเกษตร ตามแนว

ถนนสายสาย 3139 - หนองละลอก - วังมาน  หมูที่

 6

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

ทอ PE ø 14 นิ้ว  

ระยะทาง 2,000 ม.

- 8,000,000 -  -    ขนาดทอ ø 14 

นิ้ว ยาว 2,000 ม.

แกไขปญหาขาดแคลนน้ํา

ทําการเกษตร

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 64 ขยายเขตวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร สายไรยาย

ขํา-หนองละลอก 2  หมูที่ 6

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

ทอ PE ø 12 นิ้ว  

ระยะทาง 2,000 ม.

- 4,000,000 - -  ขนาดทอ PE ø 

12 นิ้ว  ระยะทาง

 2,000 ม.

แกไขปญหาขาดแคลนน้ํา

ทําการเกษตร

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 132



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

 65 กอสรางถนน คสล. สายไรยายขํา 3 - สระกักเก็บ

น้ําสาธารณประโยชน (ขางสวน จ.อ.หญิงลักส คงท

รัตน)  หมูที่ 6

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5 ม. ยาว 300 ม.

- 975,000 - -  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 66 วางทอระบายน้ํา บริเวณถนนสาย หนองละลอก-ไร

ยายขํา 3 (บริเวณสวนจ.อ.หญิงลักส คงทรัตน)   

หมูที่ 6

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดทอ ø 0.60 ม.

 ระยะทาง 300 ม.

- - 1,650,000 - ขนาดทอ ø 0.60

 ม. ระยะทาง 300

 ม.

ลดการกัดเซาะของน้ําและ

 แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 67 กอสรางฝายน้ําลน (คลองหวยหม)ู เชื่อมหมู 5 - 

หมูทื่ 6 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ตาขัน อ.บานคาย

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

กอสรางฝายกักเก็บ

น้ําลน

-  -   1,000,000 -  ฝายกักเก็บน้ํา 1 

แหง

แกไขปญหาขาดแคลนน้ํา

ทําการเกษตร

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 68 กอสรางถนน คสล. สายรอบเขาดิน  หมูที่ 6 คาบ

เกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ชากบก  อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5 ม. ยาว 1,000 ม.

- - - 3,500,000  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 69 วางทอระบายน้ําบริเวณ ถนนสาย หนองละลอก - 

ศาลา OK (สวนนายขาว)  หมูที่ 6 คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ต.ชากบก  อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดทอ ø  0.60 ม.

 ระยะทาง 500 ม.

- - - 2,750,000  ทอø 0.60 ม. 

ระยะทาง 500 ม.

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 70 กอสรางถนน คสล. สายหนองละลอก ซอย 3 

(บานหมอมงคล)  หมูที่ 6 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.

ชากบก  อ.บานคาย

เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น

และเพื่อลดปญหาโรค

ทางเดินหายใจ

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4 ม. ยาว 600 ม.

- - - 1,560,000  จํานวนถนนที่ได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 133



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา ที่

 71 กอสรางฝายกั้นน้ําบริเวณคลองศาลากลางบาน 

ตอนลาง (คลองบานนายสุดใจ)   หมูที่ 6 คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ต.ชากบก อ.บานคาย

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร 

เพียงพอ

กอสรางฝายกั้นน้ํา - - - 1,000,000 ฝายกั้นน้ํา 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อการเกษตร

เพียงพอตอความ ตองการ
กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 72 กอสรางฝายกักเก็บน้ําบริเวณคลองไรยายขํา   หมูที่

 6 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ชากบก อ.บานคาย จ.

ระยอง

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร 

เพียงพอ

กอสรางฝายกักเก็บน้ํา -  -    -   1,000,000  ฝายกักเก็บน้ํา 1 

แหง

แกไขปญหาขาดแคลนน้ํา

ทําการเกษตร

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 73 ขุดลอกคลองหวยหมู  หมูที่ 6 คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

 ต.ตาขัน อ.บานคาย

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร 

เพียงพอ

ขนาดกวาง 12 ม. ยาว

 1,000 ม.
-  -   1,000,000  กวาง 12 ม. ยาว

 1,000 ม.

แกไขปญหาขาดแคลนน้ําทํา

การเกษตร เนื่องจากแหลงน้ํา

ตื้นเขิน

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

 74 กอสรางโรงสูบน้ําบริเวณสระกักเก็บน้ํา

สาธารณประโยชน  หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช

อุปโภคอยางเพียงพอ

พรอมติดตั้งเครื่อง

สูบน้ําดิบ วางทอสง

น้ํา ไฟฟา และ

อุปกรณอื่นๆ

- - 1,000,000 โรงสูบน้ํา 1 แหง มีโรงสูบน้ําเพื่อใชในการ

ผลิตน้ําประปา

กองชาง อบต.

นาตาขวัญ

หน้าที่ 134



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

 75 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง ตามแนวถนนสาย 3139 หมูที่ 5, 6 คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ต.ชากบก  อ.บานคาย

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

เดินทางในเวลากลางคืน

ไฟฟาสองสวาง

ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง

 9.00 ม. ไม

นอยกวา 220 

ตน

8,700,000 - - -  ไฟฟาสอง

สวาง จํานวน

 220 ตน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจรไปมา

กองชาง 

อบต.นา

ตาขวัญ

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

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

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

 ที่ โครงการ
 งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค

หน้าที่ 135



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการท

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต

ของ

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

  1 กอสรางปรับปรุงอาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตร    (ตลาดสด) 

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  หมูที่ 1

มีสถานที่กระจายสินทางการเกษตร กอสราง

อาคาร ขนาด

กวาง 9 ม. 

ยาว 105 ม. 

 หรือคิดเปน

พื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 

945 ตร.ม.

5,000,000 - - -  อาคาร กวาง

 9 ม. ยาว 

105 ม.

ประชาชนมีพื้นที่

คาขายผลผลิต

ทางการเกษตร

และเพิ่มรายไดใน

การดํารงชีวิต

กองชาง 

อบต.นา

ตาขวัญ

บัญชีประสานโครงการพัฒนา

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

 ที่ โครงการ

แบบ ผ.05

 งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค

3.1  แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

หน้าที่ 136



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

  1 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) ประจําตําบลนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ 

อ.เมือง จ.ระยอง

มียานพาหนะสําหรับชวยเหลือ

ประชาชนยามฉุกเฉิน

รถพยาบาล

ฉุกเฉิน (EMS)

 จํานวน 1 คัน

2,000,000 - -  รถพยาบาล 

1 คัน

ประชาชนไดรับ

บริการ ดาน

สาธารณสุขที่ดี มี

คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ

งาน

สาธารณสุข

 อบต.นา

ตาขวัญ

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

 ที่ โครงการ

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

 4.1 แผนงานสาธารณสุข

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

หน้าที่ 137



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

  2 กอสรางหองสมุดอิเล็กทรอนิกสประจําตําบลนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ 

อ.เมือง จ.ระยอง

เพื่อใหประชาชนมีหองสมุดที่

ทันสมัยสําหรับคนคาและเรียนรู

กอสราง

หองสมุด

อิเล็กทรอนิกส

1,000,000 - - หองสมุดฯ 1 หอง นักเรียน , 

ประชาชน มี

หองสมุด

อิเล็กทรอนิกส 

เปนแหลงคนควา

และเรียนรู

กอง

การศึกษา

ฯ อบต.

นาตาขวัญ

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

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผานมา

4.2  แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

  3 กอสรางอาคารอเนกประสงคผูสุงอายุ (บริเวณอนามัยหลังเกา) หมูที่ 1 เพื่อใชเปนสภานที่ทํากิจกรรม

ตาง ๆ ของผูสูงอายุ

ขนาดกวาง

 12 ม. ยาว

 25 ม.

2,000,000 - - - ขนาดกวาง 

12 ม. ยาว 

25 ม.

ผูสูงอายุมีสถานที่

ประกอบ 

กิจกรรมของ

หมูบาน

กองชาง  

อบต.นา

ตาขวัญ

2,000,000 0 0 0

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

******************************
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
(KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

  4 กอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาประจําตําบลนาตาขวัญ ประชาชนมีสถานทีออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพรางกายแข็งแรง

ขนาดพื้นที่

รวมไมนอย

กวา  2,880

 ตร.ม.

2,165,000  พื้นที่รวมไม

นอยกวา  

2,880 ตร.ม.

มีสถานที่ใหเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนเลน

กีฬาฯและสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

กองชาง 

อบต.นา

ตาขวัญ

2,165,000 0 0 0

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

4.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

หน้าที่ 140
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บัญชคีรุภัณฑ (แบบ ผ. 08) 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
ที่รับผิดชอบหลัก

1 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 

18,000 บีทียู จํานวน 14 เครื่อง

210,000 - - - กองการศึกษาฯ

2 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 

40,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง

99,000 - - - กองการศึกษาฯ

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อพัดลม จํานวน 10 เครื่อง 19,000 - - - สํานักปลัด

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน 3 ตู 16,500 16,500 16,500 16,500 สํานักปลัด

5 แผนงานเคหะและชุมฃน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

จํานวน 1 คัน

2,119,000 - - - งานสาธารณสุข

6 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน  1 ชุด 10,000 - - - งานสาธารณสุข

7 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง - 59,000 - - งานสาธารณสุข

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อตูเก็บเอกสารขนาดไมนอยกวา 40 

ชอง 1 ตู

4,000 - - - สํานักปลัด

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน 8 ตู 33,000 33,000 33,000 33,000 กองคลัง

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  จํานวน 1 เครื่อง 6,100 - 6,100 - กองคลัง

แผนงาน วัตถุประสงคหมวด ประเภท
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

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

ที่

หน้าที่ 141



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
ที่รับผิดชอบหลัก

แผนงาน วัตถุประสงคหมวด ประเภท
งบประมาณและที่มาที่

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ 7,000 - - - กองคลัง

12 แผนงานสรางความเขม

แข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

พรอมติดตั้ง  จํานวน 1 ชุด

1,990,000 - - - สํานักปลัด

13 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 21,000 - - - กองชาง

14 แผนงานเคหะและชุมฃน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร A4 จํานวน 2 

เครื่อง

11,200 - - - กองชาง

15 แผนงานเคหะและชุมฃน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จํานวน

 1 ตัว

5,000 - - - กองชาง

16 แผนงานเคหะและชุมฃน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน 1 ตู 5,500 - - - กองชาง

17 แผนงานเคหะและชุมฃน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อตูเก็บเอกสารขนาดไมนอยกวา 40 

ชอง 1 ตู

4,000 - - - กองชาง

18 แผนงานเคหะและชุมฃน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อผานไถพรวน 7 จาน จํานวน 1 ชุด 55,000 - - - กองชาง

19 แผนงานการเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน 

5 ตัว

27,500 - - - สํานักปลัด

20 แผนงานเคหะและชุมฃน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว 13,500 - - - กองชาง

21 แผนงานเคหะและชุมฃน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเกาอี้เอนกประสงค จํานวน 4 ตัว 6,000 - - - กองชาง

22 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน 1 ตู 5,500 - - - กองการศึกษาฯ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
 2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563 

(บาท)

 2564 

(บาท)
ที่รับผิดชอบหลัก

แผนงาน วัตถุประสงคหมวด ประเภท
งบประมาณและที่มาที่

23 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 ตัว

7,000 - - - กองการศึกษาฯ

24 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่ 

ขนาดไมนอย กวา 100 วัตต จํานวน 1 ตู

8,000 - - - กองการศึกษาฯ

25 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 

XVA ขนาดไมนอยกวา 2,500 ANSI 

Lumens จํานวน 1 เครื่อง

24,000 - - - กองการศึกษาฯ

26 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อจอโปรเจคเตอร พรอมขาตั้ง  ขนาด

เสนทะแยงมุมไมนอยกวา 100 นิ้ว  จํานวน

 1 จอ

5,000 - - - กองการศึกษาฯ
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สวนท่ี 5 

การติดตามและประเมินผล 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี 5 การติดตามและประเมนผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลย ุทธศาสตร  
แนวทา งการพ ิจ า รณาการต ิดต ามและประ เม ิน ผลแผนพ ัฒนาท อ ง ถ่ินตามร ะ เบ ีย บ

กระทรวงมหาดไทยวาด วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก ไขเพ ิ่มเต ิม      
ฉบ ับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบท่ีกำหนดให คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท องถ่ิน ดำเน ินการให 
คะแนน ตามเกณฑ ท่ี กำหนดไว ซ่ึงเปนส วนหนึ่งของการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนา โดยดำเน ินการให แล ว
เสร ็จภายในหกส ิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอ ียด ดังนี้ 

 1. แนวทางการพ ิจารณาการต ิดตามและประเม ินผลย ุทธศาสตร เพ่ือความสอดคล องแผนพ ัฒนา 
ทองถิ่นส่ีป ประกอบดวย 

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและข อมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศ ักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององค กรปกครองสวนท องถ่ิน 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตรขององค กรปกครองสวนท องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ 5 คะแนน 
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผล ิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ ท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคล องและขับเคลื อนการ พ ัฒนา 
ทองถ่ินขององคกรปกครองส วนทองถ่ิน ไมควรน อยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ส่ีป ประกอบดวย 

2.1 การสรุปสถานการณการพ ัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนําแผนพ ัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏ ิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนําแผนพ ัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏ ิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กําหนดว ัตถุประสงคสอดคลองก ับโครงการ 5 คะแนน 

(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ม ีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได 
ถูกต อง 5 คะแนน 

(4) โครงการม ีความสอดคลองก ับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ม ีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และ สังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
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(6) โครงการม ีความสอดคลองก ับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคลองก ับย ุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาต ิม่ันคง มั ง

ค่ัง 
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ ม ีความสอดคลองก ับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต องตามหล ักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ ท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคล องและ

ขับเคลื อนการ พ ัฒนาท องถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไม ควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
3.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลย ุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 

ทองถ่ินสี ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประเด็นการพ ิจารณา 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและข อม ูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณ และศ ักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน (5) 
3.5 กลยุทธ (5) 
3.6 เปาประสงค ของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของย ุทธศาสตรในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผล ิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 

 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

คณะกรรมการต ิดตามประเม ินผลพ ัฒนาองค การบร ิหารส วนตําบลนาตาขวัญ กำหนดห วง
ระยะเวลาใน การต ิดตามและประเม ินผล ป ีละ 2 ครั้ง โดยต ิดตามและประเม ินผลด วยระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเม ินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ระบบ e-Plan) แลวรายงานผลและเสนอความเห ็นซึ งได จา
การต ิดตาม และประเม ินผลแผนพ ัฒนาต อผู บร ิหารท องถ่ิน เพื่อให ผู บร ิหารท องถ่ินเสนอต อสภาท องถ่ิน และ
คณะกรรมการพ ัฒนาท องถ่ิน และประกาศผลการต ิดตามประเม ินผลแผนพ ัฒนาให ประชาชนทราบอย างน อย
ป ีละ  2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

 

อำนาจหน าท่ีและความร ับผ ิดชอบขององค การบร ิหารส วนตำบลนาตาขวัญเป ็นไปตาม 
พระราชบ ัญญ ัต ิกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ ิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และงานถ าย 

หน้าที่ 145



โอนเช น งานบร ิการการศ ึกษา งานบร ิการสาธารณส ุขโครงสร างพ ื นฐาน ด านส ังคม และด านสิ งแวดล อม เมื อ 
อำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ เพ ิ่มมากข ึ้นอยางม ีนัยสำคัญเช นนี้ จ ึงม ีความจําเป ็นต องม ีความพร อมในการบร ิหาร 
จัดการและความรับผิดชอบท่ีเพ ิ่มข ึ้นดวย ท้ังนี้เพ่ือใหการบริหารจัดการดานตางๆ เปนไปอยางม ีประส ิทธิภาพ และ มี
ผลงานท่ีมีค ุณภาพและเปนท่ียอมร ับของประชาชนในท องถ่ินและสาธารณชนท่ัวไป 
 

การพ ัฒนาทองถ่ินในภาพรวมนั้น องค การบริหารสวนตำบลนาตาขวัญได เป ิดโอกาสให ประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญซึ งเป ็นกฎหมายส ูงส ุดของประเทศเพ่ือให
ประชาชนเข ามาม ีส วนร วมในการร วมค ิด ร วมทำ ร วมต ัดส ินใจ ร วมแก ป ัญหา ร วมร ับประโยชน เสม ือนวาไดใน
การบร ิหารด วยตนเองโดยผ านกระบวนการการจ ัดทำแผนพ ัฒนาท องถ่ิน กระบวนการประชาคมในระด ับ
หมู บ าน การประชาคมเพื่อจ ัดทำแผนพ ัฒนาท องถ่ินในระดั บตำบล  การจ ัดทำข อบ ัญญ ัติ ตางๆ ตลอดจนการ
บัญญัติกฎหมายเพ่ือบังคับใชในเขตองค การบร ิหารส วนตำบลนาตาขวัญ เป ็นการเป ิดโอกาสให ประชาชนหร ือ
สมาชิกสภาองค การบร ิหารส วนตำบลนาตาขวัญ ผู ทรงค ุณวุฒิ  ผู แทนส วนราชการ ภาคเอกชนได เขามาเปน
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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ท้ังนี้เพื่อบ ูรณาการ การทํางานเพื่อพ ัฒนาท องถ่ินร วมก ัน แต ก ็ย ังม ีข อจำก ัดท่ีไม สามารถควบค ุม 
ไดโดยเฉพาะปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพ ัฒนาทองถ่ิน เช น การเปลี่ยนแปลงร ัฐบาลทำ 
ให นโยบายเปลี่ยนไป การข ับเคลื่อนงานขาดความต อเนื่อง  การจ ัดสรรงบประมาณท่ีย ังไม เป ็นไปตามท่ีกฎหมาย 
กําหนดเปนสาเหตุใหองค การบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ  ซ่ึงเป ็นองค การบร ิหารสวนตําบลขนาดใหญ ม ีประชากร 
น อย ม ีหน วยธ ุรก ิจน อย ไม ม ีแหล งท องเท่ียวท่ีจะด ึงด ูดน ักท องเท่ียวเพื่อกระตุ นเศรษฐก ิจภายในตำบล ทําให มี 
งบประมาณเพื่อการพ ัฒนาท องถ่ินท่ีค อนข างจําก ัด ซึ งตรงข ามก ับความต องการของประชาชนในท องถ่ินท่ีมี 
ประเด ็นป ัญหาและความเด ือดร อนท่ีต องการให องค การบร ิหารสวนตําบลนาตาขวัญดําเน ินการให จํานวนมาก 
โดยเฉพาะในเรื องของการส งเสร ิมค ุณภาพช ีวิต การประกอบอาช ีพ การจ ัดหาและพ ัฒนาแหล งน้ําให เพ ียงพอต อ 
การทางการเกษตร และดานโครงสรางพ ื้นฐานท่ีตองใชงบประมาณจำนวนมาก 
 

อย างไรก ็ตาม องค การบร ิหารสวนตําบลนาตาขวัญก ็เล ือกดําเน ินการแก ป ัญหาความเด ือดร อน 
และการพ ัฒนาท องถ่ินในเรื องท่ีส งผลกระทบต อประชาชนในภาพรวมก อนเป ็นลําด ับต นๆ โดยพยายามบร ิหาร 
จ ัดการงบประมาณให ม ีความคุ มค าให มากท่ีส ุด กล าวค ือใชงบประมาณให น อยท่ีส ุดแต สามารถแก ไขป ัญหาความ 
เดือดรอนของคนในทองถ่ินใหไดมากท่ีสุด การพยายามปรับตวัใหเปนองค กรขนาดใหญ แต ม ีประส ิทธิภาพในการให 
บริหารสาธารณสูง เชน มีการกําหนดวิสัยทัศน พ ันธกิจและยุทธศาสตรในการพ ัฒนาทองถ่ิน การสรางความรู ความ 
เขาใจและถายทอดประสบการณใหแกบุคลากรในองคกร การสงเสริมใหเก ิดการทํางานร วมก ันการพ ัฒนาล ักษณะ 
ผู บร ิหารม ีภาวะความเป ็นผู นํา การพ ัฒนาบ ุคลากรในองค กรให ม ีความรู ความสามารถและม ีความร ับผ ิดชอบการ 
บร ิหารงานท่ีม ีความคล องต ัว และการร ับฟ ังความค ิดเห ็นจากภายนอก เพ่ือนํามาปร ับปร ุงแก ไข เป ็นต น อ ันจะ 
เปนปจจัยท่ีสงผลใหการดําเน ินการตามอํานาจหน าท่ีประสบความสำเร็จ 

 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

๑. การพ ัฒนาไม เป ็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากการดําเน ินงานต างๆ ของ
องค กร ปกครองสวนทองถ่ิน  

๒. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินม ีข้ันตอนเพ ิ่มมากข ึ้น ทําใหประชาชนเกิดความ
สับสน 

๓. ระเบียบกฎหมายมีขอจํากัด ทําใหการแก ไขปญหาบางเรื่องทําไดยาก 
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1. การจัดทําแผนพ ัฒนาท องถ่ินสี ป ีควรพ ิจารณางบประมาณและคําน ึงถ ึงสถานะการคล ัง
ในการพ ิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพ ัฒนาถ่ินสี่ป 

2 ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจ ายให 
สามารถ ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น 

3 องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญควรพิจารณาตั งงบประมาณให เพ ียงพอและ
เหมาะสมก ับ กับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจาย
รายการใหม 
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