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คํานํา 
  ด'วยกระทรวงมหาดไทย    ได'ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว/าด'วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค4กรปกครองส/วนท'องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘   เพ่ือให'องค4กรปกครองส/วนท'องถ่ินถือปฏิบัติ  และใช'ในการวางแผน
พัฒนาขององค4กรปกครองส/วนท'องถ่ินเอง  อันเป?นการเตรียมความพร'อม     ในการรองรับการถ/ายโอนภารกิจ
ให'แก/องค4กรปกครองส/วนท'องถ่ินท่ีจะมีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
   เพ่ือให'การวางแผนพัฒนา ขององค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน    เป?นไปตามแนวทางปฏิบัติของ
ระเบียบดังกล/าว   องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน     จึงแต/งต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวข'องกับการจัดทํา
แผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค4การบริหารส/วนตําบลนาทอนข้ึน    ได'แก/
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา     และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค4การบริหารส/วนตําบลนาทอนซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาก็ได'ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปG โดยผ/านการระดมปHญหา   และความต'องการของ
ประชาชนในท'องถ่ิน    ด'วยกระบวนการผ/านเวทีประชาคมของหมู/บ'าน  ตลอดจนหน/วยงานต/าง ๆ   ท่ีเก่ียวข'อง
นํามาวิเคราะห4แล'วกําหนดยุทธศาสตร4        และแนวทางการพัฒนาขององค4การบริหารส/วนตําบลนาทอนระยะ 
๓ ปG (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ) ข้ึน เพ่ือใช'เป?นกรอบและแนวทางในการพัฒนาองค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน    
ให'เป?นไปในทิศทางท่ีต'องการต/อไป     จะเป?นการแปลงแผนยุทธศาสตร4การพัฒนาไปสู/การปฏิบัติ จากนั้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะได'ติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนา ขององค4การ
บริหารส/วนตําบลไปสู/การปฏิบัติ  ว/าบรรลุวัตถุประสงค4และเปPาหมายของแผนพัฒนาสามปGหรือไม/ 
   องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอนขอขอบคุณทุกฝRาย ท่ีเก่ียวข'องกับการจัดทําแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับนี้ และหวังเป?นอย/างยิ่งว/าแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับนี้จะเป?นแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนตําบลนาทอน ต/อไป 
 

                                                           
(นายสมยศ  ฤทธิ์ธรรมนาถ) 

นายกองค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

                                                 
หน'า 
ส/วนท่ี  ๑  บทนํา…………………………………………………………………………………………………………….               ๑-๓ 

- ลักษณะของแผนพัฒนาสามปG 
- วัตถุประสงค4ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปG 
- ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปG 
- ประโยชน4ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปG 

ส/วนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข'อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค4กรปกครองส/วนท'องถ่ิน................ ๔-๓๔ 
ส/วนท่ี  ๓ สรุปผลการพัฒนาท'องถ่ินในปGท่ีผ/านมา.................................................................. ๓๕-๔๘ 

-การสรุปสถานการณ4พัฒนา (จุดแข็ง จุดอ/อน โอกาส และอุปสรรค) 
-การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
-การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ส/วนท่ี  ๔  ยุทธศาสตร4และแนวทางการพัฒนาในช/วงสามปG                                     ๔๙-๕๗ 
-วิสัยทัศน4 พันธกิจ เปPาหมาย เปPาประสงค4ท่ีต'องการพัฒนา ยุทธศาสตร4และแนวทางการพัฒนา 

 - แผนท่ียุทธศาสตร4 
ส/วนท่ี ๕ การนําแผนพัฒนาสามปGไปสู/การปฏิบัติ                                                                    
  บัญชีโครงการพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตร4การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานท่ีทันสมัย                                                 ๕๘-๗๕ 
๒. ยุทธศาสตร4การท/องเท่ียวเชิงนิเวศและการท/องเท่ียวท่ีประทับใจ                    ๗๖-๗๙ 
๓. ยุทธศาสตร4การเกษตรท่ียั่งยืน                                                                         ๘๐-๘๑ 
๔. ยุทธศาสตร4การส/งเสริมและการอนุรักษ4ทรัพยากรและสิ่งแวดล'อมให'ยั่งยืน                     ๘๒-๘๕ 
๕. ยุทธศาสตร4การกีฬาเพ่ือความเป?นเลิศและเพ่ือนันทนาการ                                        ๘๖-๘๙ 
๖. ยุทธศาสตร4การอนุรักษ4และการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปHญญาท'องถ่ิน๙๐-๙๕ 
๗. ยุทธศาสตร4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4และสังคม                                                 ๙๖-๑๐๐ 
๘. ยุทธศาสตร4การลงทุน การพาณิชย4และเศรษฐกิจ                                                ๑๑๑-๑๑๑ 
๙. ยุทธศาสตร4เมืองสงบสุข                                                                             ๑๑๒-๑๑๕      
๑๐.ยุทธศาสตร4การบริหารจัดการท่ีดี                                                                 ๑๑๖-๑๒๓ 
บัญชีประสานโครงการพัฒนา                                                                                 ๑๒๔ 
บัญชีสรุปโครงการ                                                                                       ๑๒๕-๑๓๔ 

ภาพผนวก    ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท'องถ่ิน                                                                
      ข   การประเมินคุณภาพของแผน  
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บทนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส�วนท่ี ๑ 
บทนํา 

แนวความคิด  
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป  
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว/าด'วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส/วนท'องถ่ิน  
พ.ศ ๒๕๔๘ กําหนดให'องค4กรปกครองส/วนท'องถ่ิน จะต'องดําเนินการวางแผนยุทธศาสตร4 การพัฒนาหรือ
แผนพัฒนาสามปGอันมีลักษณะเป?นการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน โครงการพัฒนา หรือแก'ไขปHญหาของ
หน/วยงานบริหารส/วนราชการส/วนท'องถ่ินนั้น ให'สอดคล'องกับนโยบายและแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห/งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ  ท้ังในด'านเนื้อหาและข้ันตอน  ระยะเวลาดําเนินการ
โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา จะต'องดําเนินการให'แล'วเสร็จก/อนแผนพัฒนาสามปG  องค4ประกอบ 
ประกอบด'วยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค4  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปGและประโยชน4ของการ
พัฒนาแผนสามปG  โดยนําเสนอด้ังนี้ 
             แผนพัฒนาสามปGเป?นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค4กรปกครองส/วนท'องถ่ินท่ี
สอดคล'องกับแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา  อันมีลักษณะเป?นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับปGงบประมาณแต/ละปG  ซ่ึงมีความต/อเนื่องและเป?นแผนก'าวหน'า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปGโดย
มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป?นประจําทุกปG  และเป?นยุทธศาสตร4แนวทางการพัฒนาขององค4กรปกครองส/วน
ท'องถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน4  พันธกิจ  และจุดมุ/งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตและเป?นแผนพัฒนาแบบ
หมุนเวียนท่ีมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป?นประจําทุกปG  เป?นการแปลงแผนยุทธศาสตร4การพัฒนาไปสู/การปฏิบัติ  
โดยมีหลักคิดท่ีว/าภายใต'ยุทธศาสตร4การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได'มากกว/าหนึ่งแนวทาง  และ
ภายใต'การพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการกิจกรรมได'มากกว/าหนึ่งโครงการกิจกรรม ท่ีจะต'องนํามาดําเนินการเพ่ือให'
บรรลุวัตถุประสงค4และเปPาหมายท่ีต'องการในยุทธ4ศาสตร4การพัฒนา  ซ่ึงมีผลต/อวัตถุประสงค4  เปPาหมาย  
จุดมุ/งหมายการพัฒนาอย/างยั่งยืนและวิสัยทัศน4ในท่ีสุด 
           นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปG  เป?นแผนท่ีมีความสัมพันธ4ใกล'ชิดกับงบประมาณรายจ/าย
ประจําปG  กล/าวคือองค4กรปกครองส/วนท'องถ่ินใช'การวางแผนพัฒนาเป?นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจ/ายประจําปG  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปG  ในปGท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ/ายประจําปG
ไปจัดทํางบประมาณเพ่ือให'กระบวนการจัดทํางบประมาณเป?นไปด'วยความรอบคอบและผ/านกระบวนการการมี
ส/วนร/วมของประชาชนหรือแผนชุมชนมาจัดทํางบประมาณรายจ/ายประจําปGต/อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

๑.๒ วัตถุประสงค&ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
       ๑. เพ่ือเป?นกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนาท'องถ่ิน 
       ๒. เพ่ือเป?นการเตรียมโครงการแผนงานต/าง ๆ ให'อยู/ในลักษณะท่ีพร'อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปG 
       ๓. เพ่ือแสดงความสัมพันธ4และเชื่อมโยงระหว/างแผนพัฒนาสามปG ยุทธศาสตร4และการทํา
งบประมาณรายจ/ายประจําปG 
       ๔. แผนพัฒนาจะต'องสอดคล'องกับแผนพัฒนาระดับต/าง ๆ เป?นยุทธศาสตร4และต'องเป?นความ
ต'องการของประชาคม 
       ๕. เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปGนั้น ๆ ท้ังสามปGว/าเป?นอย/างไรโดยต'อง
สอดคล'องและสามารถสนองตอบต/อแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา 

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ขององค&กรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
                 การจัดทําแผนพัฒนาสามปGขององค4กรปกครองส/วนท'องถ่ิน เป?นการจัดทําแผนท่ีถอดออกมา
จากแผนยุทธศาสตร4การพัฒนาเพ่ือกําหนดกลยุทธ4การพัฒนา เปPาประสงค4และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
สอดคล'องกับยุทธศาสตร4การพัฒนา ตามพันธกิจ ท่ีตอบวิสัยทัศน4ขององค4กรปกครองส/วนท'องถ่ินท่ีกําหนดไว' 
และเพ่ือตอบสนองต/อความต'องการและแก'ปHญหาให'กับประชาชนในมิติของพ้ืนท่ี 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปGขององค4กรปกครองส/วนท'องถ่ินมีข้ันตอนในการจัดทําดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ินร/วมกับคณะผู'บริหารท'องถ่ินจัดประชุมประชาคมท'องถ่ินพร'อมส/วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข'องรวมถึงองค4กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความร/วมมือ
ของทุกภาคส/วน สร'างการมีส/วนร/วมของประชาชนในท'องถ่ิน เพ่ือแจ'งแนวทางการพัฒนาท'องถ่ิน และรับทราบ
ปHญหา ความต'องการประชาชน หากมีการประชุมประชาคมท่ีจัดข้ึนโดยการส/งเสริม สนับสนุนจากองค4กร
ปกครองส/วนท'องถ่ินท่ีบูรณาการ ทุกภาคส/วน เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมู/บ'านในกรณีหมู/บ'านหรือ
ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนในชุมชนเพ่ือให'ได'มา ซ่ึงข'อมูลปHญหาความต'องการของประชาชนในหมู/บ'าน ชุมชน 
ตําบลแล'วองค4กรปกครองส/วนท'องถ่ินอาจไม/จําเป?นต'องดําเนินการจัดประชุมประชาคมให'เกิดความซํ้าซ'อนก็ได' 
และให'คณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ินนําแผนพัฒนาหมู/บ'าน แผนชุมชน ท่ีได'จากการจัดประชุมประชาคมมา
ประกอบในการพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท'องถ่ินให'สอดคล'องกับความต'องการและแก'ปHญหาของ
ประชาชนในท'องถ่ินได' ให'สํานัก/กอง/ส/วนท่ีมีหน'าท่ีในการพัฒนาชุมชน ส/งเสริม สนับสนุนการมีส/วนร/วมของ
ประชาชนในท'องถ่ินในการจัดทํา ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู/บ'าน โดยดําเนินการให'ครบทุก
ชุมชน หมู/บ'าน และนําแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู/บ'านมาเป?นส/วนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาท'องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี ๒ สํานัก/กอง/ส/วนท่ีมีหน'าท่ีจัดทําแผนทําหน'าท่ีรวบรวมข'อมูลท่ีได'พร'อมข'อมูลจากสํานัก/กอง/ส/วน
อ่ืน ๆ และนําข'อมูลท่ีได'มาทําการวิเคราะห4เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ิน พิจารณาส/งให'คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท'องถ่ินยกร/างแผนพัฒนาท'องถ่ิน 
 
 



 
-๓- 

ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท'องถ่ิน จัดทําร/างแผนพัฒนาสามปGขององค4กร
ปกครองส/วนท'องถ่ิน และบัญชีโครงการพัฒนาท่ีต'องประสานกับองค4การบริหารส/วนจังหวัดท่ีจะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท'องถ่ินระดับอําเภอ เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส/วนท'องถ่ิน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ิน เพ่ือพิจารณาให'ความเห็นชอบ 

ข้ันตอนท่ี ๔ คณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ินพิจารณาให'ความเห็นชอบร/างแผนพัฒนาสามปGขององค4กรปกครอง
ส/วนท'องถ่ินและบัญชีโครงการพัฒนาท่ีต'องประสานกับองค4การบริหารส/วนจังหวัดแล'วนําเสนอนายกองค4กร
ปกครองส/วนท'องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี ๕ ผู'บริหารท'องถ่ินพิจารณาอนุมัติร/างแผนพัฒนาสามปGขององค4กรปกครองส/วนท'องถ่ิน และ
ประกาศใช'แผนพัฒนาสามปGขององค4กรปกครองส/วนท'องถ่ิน และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาท่ีต'องประสานกับ
องค4การบริหารส/วนจังหวัดให'คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท'องถ่ินระดับอําเภอเพ่ือประสานแผนพัฒนาสาม
ปGขององค4กรปกครองส/วนท'องถ่ินกับแผนพัฒนาองค4การบริหารส/วนจังหวัด 
    สําหรับกรณีองค4การบริหารส/วนตําบล ให'นายกองค4การบริหารส/วนตําบลเสนอร/างแผนพัฒนาสามปG
ขององค4การบริหารส/วนตําบลต/อสภาองค4การบริหารส/วนตําบล เพ่ือให'ความเห็นชอบก/อน แล'วนายกองค4การ
บริหารส/วนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช'แผนพัฒนาสามปGขององค4การบริหารส/วนตําบลต/อไป   

๑.๔ ประโยชน&ของแผนพัฒนาสามป  
             เป?นเครื่องมือท่ีช/วยให'องค4กรปกครองส/วนท'องถ่ิน ได'พิจารณาอย/างรอบคอบให'เห็นถึงความเชื่อมโยง 
ระหว/างแนวทางการดําเนินงานต/างๆท่ีอาจมีความเชื่อมโยง และส/งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป?นอุปสรรคต/อกัน 
เพ่ือให'องค4กรปกครองส/วนท'องถ่ินนํามาตัดสินใจ     กําหนดแนวทางการดําเนินงาน  และนําทรัพยากรท่ีมีอยู/ใน
ท'องถ่ินมาใช'อย/างคุ'มค/า     และมีประสิทธิภาพเพ่ือให'เกิดประโยชน4สาธารณะสูงสุด   การวางแผนพัฒนาสามปG  
สามารถดําเนินการพัฒนา ให'บรรลุวัตถุประสงค4 เปPาหมาย อย/างมีประสิทธิภาพ   และประหยัดเวลา   บุคลากร  
วัสดุอุปกรณ4 และงบประมาณ เพราะได'วางแผนใช'ทรัพยากรทุกๆ ด'านไว'ก/อนแล'ว  และเป?นการตอบสนองความ
ต'องการของประชาชนอย/างแท'จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี ๒ 
สภาพท่ัวไปและข+อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 

ขององค&กรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สภาพท่ัวไปและข+อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค&การบริหารส�วนตําบลนาทอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน   ต้ังอยู/ทางทิศใต'ของอําเภอทุ/งหว'า  ห/างจากตัวอําเภอทุ/งหว'า  
๑๓ กิโลเมตร อยู/ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูล ระยะทาง ๖๒ กิโลเมตร๒.๑  ข+อมูลท่ัวไป  
        ๒.๑.๑  สภาพทางภูมิศาสตร4  
 
        ท่ีตั้ง      ท่ีทําการองค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน 
         องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอนต้ังอยู/บนพ้ืนท่ีของ   หมู/ท่ี  ๙ ตําบลนาทอน  อําเภอทุ/งหว'า  
จังหวัดสตูล  ต้ังอยู/ห/างจากท่ีว/าการอําเภอทุ/งหว'าประมาณ ๑๓  กิโลเมตร 
         เนื้อท่ี 
         องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน  มีเนื้อท่ีโดยประมาณ  ๓๒,๐๙๑.๕๖  ไร/  หรือ  ๕๑.๓๔  
ตารางกิโลเมตร 
         ลักษณะภูมิประเทศ 
         สภาพพ้ืนท่ีของ องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน  ประกอบด'วย   เทือกเขาท่ีราบสูงและท่ีราบ
ลุ/มน้ําทะเลท/วมถึง โดยทางทิศเหนือ  ทิศตะวันตกและทิศใต'ของตําบล มีสภาพเป?นท่ีราบลุ/มน้ําทะเลท/วมถึง 
ประกอบด'วยปRาชายเลนตลอดแนว  ทางทิศตะวันออกของตําบล   มีเทือกเขาทอดตัวแนวยาวจากเหนือจรดใต'  
ซ่ึงมียอดเขาสูงประมาณ ๒๗๘  เมตร จากระดับน้ําทะเล พ้ืนท่ีตอนกลางของตําบลเป?นท่ีราบสูง ท่ีราบลุ/ม และท่ี
ราบเชิงเขา 
         ลักษณะภูมิอากาศ 
         ตําบลนาทอน  อยู/ในเขตภูมิอากาศแบบร'อนชื้น  มีฝนตกชุกเกือบตลอดท้ังปG  แบ/งออกเป?น  ๒  
ฤดูกาล  คือ  ฤดูร'อน  ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน  ฤดูฝน  ประมาณเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม   
         อาณาเขต 
         ทิศเหนือ ติดกับ     ตําบลทุ/งหว'า  อําเภอทุ/งหว'า  จังหวัดสตูล 
         ทิศใต'  ติดกับ     ตําบลกําแพง อําเภอละงู  จังหวัดสตูล 
         ทิศตะวันออก ติดกับ     ตําบลปRาแก/บ/อหิน อําเภอทุ/งหว'า  จังหวัดสตูล 
         ทิศตะวันตก ติดกับ     ตําบลทุ/งบุหลังและตําบลขอนคลาน อําเภอทุ/งหว'า  จังหวัดสตูล 



 
เขตการปกครอง 
องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน  มีเขตการปกครองครอบคลุม  ๙ หมู/บ'าน  จํานวนหมู/บ'านในเขตองค4การบริหารส/วนตําบลเต็มทุกหมู/บ'าน  ได'แก/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 

หมู/ที่ 
ชื่อ-สกุล 

ผู'ใหญ/บ'าน/กํานัน 
จํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑ นายเชิดศักดิ์       หมีนหา ๓๘๖ ๔๒๖ ๘๑๒ ๒๑๘ 
๒ นายลือชัย          จิโส_ะ ๓๖๐ ๓๗๗ ๗๓๗ ๒๖๑ 
๓ นายพจน4           สุขลิ้ม ๕๔๖ ๕๕๘ ๑,๑๐๔ ๓๐๔ 
๔ นายสมจิต          เวชสิทธ4 ๓๘๗ ๓๘๘ ๗๗๕ ๒๑๕ 
๕ นายวิรัตน4          รักษะโบ_ะ ๓๗๘ ๓๖๑ ๗๓๙ ๒๓๘ 
๖ นายวิสูตร          ประกอบ ๓๒๘ ๓๓๗ ๖๖๕ ๑๘๗ 
๗ นายสมบัติ         หล_ะเลย ๕๑๙ ๕๑๙ ๑,๐๓๘ ๒๖๑ 
๘ นายกลั้น           บัวสาย ๓๑๖ ๒๙๕ ๖๑๑ ๑๘๒ 
๙ นายประพันธ4      ยุลสา ๓๐๑ ๓๐๗ ๖๐๘ ๒๐๑ 

รวม  ๓,๕๒๑ ๓,๕๖๘ ๗,๐๘๙ ๒,๐๖๗ 



 
-๖- 

 
จํานวนประชาการจําแนกตามศาสนา แต�ละหมู�บ+าน ประจําป  ๒๕๕๗ 
 
 
 

ศาสนา 
เพศ รวม(คน) 

ชาย(คน) % หญิง(คน) % รวม(คน) % 
พุทธ ๖๐๗ ๒๔.๗๕ ๖๐๔ ๒๓.๗๔ ๑,๒๑๑ ๒๔.๒๓ 
คริสต4 - - - -   
อิสลาม ๑,๘๔๖ ๗๕.๒๕ ๑,๙๔๐ ๗๖.๒๖ ๓,๗๘๖ ๗๕.๗๗ 
ซิกส4 - - - - - - 
ฮินดู - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - 
รวม ๒,๔๕๓ ๑๐๐.๐๐ ๒,๕๔๔ ๑๐๐.๐๐ ๔,๙๙๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
ที่มา: ข'อมูล จปฐ. อําเภอทุ/งหว'า ปG ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 



 
 

-๗- 
ข+อมูลความจําเป<นพื้นฐาน ระดับตําบล ป  ๒๕๕๗ จําแนกตามช�วงอายุแบบสากล 

ช/วงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร'อยละ คน ร'อยละ คน ร'อยละ 

๑๐๑ ปGขึ้นไป 
๙๖-๑๐๐ ปG 
๙๑-๙๕ ปG 
๘๖-๙๐ ปG 
๘๑-๘๕ ปG 
๗๖-๘๐ ปG 
๗๑-๗๕ ปG 
๖๖-๗๐ ปG 
๖๑-๖๕ ปG 
๕๖-๖๐ ปG 
๕๑-๕๕ ปG 
๔๖-๕๐ ปG 
๔๑-๔๕ ปG 
๓๖-๔๐ ปG 
๓๑-๓๕ ปG 
๒๖-๓๐ ปG 
๒๑-๒๕ ปG 
๑๖-๒๐ ปG 
๑๑-๑๕ ปG 

๑ 
- 
๓ 

๑๕ 
๑๙ 
๓๓ 
๕๓ 
๖๕ 
๙๘ 

๑๐๓ 
๑๘๐ 
๒๒๗ 
๒๐๒ 
๒๒๙ 
๒๐๒ 
๑๘๒ 
๑๖๖ 
๑๗๔ 
๑๙๑ 

๐.๐๔ 
- 

๐.๐๒ 
๐.๖๑ 
๐.๗๗ 
๑.๓๕ 
๒.๑๖ 
๒.๖๕ 
๔.๐๐ 
๕.๓๐ 
๗.๓๔ 
๙.๒๕ 
๘.๒๓ 
๙.๓๔ 
๘.๒๓ 
๗.๔๒ 
๖.๗๗ 
๗.๐๙ 
๗.๗๙ 

๑ 
๒ 
๑ 

๑๑ 
๒๘ 
๔๙ 
๕๐ 
๖๔ 

๑๑๐ 
๑๐๙ 
๑๘๔ 
๒๑๘ 
๒๕๐ 
๒๓๓ 
๒๐๔ 
๒๐๐ 
๑๖๑ 
๑๘๓ 
๒๐๔ 

๐.๐๔ 
๐.๐๘ 
๐.๐๔ 
๐.๔๓ 
๐.๑๐ 
๑.๙๓ 
๑.๙๗ 
๒.๕๒ 
๔.๓๒ 
๔.๒๘ 
๗.๒๓ 
๘.๕๗ 
๙.๘๓ 
๙.๑๖ 
๘.๐๒ 
๗.๘๖ 
๖.๓๓ 
๗.๑๙ 
๘.๐๒ 

๒ 
๒ 
๔ 

๒๖ 
๓๗ 
๘๒ 

๑๐๓ 
๑๒๙ 
๒๐๘ 
๓๒๙ 
๓๖๔ 
๔๔๕ 
๔๕๒ 
๔๖๒ 
๔๐๖ 
๓๘๒ 
๓๒๗ 
๓๕๗ 
๓๙๕ 

๐.๐๔ 
๐.๐๔ 
๐.๐๘ 
๐.๕๒ 
๐.๙๔ 
๑.๖๔ 
๒.๐๖ 
๒.๕๘ 
๔.๑๖ 
๔.๗๘ 
๗.๒๘ 
๘.๙๑ 
๙.๐๕ 
๙.๒๕ 
๘.๑๒ 
๗.๖๔ 
๖.๕๔ 
๗.๑๔ 
๗.๙๐ 



๖-๑๐ ปG 
๑-๕ ปG 

น'อยกว/า ๑ ปG 

๑๖๑ 
๑๗๗ 

๕ 

๖.๕๖ 
๔.๗๗ 
๐.๒๐ 

๑๗๓ 
๑๐๒ 

๗ 

๖.๘๐ 
๔.๐๑ 
๐.๒๘ 

๓๓๔ 
๒๑๘ 
๑๒ 

๖.๖๘ 
๔.๓๘ 
๐.๒๔ 

รวม ๑,๖๗๔ ๑๐๐.๐๐ ๑,๗๓๔ ๑๐๐.๐๐ ๓,๔๐๘ ๑๐๐.๐๐ 
       
ที่มา: ข'อมูล จปฐ.   อ.ทุ/งหว'า จ.สตูล  จําแนกตามช/วงอายุ ปG ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 



-๘- 
จํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
เพศ รวม(คน) 

ชาย(คน) % หญิง(คน) % รวม(คน) % 
ไม/เคยศึกษา ๑๒๐ ๔.๘๙ ๑๑๙ ๔.๖๘ ๒๓๙ ๔.๗๘ 

อนุบาล/ศูนย4เด็กเล็ก ๙๐ ๓.๖๗ ๙๐ ๓.๕๔ ๑๘๐ ๓.๖๐ 
ต่ํากว/าชั้นประถมศึกษา ๑๒๓ ๕.๐๑ ๑๓๘ ๕.๔๒ ๒๖๑ ๕.๒๒ 

จบชั้นประถมศึกษา 
(ป.๔ ป.๗ ป.๖) 

๑,๑๕๙ ๔๗.๒ ๑๑๗๔ ๔๖.๑๕ ๒๓๓๓ ๔๖.๖๙ 

มัธยมศึกษาตอนต'น 
(มศ.๑-๓ ม.๑-๓) 

๓๔๗ ๑๔.๑๕ ๓๕๗ ๑๔.๐๓ ๗๐๔ ๑๔.๐๙ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มศ.๔-๕ ม.๔-๖ ปวช.) 

๓๙๙ ๑๖.๒๗ ๓๗๕ ๑๔.๗๔ ๗๗๔ ๑๕.๔๙ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท/า ๓๕ ๑.๔๓ ๔๑ ๑.๖๑ ๗๖ ๑.๕๒ 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท/า ๑๗๙ ๗.๑๗ ๒๔๔ ๙.๕๙ ๔๒๐ ๘.๔๑ 

สูงกว/าปริญญาตรี ๔ ๐.๑๖ ๖ ๐.๒๔ ๑๐ ๐.๒๐ 
รวม ๒,๔๕๓ ๑๐๐.๐๐ ๒,๕๔๔ ๑๐๐.๐๐ ๔๙๙๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
ที่มา: ข'อมูล ข'อมูล จปฐ.   อ.ทุ/งหว'า จ.สตูล  ปG ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ  
 

ประเภทอาชีพ 
เพศ รวม(คน) 

ชาย(คน) % หญิง(คน) % รวม(คน) % 
เกษตรกรรม-ทํานา - - - - - - 
เกษตรกรรม-ทําไร/ ๓ ๐.๑๒ - - ๓ ๐.๐๖ 

เกษตรกรรม-ทําสวน ๑๒๖๔ ๕๑.๕๓ ๑๑๙๓ ๔๖,๘๙ ๒,๔๕๗ ๔๙.๑๗ 
เกษตรกรรม-ประมง ๑๙ ๐.๗๗ ๕ ๐.๒๐ ๒๔ ๐.๔๘ 
เกษตรกรรม-ปศุสัตว4 - - - - - - 

รับราชการ เจ'าหน'าที่ของรัฐ ๗๖ ๓.๑๐ ๘๒ ๓.๒๒ ๑๕๘ ๓.๑๖ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๔ ๐.๑๖ ๒ ๐.๐๘ ๖ ๐.๑๒ 

พนักงานบริษัท ๑๖ ๐.๖๕ ๑๙ ๐.๗๕ ๓๕ ๐.๐๗ 
รับจ'างทั่วไป ๒๗๓ ๑๑.๑๓ ๒๓๓ ๙.๑๖ ๕๐๖ ๑๐.๑๓ 

ค'าขาย ๔๕ ๑.๘๓ ๑๒๗ ๔.๙๙ ๑๗๒ ๓.๔๔ 
ธุรกิจส/วนตัว ๒๘ ๑.๑๔ ๒๐ ๐.๗๙ ๔๘ ๐.๙๖ 

อาชีพอื่น 
(นอกเหนือที่กล/าวแล'ว 

๓๖ ๑.๔๗ ๘๖ ๓.๓๘ ๑๒๒ ๒.๔๔ 

กําลังศึกษา ๕๕๗ ๒๒.๗๑ ๖๓๘ ๒๕.๐๘ ๑,๑๙๕ ๒๓.๙๑ 
ไม/มีอาชีพ ๑๓๒ ๕.๓๘ ๑๓๙ ๕.๔๖ ๒๗๑ ๕.๔๒ 

รวม ๒,๔๕๓ ๑๐๐ ๒,๕๔๔ ๑๐๐.๐๐ ๔,๙๙๗ ๑๐๐.๐๐ 
ที่มา: ข'อมูล ข'อมูล จปฐ.   อ.ทุ/งหว'า จ.สตูล  ปG ๒๕๕๗ 
 

 



-๑๐- 

ข+อมูลด+านสาธารณสุข 
ตารางแสดงจํานวนผู+ป?วยนอกและการส�งต�อของโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ บ+านวังตง/นาทอน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ 

 
 

สถานบริการ 

ผู'ปRวยนอก   ผู'ปRวยอื่นๆ 
จํานวนผู'มารับ

บริการ 
(ราย) 

จํานวน 
ครั้ง 

เฉลี่ยผู'มารับบริการ 
ต/อวัน 

(ราย/วัน) 

ส/งต/อ 
(ราย) 

รับจากส/งต/อ 
(ราย) 

จํานวนผู'มารับ
บริการ 
(ราย) 

จํานวนครั้ง 

รพ.สตนาทอน/ 
วังตง 

๔,๑๗๒ ๑๑,๑๘๗ ๓๑.๑๑ ๙๘ ๒๖ - - 

ที่มา: รง ๐๑๑๐ รง.๕ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
สาเหตุการป?วยของผู+ป?วยนอก ๓ อันดับแรก ป งบประมาณ ๒๕๕๖ (รพ.สต.นาทอน) 
ลําดับที่ สาเหตุการป?วย จํานวน อัตรา/แสนประชากร 

๑. 
๒. 
 

๓. 
 

โรคทางเดินหายใจ 
โรคระบบย/อยอาหารรวมโรคในช/องปาก 

 
โรคระบบกล'ามเนื้อ รวมโครงร/าง และเนื้อยึดเสริม 

๑,๕๔๔ 
๖๐๖ 

 
๓๓๘ 

 

๓๔,๒๔๒.๖๒ 
๑๓,๔๓๙.๗๘ 

 
๗,๔๙๖.๑๑ 

 
 
สาเหตุการป?วยของผู+ป?วยนอก ๓ อันดับแรก ป งบประมาณ ๒๕๕๖ (รพ.สต.วังตง) 
ลําดับที่ สาเหตุการป?วย จํานวน อัตรา/แสนประชากร 

๑. 
๒. 
๓. 
 

โรคทางเดินหายใจ 
อาการภายนอก 

โรคระบบย/อยอาหาร 
 

๘๗๒ 
๕๗๕ 
๕๒๓ 

 

๒๗,๘๕๙.๔๒ 
๑๘,๓๗๐.๖๐ 
๑๖,๗๒๙.๒๖ 

 



-๑๑- 

ตารางแสดงเหตุการณ&ตาย ป งบประมาณ ๒๕๕๖ (รพ.สต.นาทอน) 
อันดับ สาเหตุการตาย จํานวน อัตรา/แสนประชากร 

๑ 
๒ 
๓ 

อุบัติเหตุ 
โรคระบบหลอดเลือด 

ฆาตกรรม 

๖ 
๓ 
๒ 

๑๓๓.๐๖ 
๖๖.๕๓ 
๔๔.๓๕ 

 
 
ตารางแสดงเหตุการณ&ตาย ป งบประมาณ ๒๕๕๖ (รพ.สต.วังตง) 

อันดับ สาเหตุการตาย จํานวน อัตรา/แสนประชากร 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

โรคชรา 
โดนยิง 

อุบัติเหตุจราจร 
มะเร็ง 

เบาหวาน 
 

๗ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑๕๖.๓๒ 
๒๒.๓๓ 
๒๒.๓๓ 
๒๒.๓๓ 
๒๒.๓๓ 

ที่มา: รพ.สต.นาทอน/รพ.สต.วังตง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๒- 

 
ตารางแสดงจํานวนผู+ป?วยโรคไข+เลือดออก ตําบลนาทอน ป  ๒๕๕๒-๒๕๕๖ จําแนกเป<นรายเดือน 
 

เดือน 
จํานวนปRวย (ราย) 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ รวม 
มกราคม ๐ ๑ ๐ ๐   

กุมภาพันธ4 ๑ ๐ ๐ ๐   
มีนาคม ๐ ๑ ๐ ๐   
เมษายน ๐ ๐ ๐ ๐   

พฤษภาคม ๐ ๐ ๒ ๐   
มิถุนายน ๐ ๐ ๐ ๑   
กรกฎาคม ๐ ๐ ๐ ๐   
สิงหาคม ๐ ๐ ๐ ๐   
กันยายน ๐ ๑ ๐ ๐   
ตุลาคม ๐ ๐ ๐ ๐   

พฤศจิกายน ๐ ๐ ๑ ๐   
ธันวาคม ๐ ๐ ๐ ๐   

รวม ๑ ๓ ๓ ๑   
ที่มา;รายงานระบาดวิทยา (รง.๕๐๖) 

 
 
 

 



 
-๑๓- 

 
จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ป  ๒๕๕๗ 

ข+อมูลความจําเป<นพื้นฐาน ระดับตําบล 

ประเภทอาชีพ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร'อยละ คน ร'อยละ คน ร'อยละ 

 
เกษตรกรรม-ทํานา 
เกษตรกรรม-ทําไร/ 
เกษตรกรรม-ทําสวน 
เกษตรกรรม-ประมง 
เกษตรกรรม-ปศุสัตว4 
รับราชการ เจ'าหน'าที่ของรัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
รับจ'างทั่วไป 
ค'าขาย 
ธุรกิจส/วนตัว 
อาชีพอื่น(นอกเหนือที่กล/าวแล'ว) 
กําลังศึกษา 
ไม/มีอาชีพ 

 

 
- 
๓ 

๑๒๖๔ 
๑๙ 

 
๗๖ 
๔ 

๑๖ 
๒๗๓ 
๔๕ 
๒๘ 
๓๖ 

๕๕๗ 
๑๓๒ 

 
- 

๐.๑๒ 
๕๑.๕๓ 
๐.๗๗ 

- 
๓.๑๐ 
๐.๑๖ 
๐.๖๕ 

๑๑.๑๓ 
๑.๘๓ 
๑.๑๔ 
๑.๔๗ 

๒๒.๗๑ 
๕.๓๘ 

 
- 
- 

๑,๑๙๓ 
๕ 
- 

๘๒ 
๒ 

๑๙ 
๒๓๓ 
๑๒๗ 
๒๐ 
๘๖ 

๖๓๘ 
๑๓๙ 

 
- 
- 

๔๖.๘๙ 
๐.๒๐ 

- 
๓.๒๒ 
๐.๐๘ 
๐.๗๕ 
๙.๑๖ 
๔.๙๙ 
๐.๗๙ 
๓.๓๘ 

๒๕.๐๘ 
๔.๔๖ 

 
- 
๓ 

๒,๔๕๗ 
๒๔ 
- 

๑๕๘ 
๖ 

๓๕ 
๕๐๖ 
๑๗๒ 
๔๘ 

๑๒๒ 
๑,๑๙๕ 
๒๑๗ 

 
- 

๐.๐๖ 
๔๙.๗ 
๐.๔๘ 

- 
๓.๑๖ 
๐.๑๒ 
๐.๗๐ 

๑๐.๑๓ 
๓.๔๔ 
๐.๙๖ 
๒.๔๔ 

๒๓.๙๑ 
๕.๔๒ 

รวม ๒,๕๔๔ ๑๐๐ ๒,๕๔๔ ๑๐๐ ๔,๙๙๗ ๑๐๐ 
 



-๑๔- 
 

จํานวนประชากรจําแนกตามศาสนา ป  ๒๕๕๗ 
ข+อมูลความจําเป<นพื้นฐาน ระดับตําบล 

ศาสนา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร'อยละ คน ร'อยละ คน ร'อยละ 

 
พุทธ 
คริสต4 
อิสลาม 
ซิกส4 
ฮินดู 
อื่นๆ 

 
๖๐๗ 

- 
๑,๘๔๖ 

- 
- 
- 

 
๒๔.๗๕ 

- 
๗๕.๒๕ 

- 
- 
- 

 
๖๐๔ 

- 
๑,๙๔๐ 

- 
- 
- 

 
๒๓.๗๔ 

- 
๗๖.๒๖ 

- 
- 
- 

 
๑,๒๑๑ 

- 
๓,๗๘๖ 

- 
- 
- 

 
๒๔.๒๓ 

- 
๗๕.๗๗ 

- 
- 
 
 
- 

รวม ๒,๔๕๓ ๑๐๐ ๑,๕๔๔ ๑๐๐ ๔,๙๙๗ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 

 



-๑๕- 
 

การเปรียบเทียบรายรับรายจ�ายย+อนหลัง  ๓ ป  
ประเภทรายรับ 

รายการ 
จํานวนเงิน 

ปGงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ปGงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ปGงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
รายได'หมวดภาษีอากร ๑๐,๘๖๖,๙๕๖.๔๓ ๑๑,๒๒๒,๖๘๙.๑๖ ๓๓๐,๙๔๐.๕๔ 
รายได'หมวดค/าธรรมเนียมและใบอนุญาต ๑๐๒,๑๔๘.๔๖ ๑๑๕,๖๐๒.๑๗ ๔๐๙,๐๔๐.๕๒ 
รายได'จากทรัพย4สิน ๑๓๑,๐๕๔.๖๑ ๑๒๒,๑๓๗.๙๘ ๑๘๐,๗๘๓.๙๙ 
รายได'จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย4 - - - 
รายได'เบ็ดเตล็ด 
 

๑๙๐,๗๗๕.๗๕ ๑๕๕,๐๔๐ ๖๔,๓๒๖.๕๐ 

รายได'เงินอุดหนุนทั่วไป ๙,๔๗๓,๕๕๔.๔๐ ๑๓,๑๙๑,๕๕๓ ๑๐,๖๒๖,๑๓๖.๐๐ 
รายได'หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔,๒๑๔,๐๒๐.๒๐ ๖,๘๐๗,๒๓๙.๐๔ ๑๐,๐๓๙,๕๔๐.๒๙ 
    

รวม ๒๔,๙๗๘,๕๐๙.๘๕ ๓๑,๖๑๔,๒๖๑.๓๕ ๒๑,๖๕๐,๗๖๗.๘๔ 
 

ประเภทรายจ�าย 

รายการ 
จํานวนเงิน 

ปGงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ปGงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ปGงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
หมวดรายจ/ายงบกลาง ๑,๖๑๐,๑๐๔ ๑,๑๒๑,๐๗๔   ๙๑๗,๔๓๓.๖๙ 
หมวดรายได'ประจํา ๑๔,๓๘๘,๓๖๑.๐๒ ๑๗,๕๔๕,๘๑๗.๘๙ ๑๓,๐๘๒,๐๖๑.๔๗ 
หมวดรายจ/ายเพื่อการลงทุน ๒,๒๔๒,๙๐๐ ๘,๒๗๕,๑๔๑.๖๓   ๔,๑๓๑,๘๘๘.๐๑ 
    

รวม ๑๘,๒๔๑,๓๖๕.๐๒ ๒๖,๙๔๒,๐๓๓.๕๒ ๑๘,๑๓๑,๓๘๓,๑๗ 



-๑๖- 
 
  ๒.๑.๒  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 
        ราษฎรตําบลนาทอนมีการประกอบอาชีพทําการเกษตรเป?นหลัก  เช/น  ทําสวนยางพารา  ทํานา 
ทําสวนปาล4ม  ทําสวนผลไม'  เลี้ยงสัตว4  และปลูกพืชผัก  ทําการประมงฯลฯ  
        หน/วยธุรกิจในเขต  องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน 
  ร'านขายของชํา   จํานวน  ๘๓   แห/ง 
  อู/ซ/อมจักรยานยนต4  จํานวน  ๑๖ แห/ง 
  อู/ซ/อมรถยนต4   จํานวน  ๙ แห/ง 
  ตลาดนัด   จํานวน  ๔ แห/ง 
  ร'านตัดผม+เสริมสวย  จํานวน  ๑๐ แห/ง 
  ร'านขายวัสดุก/อสร'าง  จํานวน   ๖ แห/ง    
         โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน  ๒ โรง 
         ปHfมน้ํามัน   จํานวน  ๒ แห/ง 
  ร'านล'างอัดฉีด   จํานวน  ๕ แห/ง 
  ร'านขายสินค'าเกษตร  จํานวน  ๒ แห/ง 
  ร'านเกมส4   จํานวน            ๕        แห/ง 
  ร'านโทรศัพท4   จํานวน  ๑        แห/ง 
               
 การศึกษา 
           โรงเรียนประถมศึกษา           จํานวน  ๗ แห/ง 
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา(วังตง) จํานวน  ๑ แห/ง 
           โรงเรียนมัธยมศึกษา           จํานวน  ๓ แห/ง 
           ศูนย4การเรียนชุมชน           จํานวน  ๑ แห/ง 
           ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก           จํานวน  ๓ แห/ง 
  
สถาบันและองค4กรทางศาสนา   
          วัด/สํานักสงฆ4            จํานวน     ๑    แห/ง 
          มัสยิด                      จํานวน  ๘  แห/ง 
          มะนาซ_ะห4            จํานวน             ๑๒     แห/ง 
                   โบสถ4 คริสต4                                      จํานวน               ๑        แห�ง  
 
 
 
 

 



      -๑๗- 
       
การสาธารณสุข 
        โรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพประจําตําบล      จํานวน               ๒        แห/ง 
        ศูนย4สาธารณสุขมูลฐาน           จํานวน               ๙        แห/ง 
                        
            ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน 
      ปPอมสายตรวจ    จํานวน     ๑    แห/ง 
      จุดตรวจประจําหมู/บ'าน   จํานวน     ๙    แห/ง 
      อาสาสมัครปPองกันภัยฝRายพลเรือน(อปพร.) จํานวน  ๒๑๐ คน 
      ชุดรักษาความปลอดภัยหมู/บ'าน (ชรบ.)   จํานวน  ๒๒๙   คน  
 
        ๒.๑.๔  การบริการพ้ืนฐาน 
      การคมนาคม   
     องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน  ต้ังอยู/ในพ้ืนท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก  มีถนนทางหลวงแผ/นดิน  
หมายเลข  ๔๑๖  ละงู - ทุ/งหว'า เชื่อมระหว/างอําเภอเมืองกับอําเภอละงู  ซ่ึงมีรถประจําทางวิ่งผ/าน  ดังนี้ 
     รถบัสประจําทางสายตรัง – สตูล 
     รถบัสปรับอากาศสายภูเก็ต – สตูล 
     รถทัวร4ปรับอากาศสายกรุงเทพฯ - สตูล   
             
    ถนนลาดยาง 
       ถนนลาดยาง         จํานวน      ๗    สาย    
       ถนน คสล.     จํานวน  ๑๗ สาย 
              ถนนหินผุ             จํานวน     ๒๕     สาย  
    การโทรคมนาคม        
                มีโทรศัพท4สาธารณะ  จํานวน  ๒๔  แห/ง 
                มีระบบเสียงตามสายให'บริการ  ๒  หมู/  คือ หมู/ท่ี ๑  และ หมู/ท่ี ๙ 
       การไฟฟPา 
               จํานวนหมู/บ'านท่ีไฟฟPาเข'าถึง  เกือบ ๑๐๐ %  
      แหล/งน้ําท่ีสร'างข้ึน  และอุปกรณ4กักเก็บน้ํา 
           ฝาย                 จํานวน     ๖    แห/ง 
        บ/อน้ําต้ืน (ส/วนตัว)       จํานวน     ๔๕   บ/อ     
         บ/อมือโยก        จํานวน   ๖  บ/อ 
       ประปาหมู/บ'านขนาดใหญ/มาก  หมู/ท่ี ๑  บ'านนาทอน   จํานวน    ๑  แห/ง 
       ประปาหมู/บ'านขนาดเล็กบ'านยางต'นเดียว  หมู/ท่ี ๑  บ'านนาทอน  จํานวน    ๑  แห/ง 
         ประปาหมู/บ'านขนาด ๒๐ ลูกบาศก4เมตร  หมู/ท่ี ๒  บ'านนาเปรีย              จํานวน    ๒ แห/ง 



-๑๘- 
 

           ประปาหมู/บ'านขนาด ๒๐ ลูกบาศก4เมตร  หมู/ท่ี ๓  บ'านช/องไทร  จํานวน    ๑  แห/ง 
      ประปาหมู/บ'านขนาด ๒๐ ลูกบาศก4เมตร  หมู/ท่ี ๕  บ'านท/าศิลา    จํานวน    ๒  แห/ง 
              ประปาหมู/บ'านขนาดใหญ/  หมู/ท่ี ๕  บ'านท/าศิลา             จํานวน    ๑  แห/ง 
              ประปาหมู/บ'านขนาด ๒๐ ลูกบาศก4เมตร  หมู/ท่ี ๗ บ'านบารายี  จํานวน    ๑  แห/ง 
              ประปาหมู/บ'านขนาด ๒๐ ลูกบาศก4เมตร  หมู/ท่ี ๘  บ'านทุ/งใหญ/  จํานวน    ๑ แห/ง 
              ประปาหมู/บ'านขนาดใหญ/มาก  หมู/ท่ี ๘  บ'านทุ/งใหญ/   จํานวน    ๑  แห/ง 
    
๒.๑.๕  ข'อมูลอ่ืน ๆ 
  ท่ีอ/านหนังสือประจําหมู/บ'าน   จํานวน     ๙    แห/ง 
  หอกระจายข/าวประจําหมู/บ'าน   จํานวน  ๘ แห/ง   
       ศูนย4สงเคราะห4ราษฎรประจําหมู/บ'าน  จํานวน     ๙    ศูนย4 
       ศูนย4พัฒนาครอบครัวในชุมชน   จํานวน  ๑ ศูนย4 
 สนามกีฬากลางอําเภอทุ/งหว'า   จํานวน   ๑  แห/ง 
 ศูนย4เรียนรู'ชุมชนตําบลนาทอน   จํานวน   ๑   ศูนย4 
  
๒.๑.๕  แหล/งท/องเท่ียว 

- ถํ้าเขานางดํา ต้ังอยู/ท่ี ม.๘ บ'านทุ/งใหญ/ ต.นาทอน อ.ทุ/งหว'า จ.สตูล 
 - อา่วผก             ตั �งอยูที่� ม.๔ บ้านวงัตง ต.นาทอน อ.ทุง่หว้า จ.สตลู 
 - หาดไม้ขาว      ตั �งอยูที่� ม.๖ บ้านทา่ข้ามควาย ต.นาทอน อ.ทุง่หว้า จ.สตลู 
  

๒.๑.๖  แหล/งเรียนรู'ในตําบลนาทอน 
-  บ'านบังดาโหด  ปานแขวง  เรื่องการใช'พลังงานทดแทน   ต้ังอยู/ ม.๔ บ'านวังตง ต.นาทอน อ.ทุ/งหว'า จ.สตูล 
 โทร ๐๘๙-๔๖๒๙๕๕๐ 
  - เกษตรชีวภาพการทําปุhยหมัก    การท/องเท่ียวเชิงเกษ บ'านบังนิต   ต้ังอยู/ ม.๕ บ'านท/าศิลา ต.นาทอน  อ.
ทุ/งหว'า จ.สตูล  
 -  กลุ/มเกษตรปลอดภัย ต้ังอยู/ท่ี ม.๑ บ'านนาทอน ต.นาทอน อ.ทุ/งหว'า จ.สตูล 
 - สวนสมรม  บ'านครูภัณฑ4 ต้ังอยู/ ม.๒ บ'านนาเปรีย ต.นาทอน  อ.ทุ/งหว'า จ.สตูล 
 - แหล/งอนุรักษ4ทรัพยากรปRาชายเลน  ต้ังอยู/ ม.๔ บ'านวังตง ต.นาทอน อ.ทุ/งหว'า จ.สตูล 
- เครือข/ายกองทุนชุมชน ต้ังอยู/ ม.๘ บ'านทุ/งใหญ/ ต.นาทอน อ.ทุ/งหว'า จ.สตูล    
- ศูนย4ถ/ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ต้ังอยู/ ม.๒ บ'านนาเปรีย ต.นาทอน อ.ทุ/งหว'า จ.สตูล 
 
 
 
 



-๒๔- 
 
๒.  ข'อมูลเก่ียวกับศักยภาพการพัฒนาท'องถ่ิน 
      โครงสร'างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
             องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอนเป?นรูปแบบการปกครองส/วนท'องถ่ินรูปแบบหนึ่ง การจัด
องค4กรของ องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน ประกอบด'วย  ๒  ส/วนท่ีสําคัญ 

(๑)  สภาองค4การบริหารส/วนตําบล  ประกอบด'วย   สมาชิกสภาองค4การบริหารส/วนตําบลท่ีมาจาก
การ เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในท'องถ่ิน  จํานวน  ๑๘  คน    มีหน'าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของผู'บริหาร
ให'เป?นไปตามนโยบายแผนพัฒนาตําบลและกฎหมาย  ระเบียบข'อบังคับของทางราชการ  โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน/งคราวละ  ๔  ปG 
 (๒) คณะผู'บริหาร ประกอบด'วยนายกองค4การบริหารส/วนตําบล ๑ คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนในท'องถ่ิน รองนายกองค4การบริหารส/วนตําบล จํานวน ๒ คน และเลขานุการนายกองค4การบริหาร
ส/วนตําบล จํานวน ๑ คน ทําหน'าท่ีในการบริหารจัดการต/างๆ ตามอํานาจหน'าท่ีท่ีกําหนดไว'ตามกฎหมาย โดย
มีวาระการดํารงตําแหน/งคราวละ ๔ ปG 
 
 

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



-๒๕- 
๑๐.  แผนภูมิโครงสร'างการแบ/งส/วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปG 

แผนภูมิโครงสร'างการแบ/งส/วนราชการ องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน 
 
ปลัดองค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน 
(นักบริหารงานองค4การบริหารส/วนตําบล ๘ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
           
 
 
 

 

รองปลัดองค&การบริหารส�วนตําบลนาทอน 
     (นักบริหารงานองค&การบริหารส�วนตําบล ๖) 

หน�วยตรวจสอบภายใน 
(เจ+าหน+าที่ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖) 

สํานักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) 

๑.  งานบริหารงานทั่วไป 
๒.  งานวิเคราะห4นโยบาย
และแผน 
๓.  งานกฎหมายและคดี 
๔.  งานกิจการสภา 
๕.  งานส/งเสริมการ   
เกษตรและการท/องเที่ยว 

ส�วนการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 
๑.  งานการเงิน 
๒.  งานบัญชี 
๓.  งานทะเบียน 
ทรัพย4สินและพัสดุ 
๔.  งานพัฒนาและ  
    จัดเก็บรายได' 

ส�วนโยธา 
(นักบริหารงานช�าง ๖) 

๑.  งานก/อสร'าง 
๒.  งานออกแบบและควบคุม 
อาคาร 
๓.  งานผังเมือง 
๔.  งานประสานสาธารณปูโภค 

ส�วนการศึกษา ฯ  
(นักบริหารงานการศึกษา ๖) 

๑.  งานบริหารงานการศกึษา 
๒.  งานส/งเสริมการศึกษา  
     ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.  งานศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 
๔.  งานกีฬาและนนัทนาการ 

ส�วนสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖) 

๑.งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
๒.งานสังคมสงเคราะห4 
๓.งานส/งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี 
๔.งานปPองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ส�วนสาธารณสุขและสิ ่
สิ่งแวดล+อม 

๑.  งานอนามัยและสิ่งแวดล'อม 
๒.  งานส/งเสริมสุขภาพและ 
     สาธารณสุข  
๓.  งานรักษาความสะอาด 
๔.  งานควบคุมและจัดการ 
     คุณภาพสิ่งแวดล'อม 
๕.  งานบริหารสาธารณสุข 



 
-๒๖- 

ตารางพนักงานส/วนตําบล ลูกจ'างประจํา และพนักงานจ'างตามภารกิจ 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน/ง เลขที่ตําแหน/ง หมายเหตุ 

๑ นายตรา เหมโคกน'อย ปลัด อบต.นาทอน ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑  
๒ นายกูดนัย ราเหม รองปลัด อบต. นาทอน ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒  
                           สํานักปลัด 

๑ นางสาวมัณทนา     หมาดมาสัน หัวหน'าสํานักปลักฯ ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑  
๒ นางสาวพรพิสุทธิ์    ใจสมุทร จนท.วิเคราะห4 ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑  
๓ นางกันทิมา          ขุนละออง จพง.ธุรการ ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑  
๔ นางสาวกาญจนา   จันทร4แก'ว นิติกร ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑  
๕ นางพรทิพย4          คอยอาสา ผช.จนท.ธุรการ   
๖ นางสาวกานดา      ชอบงาน ผช.จนท.ประชาสัมพันธ4   
๗ นายมะนาเซ         เจะมะ พนักงานขับรถยนย4   
๘ นายชัยนาท         ระหมาน คนงานทั่วไป   
๙ นางสาวฮาสิตี       พันหาบ พนักงานจ'างแม/บ'าน   
     ส/วนการคลัง 

๑ นางบุบผา           สุขมะแปPน หัวหน'าส/วนการคลัง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑  
๒ นางสาวนุชนาฏ     หวันเก นักวิชาการจัดเก็บรายได' ๐๔-๐๓๐๘-๐๐๑  
๓ นางสาวผกาวรรณ  แสงเขียว จพง.การเงินและบัญชี ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑  
๔ นางสาวจิราภร      โส_ะตร ี จนท.ทั่วไป   
๕ นางสาวอารญา      เวชสิทธิ ์ พนักงานจ'างเหมา   
๖ นายณัฐพล           อย/างดี พนักงานจ'างเหมา   



-๒๗- 
 
                                ส/วนโยธา 

๑ นายอับดลเลาะห4  อาบะห4 หัวหน'าส/วนโยธา ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑  
๒ นายสาธิต ประดิษฐ4ขํา นายช/างโยธา ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑  
๓ นายอนันตรัตน4 พิชยมงคล ผู'ช/วยช/างเขียนแบบ   
๔ นายสุพจน4 สมะบุบ ผู'ช/วยช/างไฟฟPา   
๕ นางภีภา ขุนพิทักษ4 ผู'ช/วยเจ'าหน'าที่ธุรการ   
๖ นายอาหมัด ละเขียด พนักงานจ'างเหมา   

                               ส/วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม 
๑ น.ส.ศุภิกา    นุ'ยคดี เจ'าพนักงานสาธารณสุข ๐๖-๐๔๒๒-๐๐๑  
๒ น.ส.ณัฐชา     กาเส็มส_ะ ผช.เจ'าหน'าที่ธุรการ   
๓ นายณัฐวุฒิ    อย/างดี พนักงานขับรถเก็บขยะ   
๔ นายภูธร       อย/างดี พนักงานจ'างทั่วไป   
๕ นายวิทยา    ปjริยะ พนักงานจ'างทั่วไป   
๖ น.ส.นิตยา       นราจร พนักงานจ'างเหมา   

ส/วนการศึกฯ 
๑ นางสุนีย4         แก'วกุก หน.ส/วนการศึกษา ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑  
๒ นางวิไลวรรณ   อย/างดี ครูผู'ดูแลเด็ก   
๓ นางโสภิญญา   เครือวัลย4 ครูผู'ดูแลเด็ก   
๕ นางนิตยา       หีมปอง ครูผู'ดูแลเด็ก   
๖ นางรัชนี        เวชศักดิ์ ครูผู'ดูแลเด็ก   

 



-๒๘- 
 
 

๗ นายทวี          ทองขวิด ผช.จนท.กีฬาและนันทนาการ   
๘ น.ส.สุพรรัตน4   โสสนุย ผช.ครูผู'ดูแลเด็ก   
๙ น.ส.อุไรวรรณ   หลีหาด ผช.ครูผู'ดูแลเด็ก   

๑๐ น.ส.ขวัญเรือน     หล_ะเลย ผช.ครูผู'ดูแลเด็ก   
๑๑ น.ส.สุไลยา        ชายเกตุ ผช.ครูผู'ดูแลเด็ก   
๑๒ นางสุกัลยา        สอเหลบ ครูผู'ดูแลเด็ก   
๑๓ น.ส.ฟารีดา        โต_ปลัด พนักงานจ'างเหมา   
๑๔ นางสาวนัยนา     มานะกล'า พนักงานจ'างเหมา   

                                   ส/วนสวัสดิการสังคม 
๑ นายสุพัฒน4พงษ4     มูสิกพงษ4 นักพัฒนาชุมชน ๑๑-๐๗๐๔-๐๐๑  
๒ น.ส.อุบล           เวชสิทธิ ์ ผช.จนท.ธุรการ   
๓ นายนพรัตน4        อย/างดี ผช.จนท.ปPองกัน   
๔ นายณัฐพงศ4        สังวาระ พนังงานขับรถยนต4   

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๙- 
 

      โครงสร+างของสํานักปลัดองค&การบริหารส�วนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ'างประจํา พนักงานจ'าง 
จํานวน ๑ - - - ๑ ๓ - - - - ๔ 

หัวหน'าสํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) (๑) (๑) 

งานกฎหมายและคด ีงานนโยบายและแผน งานบริหารงานทั่วไป 

- บุคลากร ๓-๕/๖ว (๑) 
- จพง.ธุรการ ๒-๔/๕ (๑) 

- จ.วิเคราะห4นโยบายและแผน 
๓-๕/๖ว (๑) 

 

- นิติกร ๓-๕/๖ว  

งานส/งเสริมการเกษตรและการท/องเที่ยว งานกิจการสภา 

- บุคลากร ๓-๕/๖ว (๑) - จ.วิเคราะห4นโยบายและแผน 
๓-๕/๖ว (๑) 



-๓๐- 
 
 
 
              โครงสร+างของส�วนการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ'างประจํา พนักงานจ'าง 
จํานวน - - - ๑ ๑ - - - - ๑ ๑ 
 
 

หัวหน'าส/วนการคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ๖) 

งานการเงิน 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕/
๖ว (๑) 

ลูกจ+างประจํา 
- จนท.บริหารงานทั่วไป (๑) 

งานบัญช ี

- เจ'าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒-๔/๕  

- เจ'าหน'าที่ธุรการ ๑-๓/๔ (๑)  

งานทะเบียนทรัพย4สนิและพัสดุ 

- เจ'าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได' 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได'  
๓-๕/๖ว (๑)  



-๓๑- 
 
 

โครงสร+างของส�วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ'างประจํา พนักงานจ'าง 
จํานวน - -  ๑ - ๑ - - - - ๓ 
 
 
 
 
 

หัวหน'าส/วนโยธา  
(นักบริหารงานช/าง ๖ ) (๑) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานก/อสร'าง งานผังเมือง 

- นายช/างโยธา ๒-๔/๕ (๑) -  ช/างเขียนแบบ ๑-๓/๔  - นายช/างโยธา ๒-๔/๕ (๑) - นายช/างโยธา ๒-๔/๕ (๑) 

 



-๓๒-                                                               
โครงสร+างของส�วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล+อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ'างประจํา พนักงานจ'าง 
จํานวน - - - - - - - - - - ๔ 
 
 
 
 

หัวหน'าส/วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๖) 

งานรักษาความสะอาด งานอนามัยและสิ่งแวดล'อม 

- เจ'าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
๒-๔/๕  

-  

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล'อม 

งานบริหารสาธารณสุข 

-  เจ'าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
๒-๔/๕  

 

งานส/งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ 

- เจ'าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
๒-๔/๕  

- เจ'าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
๒-๔/๕ 

- เจ'าพนักงานสาธารสุขชุมชน ๒-๔/๕  



-๓๓- 
 
 

โครงสร+างของส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ'างประจํา พนักงานจ'าง 
จํานวน - - - - ๑ - - - - - ๑๐ 
 
 
 

หัวหน'าส/วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ๖) 

งานส/งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานบริหารงานการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (๑) - นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (๑) 

งานศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 

- นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (๑) - นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (๑) 



-๓๔- 
 

โครงสร+างของส�วนสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ'างประจํา พนักงานจ'าง 
จํานวน - - - - ๑ - - - - - ๓ 
 
 
 
 

หัวหน'าส/วนสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗) 

งานสังคมสงเคราะห4 งานส/งเสรมิอาชีพและพัฒนาสตร ีงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานปPองกันและบรรเทาสาธารณภยัภัย 

- นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว (๑) - นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว (๑)   
- นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ ว (๑) 

-  นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ ว (๑) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี ๓ 
สรุปผลการพัฒนาท+องถ่ินในป ที่ผ�านมา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๓๕- 
 
 
ผลการวิเคราะห4ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปHจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท'องถ่ินในอนาคต SWOT Analysis  ( จุดแข็ง  จุดอ/อน  โอกาส  และอุปสรรค )  ขององค4การบริหารส/วน
ตําบลนาทอน 
 จุดแข็ง (Strength-S) 
  ๑.  พ้ืนท่ีตําบลนาทอน  เป?นพ้ืนท่ีท่ีม่ีเส'นทางสามารถเชื่อมกับหลายตําบลและหลายอําเภอ 
  ๒.  ประชาชนอยู/ร/วมกันอย/างสงบสุข  ไม/มีความขัดแย'งทางด'านศาสนา 
  ๓.  มีผลผลิตทางการเกษตรและการทําประมงท่ีสมบูรณ4 
  ๔.  มีการจัดต้ังกลุ/มอาชีพ  และมีการรวมกลุ/มของประชาชน 
  ๕.  มีศูนย4เด็กเล็กรองรับการศึกษาก/อนวัยเรียนท่ีได'มาตรฐาน 
  ๖.  มีศูนย4การเรียนชุมชน  เพ่ือรองรับการศึกษานอกระบบ 

๗.  มีวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปHญญาท'องถ่ินท่ีเป?นเอกลักษณ4และยึดเหนี่ยวจิตใจของ  
    คนในชุมชน 

  ๘.  มีศูนย4  อปพร.  ดําเนินงานปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการรักษาความ 
                         ปลอดภยัในหมู/บ'าน 

๙.  ในพ้ืนท่ีไม/มีปHญหาก/อการร'าย ประชาชนพุทธ/อิสลาม อยู/กันอย/างสันติ 
  ๑๐. ประชาชนให'ความสําคัญในการออกกําลังกาย โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล 
 
 จุดอ�อน (Weakness-W) 
  ๑.  อบต.  มีรายได'จากการจัดเก็บเองน'อย  งบประมาณส/วนใหญ/ได'รับการอุดหนุนจาก 
                         ส/วนกลาง       

๒.  การคมนาคมในเขตหมู/บ'านยังไม/สะดวกเท/าท่ีควร 
  ๓.  ระบบสาธารณูปโภคยังไม/ท่ัวถึง 
  ๔.  สถานท่ีท/องเท่ียว ไม/มีการบริหารจัดการท่ีดี 

๕.  เกษตรกรขาดความกระตือรือร'นในการรวมกลุ/มเพ่ือพัฒนาสินค'าเกษตรและไม/มีตลาด 
      รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
  ๖.  ไม/มีโรงพยาบาล 
  ๗.  หน/วยงานขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะด'านเพ่ือรองรับการถ/ายโอนภารกิจ 
  ๘.  ขาดแหล/งน้ําและระบบชลประทาน ในการทําการเกษตร 
  ๙.  พ้ืนท่ีท/องเท่ียวส/วนใหญ/อยู/ในเขตปRาชายเลน จึงเป?นปHญหาท่ีไม/เอ้ือต/อการลงทุนและการ 
                          พัฒนา 
  ๑๐. ขาดความร/วมมือในการประสานงาน บูรณาการท่ีดี 
 

 



-๓๖- 
 

โอกาส (Opportunity-O) 
  ๑.  หน/วยงานราชการอ่ืนสนับสนุนให'การช/วยเหลือ 

๒.  การสนับสนุนการกระจายอํานาจให'แก/องค4กรปกครองส/วนท'องถ่ิน ทําให'เข'าถึงความ 
    ต'องการ ของประชาชนได'ตรงตามวัตถุประสงค4 และความต'องการ ของประชาชน 

  ๓.  มีการประสานงานท่ีดีระหว/าง  อบต.  กับชุมชน 
  ๔.  เป?นพ้ืนท่ีติดทะเลอันดามัน 

๕.  มีการเชื่อมโยงการท/องเท่ียวทางฝHtงทะเลอันดามัน สามารถดึงดูดนักท/องเท่ียวท้ังชาวไทย 
      และต/างประเทศ  

๕.  เป?นพ้ืนท่ีซ่ึงมีทางคมนาคมเชื่อมโยง ใกล'เคียงกับจังหวัดใหญ/ เช/นตรัง สามารถเชื่อมโยง 
      การท/องเท่ียวได' 

๖. ความไม/สงบเรียบร'อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต' มีผลกระทบต/อการท/องเท่ียว การ 
               ดํารงชีวิตและการลงทุน 
 อุปสรรค (Threat-W) 
  ๑.  งบประมาณในการพัฒนามีอย/างจํากัด 
  ๒.  การจัดสรรงบประมาณจากส/วนกลางไม/สอดคล'องกับการดําเนินงาน  และไม/เป?นไปตาม 
               กฎหมายการกระจายอํานาจให'แก/องค4กรปกครองส/วนท'องถ่ิน  
  ๓. กฎระเบียบไม/เอ้ืออํานวยต/อการพัฒนาปRาชายเลนและอุทยานแห/งชาติ 
  ๔. กระแสโลกาภิวัตน4มีผลต/อสังคมและวัฒนธรรม  
  ๕. ราคาของสินค'าการเกษตรข้ึนอยู/กับความการแปรผันของตลาด 
  ๖. ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม/เอ้ืออํานวยต/อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  ๗. ส/วนราชการไม/ถ/ายโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. แผนกระจายอํานาจ  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



-๓๗- 
                                                                          สรุปผลการดําเนินงานประจําป งบประมาณ ๒๕๕๖ 
                                                                    องค&การบริหารส�วนตําบลนาทอน อําเภอทุ�งหว+า จังหวัดสตูล 

ยุทธศาสตร&ที่ ๑ ด+านการท�องเที่ยว 
 

โครงการ/กิจกรรม                                                                                   
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

                           - - - - - 
   - - - - 

ยุทธศาสตร&ที่ ๒ ด+านโครงสร+างพื้นฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
๑. โครงการบุกเบิกถนนเข'ากุโปร4 หมู/ที่ ๒ บ'านนาเปรีย ๘๑๗,๕๐๐.- - ๘๑๗,๕๐๐.- งบข'อบัญญัติ 

 (ส/วนโยธา 
๒. โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงท/าเทียบเรือบ/อกุ'ง หมู/ที่ ๔ บ'านวังตง ๒๗๙,๖๐๐.- - ๒๗๙,๖๐๐.- งบข'อบัญญัติ 

 (ส/วนโยธา) 
๓. โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ'านนายสัน หมู/ที่ ๖ บ'านท/าข'ามควาย ๔๙๗,๗๐๐.- - ๔๙๗,๗๐๐.- งบข'อบัญญัติ 

 (ส/วนโยธา) 
๔. โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายทุ/งใหญ/ หมู/ที่ ๘ บ'านทุ/งใหญ/ ๓๘๗,๖๐๐.- - ๓๘๗,๖๐๐.- งบข'อบัญญัติ 

 (ส/วนโยธา) 
๕. โครงการขยายเขตประปาหมู/บ'าน หมู/ที่ ๓ บ'านช/องไทร ๓๘๗,๖๐๐.- - ๓๘๗,๖๐๐.- งบข'อบัญญัติ 

 (ส/วนโยธา) 
     



-๓๘- 

ยุทธศาสตร&ที่ ๒ ด+านโครงสร+างพื้นฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
๖. โครงการก/อสร'างระบบประปา หมู/บ'าน หมู/ที่ ๗ บ'านบารายี่  ๓๓๖,๒๐๐.- - ๓๓๖,๒๐๐.- งบข'อบัญญัติ 

กําลังดําเนินการ 
 (ส/วนโยธา) 

๗.อุดหนุนการไฟฟPาส/วนภูมิภาพ อําเภอละงู โครงการก/อสร'างขยายเขตระบบจําหน/ายไฟฟPาศูนย4บริการ
ประชาชนและชุมชนตําบลนาทอน 

๕๓๓,๗๓๙.๖๗.- - ๕๓๓,๗๓๙.๖๗.- งบข'อบัญญัติ 
 (ส/วนโยธา) 

๘.โครงการติดตั้งระบบไฟฟPาถนน ๔ จุด ม. ๑  ๒ จุด  ม.๕  และ ม. ๗ ๙๘,๒๒๙.๗๙ - ๙๘,๒๒๙.๗๙  งบข'อบัญญัติ 
 (ส/วนโยธา) 

๙.โครงการก/อสร'างศูนย4บริการประชาชนองค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน ๑๐,๑๔๗,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๑๐,๑๙๗,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
 (ส/วนโยธา) 

 
 

ยุทธศาสตร&ที่ ๓ ด+านการวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
๑. โครงการ อบต. นาทอน รวมใจภักดิ์ 

 
๒๐,๐๐๐.- - ๒๐,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 

 (สํานักปลัดฯ) 
 
              



-๓๙- 
 

ยุทธศาสตร&ที่ ๔ ด+านพัฒนาสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม                                                                                   
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

                           - - - - - 
     

 
 ยุทธศาสตร&ที่ ๕ ด+านการส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   

 
 
 

งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

๑.โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช/วงเทศการปGใหม/ ๒๐,๐๐๐.- - ๒๐,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนสวัสดิการ) 

๒.โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช/วงเทศการสงการนต4 
 

๒๐,๐๐๐.- - ๒๐,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนสวัสดิการ) 

๓.โครงการสร'างพลังเยาวชนร/วมใจพัฒนาชาติพัฒนาประจําชาติประจําปG ๒๕๕๖ 
 

๑๐,๐๐๐.- - ๑๐,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนสวัสดิการ) 

๔.โครงการขับเคลื่อนงานบูรณาการการบริหารจัดการเครือข/ายด'านการพัฒนาสังคม 
 

๒๐,๐๐๐. - ๒๐,๐๐๐. งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนสวัสดิการ) 

๕.โครงการจิตอาสา 
 

๒๐,๐๐๐. - ๒๐,๐๐๐. งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนสวัสดิการ) 

 ๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐  



-๔๐- 
ยุทธศาสตร&ที่ ๕ ด+านการส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   

 
 
 

งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

๖.โครงการสานพลังเยาวชนไทย ๑๕๐,๐๐๐.- - ๑๕๐,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนสาธารณสุข) 

๗.โครงการเฝPาระวังปPองกันและควบคุมโรคไข'เลือดออก 
 

๒๐,๐๐๐.- - ๒๐,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนสาธารณสุข) 

๘.โครงการเฝPาระวังปPองกันโรคติดต/อ เอดส4 และยาเสพติด 
 

๒๐,๐๐๐.- - ๒๐,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนสาธารณสุข) 

๙.โครงการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน ให'แก/ ศูนย4บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู/ที่ ๑.      
หมู/ที่ ๙ 

๙๐,๐๐๐.- - ๙๐,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนสาธารณสุข) 

 ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  
 

ยุทธศาสตร&ที่ ๖ พัฒนาการด+านเศรษฐกิจ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

๑.โครงการสมทบจัดสวัสดิการชุมชน (สัจจะวันละบาท) ๓๐๐,๐๐๐.- - ๓๐๐,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนสวัสดิการ) 

 ๓๐๐,๐๐๐.- - ๓๐๐,๐๐๐.-  
 
 



-๔๑- 
 

ยุทธศาสตร&ที่ ๗ ด+านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป[ญญาท+องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
๑.ค/าอาหารเสริม(นม) ๑,๗๖๙,๑๒๓.๕๐ - ๑,๗๖๙,๑๒๓.๕๐ งบข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา) 
๒.จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. ๓ ศูนย4 ๒๘๐,๕๐๐.- - ๒๘๐,๕๐๐.- งบข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา) 
๓.อุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด. ๓ ศูนย4 และโรงเรียน ๖ โรงเรียน ๒,๔๖๖,๖๐๐.- - ๒,๔๖๖,๖๐๐.- งบจากข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา) 
๔.โครงการเข'าค/ายเยาวชนส/งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ4สิ่งแวดล'อม ๑๙,๖๖๐.- - ๑๙,๖๖๐.- งบจากข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา) 
๕.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห/งชาติ ๑๐๐,๐๐๐.- - ๑๐๐,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา) 
๖.โครงการแข/งขันกีฬาเยาชนและประชาชน “นาทอนเกมส4”๕๖ ๑๙๙,๒๗๗.- - ๑๙๙,๒๗๗.- งบข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา) 
 ๔,๘๓๕,๑๖๐.๕ - ๔,๘๓๕,๑๖๐.๕  

 
 
 
 
 



-๔๒- 
ยุทธศาสตร&ที่ ๗ ด+านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป[ญญาท+องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
๗.โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลของเยาวชนตําบลนาทอน ๓๙,๘๔๐.-  ๓๙,๘๔๐.- งบข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา) 
๘.ค/าใช'จ/ายในการส/งนักกีฬาเข'าร/วมการแข/งขันกีฬาท'องถิ่นสัมพันธ4 ประจําปG ๒๕๕๖ 
 

๔๔,๐๓๕.- - ๔๔,๐๓๕.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนศึกษา) 

๙.จัดซื้อวัสดุกีฬา จํานวน ๙ หมู/บ'าน  
 

๘๙,๗๓๐.- - ๘๙,๗๓๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนศึกษา) 

 ๑๗๐,๖๐๕  ๑๗๐,๖๐๕  
ยุทธศาสตร&ที่ ๘ ด+านการบริหารจัดการ และอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
๑.โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา ๑๙,๗๓๗.- - ๑๙,๗๓๗.- งบข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา) 
๒.โครงการสืบสานประเพณีวันเข'าพรรษา ๑๗,๑๔๐.- - ๑๗,๑๔๐.- งบข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา) 
๓.โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ ๔๙,๕๕๗.- - ๔๙,๕๕๗.- งบข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา 
๔.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร'อน ๒๖,๗๕๐.- - ๒๖,๗๕๐.- งบข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา 
 ๑๑๓,๑๘๔  ๑๑๓,๑๘๔  



-๔๓- 
 

ยุทธศาสตร&ที่ ๘ ด+านการบริหารจัดการ และอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
๕.โครงการจัดงานพิธีเข'าสุนัตยุวชน ๒๑,๘๑๕.- - ๒๑,๘๑๕.- งบข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา 
๖.โครงการสืบสานลานวัฒนธรรม ภูมิปHญญาท'องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ วันพ/อ ๙๙,๓๙๒.- - ๙๙,๓๙๒.- งบข'อบัญญัติ 

(ส/วนศึกษา) 
๗.โครงการอนรมคุณธรรมจริยธรรมตําบลนาทอน 
 

๙,๙๐๐.- - ๙,๙๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนศึกษา) 

๘.โครงการส/งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท'องถิ่น ต.นาทอน (วันสงกรานต4) ๔๐,๐๐๐.- - ๔๐,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนศึกษา) 

๙.โครงการส/งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท'องถิ่น ต.นาทอน (ลอยกระทง แข/งขัน เรือท'องแบบน) ๓๙,๕๘๐.- - ๓๙,๕๘๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนศึกษาฯ) 

 ๒๑๐,๖๘๗ - ๒๑๐,๖๘๗  
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔๔- 

 
ยุทธศาสตร&ที่ ๙ ด+านการบริหารจัดการองค&กรที่ดี 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
๑.โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชนและเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชนสู/แผนพัฒนา ๔๖,๖๘๐.- - ๔๖,๖๘๐.- งบข'อบัญญัติ 

(สํานักปลัดฯ) 
๒.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู'บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส/วนตําบล ลูกจ'างและพนักงานจ'างของพนักงานส/วนตําบล อบต.นาทอน  

๙๙,๖๓๒.- - ๙๙,๖๓๒.- งบข'อบัญญัติ 
(สํานักปลัดฯ) 

๓.อุดหนุนโครงการอํานวยการศูนย4ข'อมูลข/าวสารจัดซื้อหรือการจัดจ'างของอบต.ระดับอําเภอ ๒๕,๐๐๐.- - ๒๕,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนการศึกษา 

๔.โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย4สิน ๒๙๘,๐๐๐.- - ๒๙๘,๐๐๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนการคลัง) 

๕.โครงการขยะแลกภาษี ๑๗,๙๕๐.- - ๑๗,๙๕๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนการคลัง) 

๖.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ๕,๓๙๐.- - ๕,๓๙๐.- งบข'อบัญญัติ 
(ส/วนการคลัง) 

รวม ๔๙๒,๖๕๒  ๔๙๒,๖๕๒  
 

 
 
 



 
 

-๔๕- 
โครงการที่ได'รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน/วยงานอื่น 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หมายเหตุ 

งบประมาณ ที่มางบประมาณ รวม 
๑.โครงการขยายเขตประปาหมู/ที่บ'าน หมู/ที่๗ บ'านบารายี ๒๙๓,๐๐๐.- โครงการส/งเสริมสนับสนุนการแก'ไข

ปHญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต' 
๒๙๓,๐๐๐.-  

๒.โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสายบ'านจัดสรร หมู/ที่ ๒ บ'านนาเปรีย ๒๕๐,๐๐๐.- โครงการส/งเสริมสนับสนุนการแก'ไข
ปHญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต' 

๒๕๐,๐๐๐.-  

๓.โครงการปรับปรุงซ/อมแซมระบบประปา/คุณภาพน้ําประปาหมู/ที่ ๓ บ'านช/องไทร ๒๓๖,๐๐๐.- โครงการส/งเสริมสนับสนุนการแก'ไข
ปHญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต' 

๒๓๖,๐๐๐.-  

๔.โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบประปาหมู/บ'าน น้ําประปา หมู/ที่ ๑ บ'านนาทอน  ๒๕๘,๘๐๐.- โครงการส/งเสริมสนับสนุนการแก'ไข
ปHญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต' 

๒๕๘,๘๐๐.-  

๕.โครงการการก/อสร'างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส'นทางสายหลังโรงเรียนบ'านวังตง หมู/ที่ 
๔ บ'านวังตง 

๓๔๔,๘๐๐.- โครงการส/งเสริมสนับสนุนการแก'ไข
ปHญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต' 

๓๔๔,๘๐๐.-  

๖.โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟPาแสงสว/างสาธารณะบ'านทุ/งใหญ/ หมู/ที่ ๘ บ'านทุ'งใหญ/ ๒๖๒,๐๐๐.- โครงการส/งเสริมสนับสนุนการแก'ไข
ปHญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต' 

๒๖๒,๐๐๐.-  

๗.โครงการปรับปรุงถนนสายหน'ามัสยิดบ'านวังเจริญราษฎร4ศูนย4บริการประชาชน 
 ปรับปรุงถนนดินเป?นถนนผิวหินผุ 

๒๕๘,๐๐๐.- โครงการส/งเสริมสนับสนุนการแก'ไข
ปHญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต' 

๒๕๘,๐๐๐.-  

๘.โครงการประชาสัมพันธ4กองทุนฯ ๖๐,๐๐๐.- สปสช. ๖๐,๐๐๐.-  
๙.โครงการบ'านดีสี่สุข ๖๐,๕๐๐.- สปสช. ๖๐,๕๐๐.-  

รวม ๒,๐๒๓,๑๐๐  ๒,๐๒๓,๑๐๐  



 
 

-๔๖- 
โครงการที่ได+รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน�วยงานอื่น(ต�อ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หมายเหตุ 

งบประมาณ ที่มางบประมาณ รวม 
๑๐.โครงการภูมิปHญญาพื้นบ'าน ขนมพื้นบ'านเพื่อสุขภาพ ๑๕,๐๐๐.- สปสช. ๑๕,๐๐๐.-  
๑๑.โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครจิตอาสาช/วยงานตําบลแกหราตนเอง ๔๘,๔๐๐.- สปสช. ๔๘,๔๐๐.-  
๑๒.โครงการหลักศาสนานําทางเยาวชนห/างไกลยาเสพติด ๑๐,๐๐๐.- สปสช. ๑๐,๐๐๐.-  
๑๓.โครงการอบรมให'ความรู'ในการควบคุมและปPองกันโรคที่เกิดในหน'าร'อน ๑๔,๓๐๐.- สปสช. ๑๔,๓๐๐.-  
๑๔.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู/บ'าน (อสม) ด'านการคุ'มครองผู'บริโภค  ๑๕,๐๐๐.- สปสช. ๑๕,๐๐๐.-  
๑๕.โครงการสร'างและใช'แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร4เพื่อการเสริมสร'างสุขภาพในกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
กองทุน 

๔๗,๐๐๐.- สปสช. ๔๗,๐๐๐.-  

๑๖.โครงการสร'างเสริมแรงจูงใจและพัฒนาสตรีในการอยู/ร/วมกันในสังคม เพื่อดูแลสุขภาพชุมชนสู/สุขภาวะ ๒๐,๐๐๐.- สปสช. ๒๐,๐๐๐.-  
๑๗.โครงการสายใยชุมชนใส/ใจผู'ปRวยโรคเรื้อรัง/ผู'พิการและผู'สูงอายุ รพ.สต.นาทอน ๒๖,๑๘๐.- สปสช. ๒๖,๑๘๐.-  
๑๘.โครงการกองทุนฯห/วงใยใส/ใจสุขภาพประชาชนในเดือนรอมฎอน ๑๘,๔๐๐.- สปสช. ๑๘,๔๐๐.-  
๑๙.โครงการดูแลส/งเสริมสุขภาพอนสมัยแม/และเด็กด'วยเครือข/ายสายใยรักแห/งครองครัว ๙๐,๐๐๐.- สปสช. ๙๐,๐๐๐.-  
๒๐.โครงการค'นหาปPองกันความเสี่ยงของเกษตรในเขต รพ.สต.วังตง ๓๑,๕๐๐.- สปสช. ๓๑,๕๐๐.-  
๒๑.โครงการดูแลส/งเสริมพฤติกรรมปPองกันการสูบบุหรี/เครื่องดื่มแอลกฮอล4/ให'ความรู'กฎหมายที่เกี่ยวข'อง ๒๖,๒๐๐.- สปสช. ๒๖,๒๐๐.-  
๒๒.โครงการเล/นกีฬา ต'านภัยยาเสพติดพิชิตโรค ๒๐,๐๐๐.- สปสช. ๒๐,๐๐๐.-  

รวม ๓๘๑,๙๘๐  ๓๘๑,๙๘๐  
รวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๕,๗๘๐.-  ๒,๔๐๕,๗๘๐.- รวม 

     



-๔๗- 
   

     
สรุปผลการดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

            จํานวนโครงการที่ทําเสร็จ        ๔๕   โครงการ    คิดเป?นร'อยละ    ๔๕ X ๑๐๐  = ๓๖ % 
                                                                       ๑๒๕ 
 
  จํานวนโครงการที่ดําเนินการโดยหน/วยงานอื่น               ๒๒   โครงการ   คิดเป?นร'อยละ    ๒๒ X ๑๐๐  = ๑๐๐ %   
                                                              ๒๒ 
 
 รวมโครงการที่ดําเนินการในปGงบประมาณ ๒๕๕๖                 ๖๗   โครงการ   คิดเป?นร'อยละ    ๖๗ X ๑๐๐  = ๕๔ %    
                                                            ๑๒๕  

  
 

 

                                                    



-๔๘- 
 

การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
จะเห็นได'ว/าการพัฒนาในรอบปGพ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีผ/านมาขององค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน ได'ดําเนินการได'

เพียงบางส/วนเท/านั้น   เพราะเง่ือนไขงบประมาณ  และบุคลากรมีจํานวนจํากัด     ในขณะท่ีภาระหน'าท่ี หรือปHญหา
ความต'องการของประชาชนมีมากข้ึน  จึงไม/สามารถดําเนินการให'บรรลุวัตถุประสงค4และเปPาหมายท่ีวางไว'ได'   
อย/างไรก็ตามการพัฒนาของตําบลนาทอน    องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอนได'วางแผนยุทธศาสตร4การพัฒนาไว'
แล'ว    ซ่ึงมีกลยุทธ4การพัฒนา   แนวนโยบาย   และภารกิจท่ีสอดคล'องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ   
นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัดสตูล      จึงคาดหวังว/าจะสามารถสร'างความอยู/ดีกินดีให'กับประชาชนตําบล
นาทอนได'อย/างมีความสุข 

ความคิดเห็นและข'อเสนอแนะ 
จากการดูรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปG  พ.ศ. (๒๕๕๖-๒๕๕๘) ประจําปGงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีได'จากคณะกรรมการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาสามปGไปสู/การปฏิบัติจริงอย/างเป?นรูปแบบ 
เห็นว/ามีข'อปรับปรุงและข'อเสนอแนะดังนี้ 

๑. อยากให'มีการนําข'อมูลแผนงาน/โครงการ มาจากการจัดเวทีประชาคมและแผนชุมชนท่ีมีการจัดลําดับ
ความสําคัญ  โดยการจัดเวทีประชาคมนั้น  ต'องมีความหลากหลายของผู'เข'าร/วมประชุม ยอมรับความคิดเห็นของ
ประชาชน  ไม/คิดแทนประชาชน  นั้นคือแผนพัฒนาสามปG ต'องได'มาจากแผนชุมชนของทุกหมู/บ'าน 

๒. ควรจัดให'มีเวทีแห/งการเรียนรู'ในการจัดทําแผนชุมชน  ท่ีสามารถใช'เป?นเครื่องมือในการตัดสินใจให'แก/ผู'นํา
ชุมชน สมาชิกองค4การบริหารส/วนตําบล และผู'เก่ียวข'องอ่ืนๆได' 

๓. ควรให'มีภาคประชาชนเข'าไปมีส/วนร/วมในการจัดทําแผนชุมชน 
๔. แผนงานโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาสามปG ไม/ควรมีมากเกินไปจนไม/สามารถดําเนินการให'เป?น

รูปธรรมได' 
๕. แผนงานโครงการท่ีจะนําไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปGควรเป?นแผนงานโครงการท่ีประชาชนในตําบลและ

หมู/บ'านได'เสนอผ/านเวทีประชาคมและได'จัดสําดับความสําคัญของโครงการนั้น ๆ ไว'แล'ว 
 
 

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



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ส�วนท่ี ๔ 
ยุทธศาสตร&และแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๔๙- 
 

ส/วนท่ี  ๔ 
สรุปยุทธศาสตร4และแนวทางการพัฒนา 

 
๔.๑  ยุทธศาสตร4การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร4และแนวการพัฒนาจังหวัดสตูล 

๑. สร'างความสามารถในการแข/งขันทางเศรษฐกิจและการแก'ไขปHญหาความยากจนในจังหวัด 
-เพ่ิมศักยภาพการแข/งขันทางการค'าและการส/งออก 
-พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร'างมูลค/าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตร 
-เพ่ิมขีดความสามารถในการแข/งขันด'านอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 
-พัฒนาศักยภาพโครงสร'างพ้ืนฐานการขนส/ง และเครือข/ายการคมนาคม 
-พัฒนาแหล/งท/องเท่ียว (เช/น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตยางพารา โครงการ 
  จัดทําสารคดีท/องเท่ียว  จัดต้ังศูนย4บริการดําน้ําลึก เป?นต'น) 

 ๒. สร'างการพัฒนาให'เกิดดุลยภาพท่ียั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมให' 
 สอดคล'องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
 -การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล'อมอย/างยั่งยืน   โดยการมีส/วนร/วม   

    ของประชาชน 
 ๓. การบริหารราชการให'เป?นไปตามหลักการบริหารกิจการบ'านเมืองท่ีดี               

      -พัฒนาด'านการบริหารจัดการ 
         ๔. ทราบ  เข'าใจ  และแก'ไขปHญหาความเดือนร'อนของประชาชนในจังหวัด 
       - การแก'ไขปHญหาความเดือนร'อนของประชาชนในจังหวัด 
           ๕. ปฏิบัติภารกิจอันเป?นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห/งรัฐและนโยบายของรัฐ 

-การแก'ไขปHญหายาเสพติด 
-การปราบปราม 

เปPาประสงค4 
- จํานวนและรายได'จากนักท/องเท่ียวเพ่ิมข้ึน   โดยนักท/องเท่ียวเพ่ิมข้ึนร'อยละ  ๕  ต/อปG  
และรายได'จาการท/องเท่ียวเพ่ิมข้ึนร'อยละ ๕ ต/อปG จากรายได'ปHจจุบัน ๘๓๖.๗๔ ล'านบาท 
-การเพ่ิมมูลค/าการค'าระหว/างประเทศ ให'มรการค'ารวม เพ่ิมข้ึนร'อยละ ๑๐ ต/อปG 
-ผลิตภัณฑ4มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึนร'อยละ ๘ ต/อปG 
-รายได'ของประชาชนเพ่ิมข้ึน  โดยมีรายได'เฉลี่ยต/อหัวเพ่ิมข้ึน  ร'อยละ  ๒ ต/อปG  
จาก ๖๕,๕๔๓ บาท/คน/ปGในปG ๒๕๔๗ 
-พัฒนาด'านการศึกษาไปสู/ระดับสากล 

 
 

 



-๕๐- 
๔.๒ ยุทธศาสตร4การพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาอําเภอทุ/งหว'า 
๑. การพัฒนาอําเภอทุ/งหว'าเป?น “อําเภอน/าอยู/ เชิดชูคุณธรรม 
๒. พัฒนาสถานท่ีท/องเท่ียวท่ีมีอยู/ให'สวยงามพร'อมการประชาสัมพันธ4ให'เป?นท่ีรู'จักของนักท/องเท่ียว  
   โดยท่ัวไป 
๓. ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก'ไขปHญหายาเสพติด โดยยึดนโยบายการปราบปราม 
   เพ่ือต/อสู'กับยาเสพติดให'เกิดผล และรักษาสภาพของหมู/บ'านปลอดภัยยาเสพติดให'เกิดข้ึนอย/างถาวร  
   โดยการสร'างชุมชนมีความเข'มแข็ง อย/างยั่งยืนครบทุกหมู/บ'าน 
๔. ด'วยศักยภาพของเมืองชายทะเล ท่ีมีความอุดมสมบูรณ4ของผลผลติทางทะเลจึงสนับสนุนส/งเสริม 
   การแปรรูปอาหารทะเลให'เป?นสินค'าท่ีมีชื่อและเป?นท่ีรู'จักอย/างแพร/หลายของนักท/องเท่ียว 
๕. จัดแบ/งโซนพัฒนาโดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร4 กายภาพระหว/างพ้ืนท่ีชายทะเลและพ้ืนท่ีดอน 
   ให'สามารถแลกเปลี่ยนสินค'าและผลิตภัณฑ4ได'อย/างลงตัว 
๖. ส/งเสริมการอนุรักษ4และรักษาสภาพแวดล'อมท่ีดี เช/น หาดทรายชายทะเล ทรัพยากรชายฝHtงทะเล  
    ทรัพยากรปRาไม'ท่ีมีอยู/ (ส/งเสริมการปลูกปRาตามโครงการปลูกปRาตามพระราชเสาวนีย4 อย/างจริงจัง)   
    ให'คงอยู/คู/กับชาวอําเภอทุ/งหว'าอย/างยาวนานท่ีสุด 
๗. ส/งเสริมสนับสนุนให'องค4กรชุมชนกลุ/มอาชีพต/าง ๆ รวมท้ังมัสยิด วัด ต/าง ๆ สามารถพัฒนาและ 
    ช/วยเหลือตนเองได'และเร/งติดตามการดําเนินงาน โครงการกองทุนหมู/บ'านและชุมชนเมืองให'สมา 
    รถบริหารจัดการกองทุนจนเกิดผลเป?นรูปธรรมชัดเจนทุกกองทุน 
๘. สนับสนุนความเท/าเทียมกันในสังคม ให'ทุกเพศทุกวัยมีสิทธิได'รับการดูแลเอาใจใส/ในเรื่องสวัสดิการ  
   ต/าง ๆ  อย/างเท/าทียมกัน 
๙. ส/งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก/เยาวชนให'สามารถเรียนจบชั้นสูงของภาคบังคับในโรงเรียนขยาย  
    โอกาส ครบร'อยเปอร4เซ็นต4 
๔.๓  นโยบายการพัฒนาของผู'บริหาร 

๑. นโยบายด+านการเมืองและการบริหาร 

การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือ ให'บรรลุตามเจตนารมณ4ของรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ท่ีได'ให'ความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสู/ท'องถ่ิน ให'ความเป?นอิสระแก/ท'องถ่ิน ในการกําหนด
นโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีความจําเป?นท่ีจะต'องเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนขององค4การบริหารส/วนตําบล  ตลอด จนการเสริมสร'างจิตสํานึกของพนักงาน เจ'าหน'าท่ี 
และลูกจ'างในการบริการประชาชน ให'ได'รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 
             ๑.๑ พัฒนาองค4การบริหารส/วนตําบลนาทอนให'เป?นองค4กรธรรมาภิบาล ท่ีมีหลักการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการบ'านเมืองและสังคมท่ีดี  และเป?นหน/วยบริการสังคมท่ีดี   มีมาตรฐานด'วยการส/งเสริม สร'างความ
ร/วมมือ ประสานงานกับทุกฝRายท่ีเก่ียวข'อง สร'างกระบวนการเรียนรู'เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก/สมาชิกสภา 
ท'องถ่ิน ข'าราชการ พนักงานและลูกจ'าง ซ่ึงเป?นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของตําบลนาทอนพร'อมท้ังสร'างเสริม
กระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดี  มีมาตรฐาน สร'างความสะดวก ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สร'าง 
 



-๕๑- 
บุคลากรให'มีคุณภาพและมีจิตสํานึก ในการให'บริการ    เพ่ือรองรับการบริการแต/ละด'านให'เกิดประโยชน4สูงสุดต/อ
ประชาชน 
             ๑.๒ ส/งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค4กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน   ท่ีดําเนินกิจกรรม และ
โครงการต/างๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมท้ังการสร'างความเข'มแข็งให'กับชุมชน  เพ่ือพัฒนายกระดับการขับเคลื่อน
ไปสู/ทิศทางของชุมชนน/าอยู/อย/างยั่งยืน 
             ๑.๓ ส/งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือก/อให'เกิดการสร'างเครือข/ายการทํางาน ท้ังภาครัฐ องค4กร
ปกครองส/วนท'องถ่ินในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ส/วนราชการท่ีเก่ียวข'อง รวมถึงภาคเอกชน องค4กรพัฒนาเอกชนและ
องค4กรภาคประชาชน 
             ๑.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได' ให'มีความท่ัวถึง เป?นธรรม รับฟHงความคิดเห็นจาก
ประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ต้ังแต/เริ่มกระบวนการ ร/วมคิด ร/วมทํา ร/วมตรวจสอบ โปร/งใสและ
ปฏิบัติงานอย/างมีระบบ 

 ๒. นโยบายด+านการพัฒนาสังคม 

          พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล  ท้ังในด'านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร'างความเข'มแข็ง
ของชุมชน เพ่ือให'ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนี้  
             ๒.๑ รณรงค4ส/งเสริมกระบวนการสร'างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมการสร'างวินัย และจิตสาธารณะของคนใน
ชุมชน 
             ๒.๒  ส/งเสริม  สนับสนุน  อํานวยความสะดวกแก/การดําเนินงานด'านสวัสดิการสงเคราะห4 สวัสดิการชุมชน
(สัจจะวันละบาท) เบ้ียยังชีพผู'สูงอายุ   คนพิการและผู'ด'อยโอกาสให'มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพ่ึงตนเองได'  รวมท้ัง
ได'รับการช/วยเหลือและได'รับการบริการอย/างท่ัวถึงและเป?นธรรม 

               ๒.๓  ส/งเสริมและสนับสนุนด'านการกีฬาและลานกีฬาหมู/บ'านเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน  ให'เด็ก
และเยาวชนใช'เวลาว/างให'เกิดประโยชน4  สนับสนุนให'มีการแข/งขันกีฬา เพ่ือก/อให'เกิดความรัก ความสามัคคีและ
ปลูกฝHงค/านิยมท่ีดีต/อการกีฬา 

           ๒.๔ ประสานความร/วมมือกับหน/วยงานของรัฐ  เอกชนท่ีเก่ียวข'อง  ร/วมกันปPองกันและแก'ปHญหายาเสพติด
กับภาคีความร/วมมืออย/างใกล'ชิดเพ่ือเสริมสร'างความเข'มแข็ง ความเข'าใจท่ีถูกต'องให'แก/สถาบันครอบครัว 

              ๒.๕  ส/งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคล'องกับทิศทางของการสร'างสุขภาวะแบบองค4รวม  และ
การสร'างสังคมท่ีอยู/ดีมีสุข  มีความเป?นชุมชนน/าอยู/  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน  การปPองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต/างๆท่ีอาจเกิดข้ึนทุกเวลา  

๓. นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

การส/งเสริมและสนับสนุนด'านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ4แห/งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห/งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให'เป?นสังคมแห/งความรู'  อันเป?นเง่ือนไขไปสู/ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู'  ให'ประชาชนท้ังปวงได'รับโอกาสเท/าเทียมกันจะท่ีจะเรียนรู'และฝzกอบรมได'ตลอดชีวิต  และมีปHญญาเป?น
ทุนไว'สร'างงานและสร'างรายได'  และนําพาท'องถ่ินให'รอดพ'นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม  

 



-๕๒- 
โดยยึดหลักการศึกษาสร'างชาติ สร'างคน  และสร'างงาน   ตลอดจนการส/งเสริม  สนับสนนุด'านการ

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ให'เกิดความรู'คู/คุณธรรม  ภูมิปHญญาท'องถ่ิน  ศิลปะและวัฒนธรรมของท'องถ่ิน  ดังนี้ 

            ๓.๑  สนับสนุนและส/งเสริมพัฒนาศูนย4พัฒนาเด็กเล็กก/อนวัยเรียนให'ได'ตามมาตรฐาน  เน'น
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเท่ียงธรรม ความสัมพันธ4กับชุมชนท'องถ่ินในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 

             ๓.๒  ส/งเสริมและสนับสนุนด'านการศึกษาท่ีทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ4 
             ๓.๓  สนับสนุน  ส/งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม  ของท'องถ่ิน พัฒนา
แหล/งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุ  และโบราณสถาน ให'เป?นแหล/งเรียนรู'และ แหล/งรายได'ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

     การสร'างภูมิคุ'มกันทางด'านสุขภาพ   ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห/งชาติช/วยรณรงค4ให'เกิดการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนคุณพฤติกรรมทางด'านสุขภาพอนามัย  เพ่ือสร'างเสริมสุขภาพและลดปHจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต/อ
สุขภาพ  ดังนี้ 
             ๔.๑ เสริมสร'างความเข'มแข็งของชุมชนให'ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ4  แข็งแรงและมีสุขภาพจิตท่ีดี 
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน 

            ๔.๒ ส/งเสริมการดําเนินกิจกรรมด'านการสร'างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขข้ัน
พ้ืนฐาน  ผู'รับบริการสามารถเข'าถึงได'อย/างสะดวก รวดเร็ว เป?นธรรม 

              ๔.๓ สนับสนุนการควบคุมปPองกันการเผยแพร/ระบาดของโรคติดต/อ  และโรคไม/ติดต/อ  ท่ีอันตรายต/อคนและ
สัตว4 โดยการสร'างขีดความสามารถในการเฝPาระวัง ปPองกัน  ควบคุมและดูแลรักษาอย/างเป?นระบบ  เชื่อมโยงกับทุก
ภาคส/วนท่ีเก่ียวข'อง 

   ๔.๔ ส/งเสริมสนับสนุนงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยภาคีเครือข/ายภาค
ประชาชนในท'องถ่ินและกลุ/มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู/บ'าน  (อสม.) 

  ๔.๕ ส/งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่ีสอดคล'องกับการคุ'มครองผู'บริโภคพร'อมสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย4บริการชุมชนด'านสุขภาพเพ่ือสุขภาวะของคนในตําบล 

๕. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

           ๕.๑ สนับสนุน ส/งเสริมกลุ/มอาชีพให'เติบโตและเข'มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ/มให'มีความเข'มแข็งอย/าง
ยั่งยืนพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล'อมของท'องถ่ินและกระตุ'นให'เกิดการพัฒนา กระบวนการสร'างระบบ
เศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข/าย   โดยจัดหาแหล/งรองรับสินค'าหรือตลาดส/งออกสินค'าของกลุ/มอาชีพ 

 ๕.๒ สนับสนุน ส/งเสริมด'านการเกษตร กระบวนการเรียนรู'ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร ควบคู/
กับการรักษาสิ่งแวดล'อม โดยการใช'เกษตรอินทรีย4 

 ๕.๓ สร'างรายได'และลดรายจ/ายในครัวเรือน ส/งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข/าย เพ่ิมศักยภาพผู'ประกอบการ
ในพ้ืนท่ี 

 ๕.๔ ส/งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคล'องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 



-๕๓- 

๖. โยบายด+านการพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐาน 

                ใน สภาวการณ4ปHจจุบัน ซ่ึงเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส/งเสริม การพัฒนา ทางเศรษฐกิจภายใน
ท'องถ่ินเป?นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ/มให'มีความ เข'มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 

 ๖.๑ พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสร'างพ้ืนฐาน ถนน  ไฟฟPา และระบบประปา ให'ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
 ๖.๒ เสริมสร'างมาตรการในการปPองกัน และแก'ไขปHญหาน้ําท/วมขังในชุมชน ให'มีและบํารุงทางระบายน้ํา 

โดยการก/อสร'างและปรับปรุงท/อระบายน้ํา รางระบายน้ํา รวมถึงระบบระบายน้ําเพ่ือแก'ไขปHญหาน้ําท/วมขังอย/างเป?น
ระบบ 

 ๖.๓ ส/งเสริมการพัฒนาแหล/งน้ําสําหรับประชาชนได'อุปโภค  บริโภค โดยการพัฒนาแหล/งน้ําท่ีมีอยู/เดิมให'
สามารถใช'ประโยชน4ได'อย/างคุ'มค/าและจัดหาแหล/งน้ําใหม/ตามความเหมาะสม 

๗. นโยบายด+านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม 

            จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมให'เป?นปHจจัยเก้ือหนุนในการดํารงชีวิตเพ่ือ เอ้ืออํานวยต/อความ
สมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย/างต/อเนื่อง และเพ่ือเป?นการพัฒนาอย/าง
ยั่งยืน ดังนี้  

๗.๑ รณรงค4 ส/งเสริมการสร'างจิตสํานึกสาธารณะทางด'านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อมแก/ประชาชน และชุมชน 

 ๗.๒ สนับสนุน ส/งเสริมให'ชุมชนมุ/งรักษาความสะอาดและความเป?นระเบียบเรียบร'อยของชุมชน และสถานท่ี
ต/างๆในตําบลให'เป?นเมืองน/าอยู/ 

 ๗.๓ ส/งเสริมสนับสนุนการเฝPาระวัง และการมีส/วนร/วมของชุมชนในการควบคุมและกําจัดมลภาวะท่ีมีผลต/อ
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ๗.๔ ส/งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส/วนร/วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรมต/างๆ ท่ีมุ/งไปสู/การลดสภาวะโลกร'อน  

 วิสัยทัศน4การพัฒนาองค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน 
  ฅนมีความรู'       อยู/อย/างพอเพียง            ร'อยเรียงวิถีชุมชน   
        สังคมสวัสดิการ   ตําบลจัดการตนเอง สู/องค4กรแห/งการเรียนรู' 
 พันธกิจ 
  ๑. ส/งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬาและศูนย4รวมการท/องเท่ียวระดับตําบล 

๒.  ส/งเสริมการน'อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช'เป?นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
  ๓.  ฟ|}นฟู สร'างจิตสํานึกให'ประชาชนตระหนักในคุณค/าและวัฒนธรรมอันดีงามของท'องถ่ินและบํารุง 
                         ไว'ซ่ึงศาสนา 
  ๔.  ส/งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและคงไว'ซ่ึงเอกลักษณ4ของ 
                         ท'องถ่ิน 
  ๕.  ส/งเสริมการออมและการจัดสวัสดิการให'แก/ประชาชนในชุมชนอย/างท่ัวถึง 
 

 



-๕๔- 
  ๖.  ส/งเสริมการพัฒนากระบวนการจัดการตนเองให'แก/คนในชุมชน 
  ๗.  ส/งเสริมความเข'มแข็งของชุมชนในท'องถ่ินให'เป?นชุมชนก'าวหน'าและหน'าอยู/ 
  ๘.  ส/งเสริม และรณรงค4การเลือกต้ัง อย/างต/อเนื่องและให'ประชาชนมีส/วนร/วมทางการเมืองตาม 
                         ระบอบประชาธิปไตย 
  ๙.  ส/งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมเพ่ือการพัฒนาอย/างยั่งยืน 
  ๑๐. พัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานให'ได'มาตรฐานและเพียงพอเพ่ือรองรับการเป?นเมืองท/องเท่ียว 
   
เปPาหมายของการพัฒนา 
  ๑.  พัฒนาทางการศึกษาอย/างต/อเนื่อง 
  ๒.  การพัฒนาอาชีพท่ีก/อให'เกิดรายได'อย/างยั่งยืน 
  ๓. การพัฒนาด'านคุณภาพชีวิต 
  ๔. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพของสินค'าทางการเกษตร 
  ๕. การพัฒนาด'านสิ่งแวดล'อม 
  ๖. การพัฒนาด'านโครงสร'างพ้ืนฐาน 
๔.๔ ยุทธศาสตร4และแนวทางการพัฒนา 

๑.) ยุทธศาสตร4การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานท่ีทันสมัย 
  แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพ้ืนฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มท่ีด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซม  
   ผิวจราจร 
๑.๒ ขยายเขตการให'บริการประปา ไฟฟPา โทรศัพท4 และระบบอินเตอร4เน็ตให'ครอบคลุมทุก 

        พ้ืนท่ี 
๑.๓ บํารุงรักษา แหล/งน้ํา ลําคลอง และระบบชลประทานให'มีประสิทธิภาพ 

          ๒) ยุทธศาสตร4การท/องเท่ียวเชิงนิเวศและการท/องเท่ียวท่ีประทับใจ 
แนวทางการพัฒนา   
๒.๑ ส/งเสริมการมีส/วนร/วมของชุมชนและท'องถ่ินในการให'บริการการท/องเท่ียว  
๒.๒ ปรับปรุง บํารุงรักษา และพัฒนาแหล/งท/องเท่ียวท่ีมีอยู/เดิมให'เป?นท่ีน/าสนใจของ 

        นักท/องเท่ียว 
๒.๓ พัฒนาบุคลากรด'านการท/องเท่ียวให'มีความรู' มีทักษะการบริการท่ีประทับใจ 

        แก/นักท/องเท่ียว  
         ๓) ยุทธศาสตร4การเกษตรยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู' สร'างเครือข/ายการเรียนรู'ซ่ึงกันและกัน และสร'างองค4 

        ความรู'ให'กับเกษตรกร 
๓.๒ จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ4ทางการเกษตร 

        ๔) ยุทธศาสตร4การส/งเสริมและการอนุรักษ4ทรัพยากรและสิ่งแวดล'อมให'ยั่งยืน 



 
 -๕๕- 

แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ อนุรักษ4พ้ืนท่ีปRาไม' และฟ|}นฟูปRาไม'เสื่อมโทรม 
๔.๒ สร'างจิตสํานึกของประชาชนให'แก'ไขปHญหาสิ่งแวดล'อมและคูคลอง 
๔.๓ ส/งเสริมประชาชนรณรงค4 คัดแยกขยะมูลฝอย 

         ๕.) ยุทธศาสตร4การกีฬาเพ่ือความเป?นเลิศและเพ่ือนันทนาการ   
  แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ ก/อสร'าง และขยายลานกีฬา และจัดต้ังศูนย4ฝzกกีฬา 
๕.๒ จัดหาเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายให'ครบครัน 
๕.๓ จัดกิจกรรมด'านการกีฬา และการแข/งขันเป?นประจําและต/อเนื่อง 
๕.๔ ส/งเสริมและพัฒนาการบริการด'านการกีฬาและนันทนาการให'มีความรู'และทักษะสูงข้ึน 

๖.) ยุทธศาสตร4การอนุรักษ4และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปHญญาท'องถ่ิน 
   แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ จัดให'มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีคุณค/า ตลอดปGอย/างต/อเนื่อง  
๖.๒ ส/งเสริมการอนุรักษ4ไว'ซ่ึงประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปHญญาท'องถ่ิน เพ่ือจรรโลงไว'ลูก  

        หลานสืบไป     
      ๗.) ยุทธศาสตร4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4และสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับปฐมวัยให'มีประสิทธิภาพ เด็กอยากเรียน 

  ๗.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน 
             ๗.๓ พัฒนาคุณภาพกลุ/มอาชีพให'มีทักษะสูงข้ึน 

๗.๔ ส/งเสริมสุขภาพของประชาชน การปPองกันและการควบคุมโรคติดต/อไม/ร'ายแรง 
๗.๕ ส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให'กับผู'พิการและผู'ด'อยโอกาสทางสังคม 

     ๘.) ยุทธศาสตร4การลงทุน การพาณิชย4 และเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา    
๘.๑ ส/งเสริมการออมให'แก/ประชาชน โดยกระบวนการสหกรณ4ออมทรัพย4ให'มากข้ึน /  

        สหกรณ4 การเกษตร        
   ๙.) ยุทธศาสตร4เมืองสงบสุข  

แนวทางการพัฒนา 
๙.๑ ส/งเสริมให'ประชาชนเฝPาระวังเหตุและปPองกันตนเอง 
๙.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปPองกัน แก'ไขปHญหายาเสพติด               

   ๑๐.) ยุทธศาสตร4การบริหารจัดการท่ีดี   
  แนวทางการพัฒนา 

๑๐.๑ เสริมสร'างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ'าหน'าท่ีท'องถ่ินและพัฒนาให'เจ'าหน'าท่ี   
                ท'องถ่ิน   มีจริยธรรม และจรรยาบรรณตลอดจนมีความซ่ือสัตย4สุจริต 



 
-๕๖- 

๑๐.๒ จัดให'การวางแผนพัฒนาท'องถ่ิน การประสานแผนพัฒนาท'องถ่ินโดยประชาชนเข'ามามี 
                ส/วนร/วม เพ่ือตอบสนองความต'องการของประชาชน    
    ๑๐.๓ ส/งเสริมให'มีการแต/งต้ังผู'นํากลุ/มอาชีพ ผู'นําชุมชน และผู'นําทางจิตวิญญาณเป?นตัวแทน 
                             เพ่ือร/วมกิจกรรมพัฒนาตําบลนาทอน    
            ๑๐.๔ พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ4 การปฏิบัติงานของเจ'าหน'าท่ีให'ทันสมัยและเพียงพอต/อการ            
                  ปฏิบัติงาน               
             ๑๐.๕ พัฒนาการบริหารงานบุคคลให'มีคุณธรรม และสร'างธรรมาภิบาล    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนที�ยทุธศาสตร์ 

   
                                   
         
 

 

 

                  
 
 
  
   

 

 

 
  
 
 
 
 
 

   

 
  
  
 
 
 

วสิยัทศัน ์

ฅนมีความรู+       อยู�อย�างพอเพียง   ร+อยเรียงวิถีชุมชน  สังคมสวัสดิการ  ตําบลจัดการตนเอง สู�องค&กรแห�งการเรียนรู+ 

พนัธกิจ          

๑. ส/งเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษา การ
กีฬาและศูนย4
รวมการ
ท/องเที่ยวระดับ
ตําบล 

  ๒.  ส/งเสริม
การน'อมนําหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช'
เป?นแนวทางใน
การดําเนินชีวิต 

 

๓.  ฟ|}นฟู สร'าง
จิตสํานึกให'
ประชาชน
ตระหนักในคุณค/า
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท'องถิ่น
และบํารุงไว'ซึ่ง

๔.  ส/งเสริมและ
รักษา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งามและคงไว'ซึ่ง
เอกลักษณ4ของ

๕. ส/งเสริม
การออม
และการจัด
สวัสดิการ
ให'แก/
ประชาชนใน
ชุมชนอย/าง

๖.  ส/งเสริม
การพัฒนา
กระบวนการ
จัดการตนเอง
ให'แก/คนใน
ชุมชน 

๗.  ส/งเสริม
ความเข'มแข็ง
ของชุมชนใน
ท'องถิ่นให'เป?น
ชุมชนก'าวหน'า
และหน'าอยู/ 

๘.  ส/งเสริม 
และรณรงค4
การเลือกตั้ง 
อย/างต/อเนื่อง
และให'
ประชาชนมี
ส/วนร/วม

๙.  ส/งเสริม
การจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล'อม
เพื่อการพัฒนา
อย/างยั่งยืน 

๑๐. พัฒนา
โครงสร'าง
พื้นฐานให'ได'
มาตรฐานและ
เพียงพอเพื่อ
รองรับการเป?น
เมืองท/องเที่ยว 

เป้าประสงค ์ ๑.  พัฒนาทางการศึกษาอย/าง
ต/อเนื่อง      

๒.การพัฒนาอาชีพที่ก/อให'เกิด
รายได'อย/างยั่งยืน 

๓. การพัฒนาด'านคุณภาพ
ชีวิต 

๔. เพิ่มผลผลิตและพัฒนา
คุณภาพของสินค'าทาง

๕. การพัฒนาด'านสิ่งแวด
แวดล'อม 

๖. การพัฒนาด'านโครงสร'าง
พื้นฐาน 

ยทุธศาสตร์ ๑.ยุทธศาสตร4
การพัฒนา
โครงสร'าง
พื้นฐานที่
ทันสมัย             

๓.ยุทธศาสตร4
การเกษตร
ยั่งยืน 

๔.ยุทธศาสตร4การ
ส/งเสริมและการ
อนุรักษ4ทรัพยากร
และสิ่งแวดล'อมให'
ยั่งยืน   

๒.ยุทธศาสตร4
การท/องเที่ยวเชิง
นิเวศและการ
ท/องเที่ยวที่
ประทับใจ 

๕.ยุทธศาสตร4
การกีฬาเพื่อ
ความเป?นเลิศ
และเพื่อ
นันทนาการ    

๖.ยุทธศาสตร4การ
อนุรักษ4และพัฒนา
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปHญญาท'องถิ่น   

๗.ยุทธศาสตร4
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย4และ
สังคม    

๘.ยุทธศาสตร4การ
ลงทุนการพาณิชย4 
และเศรษฐกิจ   

๙.ยุทธศาสตร4
เมืองสงบสุข 

 

๑๐.
ยุทธศาสตร4
การบริหาร
จัดการที่ดี   แนวทาง 

การพฒันา 

๑.๑ ปรับปรุง
โครงสร'างพื้นฐานการ
คมนาคมให'ใช'งานได'
เต็มที่ด'วยการก/อสร'าง
และซ/อมแซม 
๑.๒ ขยายเขตการ
ให'บริการประปา 
ไฟฟPา โทรศัพท4 และ
ระบบอินเตอร4เน็ตให'
ครอบคลุมทุก พื้นที่ 
๑.๓ บํารุงรักษา 
แหล/งน้ํา ลําคลอง 
และระบบ
ชลประทานให'มี
ประสิทธิภาพ 

 

๒.๑ ส/งเสริมการมีส/วน
ร/วมของชุมชนและ
ท'องถิ่นในการ
ให'บริการการ
ท/องเที่ยว  
๒.๒ ปรับปรุง 
บํารุงรักษา และพัฒนา
แหล/งท/องเที่ยวที่มีอยู/
เดิมให'เป?นที่น/าสนใจ
ของ นักท/องเที่ยว 
๒.๓ พัฒนาบุคลากร
ด'านการท/องเที่ยวให'มี
ความรู' มีทักษะการ
บริการที่ประทับใจแก/
นักท/องเที่ยว 

๓.๓สนับสนุน 
การแลก 
เปลี่ยนเรียนรู' 
สร'าง
เครือข/ายการ
เรียนรู'ซึ่งกัน
และกัน และ
สร'างอง  
ความรู'ให'กับ
เกษตรกร 
๓.๒ จัดหา
ตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ4ทาง
การเกษตร 

 

๔.๑ อนุรักษ4
พื้นที่ปRาไม' 
และฟ|}นฟูปRา
ไม'เสื่อมโทรม 
๔.๒ สร'าง
จิตสํานึกของ
ประชาชนให'
แก'ไขปHญหา
สิ่งแวดล'อม
และคูคลอง 
๔.๓ ส/งเสริม
ประชาชน
รณรงค4 คัด
แยกขยะมูล
ฝอย 

 

๕.๑ ก/อสร'าง และขยาย
ลานกีฬา และจัดตั้งศูนย4
ฝzกกีฬา 
๕.๒ จัดหาเครื่องมือ 
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการออกกําลัง
กายให'ครบครัน 
๕.๓ จัดกิจกรรมด'านการ
กีฬา และการแข/งขันเป?น
ประจําและต/อเนื่อง 
๕.๔ ส/งเสริมและ
พัฒนาการบริการด'าน
การกีฬาและนันทนาการ

ให'มีความรู'และทักษะ
สูงขึ้น 

๖.๑ จัดให'มี
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 
ประเพณีที่มี
คุณค/า ตลอดปG
อย/างงต/อเนื่อง  
๖.๒ ส/งเสริม
การอนุรักษ4ไว'
ซึ่งประเพณี 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปHญญา
ท'องถิ่น เพื่อ
จรรโลงไว'
ลูกหลานสืบไป   
  

๗.๑ 
สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู' สร'าง
เครือข/ายการ
เรียนรู'ซึ่งกัน
และกัน และ
สร'างองค4  
ความรู'ให'กับ
เกษตรกร 
๓.๒ จัดหา
ตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ4ทาง
การเกษตร 

  

๘.๑ อนุรักษ4
พื้นที่ปRาไม' และ
ฟ|}นฟูปRาไม'เสื่อม
โทรม 
๘.๒ สร'าง
จิตสํานึกของ
ประชาชนให'
แก'ไขปHญหา
สิ่งแวดล'อมและคู
คลอง 
๘.๓ ส/งเสริม
ประชาชนรณรงค4 
คัดแยกขยะมูล
ฝอย 

๙.๑ ส/งเสริม
ให'ประชาชน
เฝPาระวังเหตุ
และปPองกัน
ตนเอง 
๙.๒ เพิ่ม
ประสิทธิภา
พในการ
ปPองกัน 
แก'ไขปHญหา
ยาเสพติด   

๑๐.๑ เสริมสร'างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ'าหน'าที่ท'องถิ่นและพัฒนาให'เจ'าหน'าที่   
ท'องถิ่น  มีจริยธรรม และจรรยาบรรณตลอดจนมี
ความซื่อสัตย4สุจริต 
๑๐.๒ จัดให'การวางแผนพัฒนาท'องถิ่น การ
ประสานแผนพัฒนาท'องถิ่นโดยประชาชนเข'ามามี 
ส/วนร/วม เพื่อตอบสนองความต'องการของ
ประชาชน    
  ๑๐.๓ ส/งเสริมให'มีการแต/งตั้งผู'นํากลุ/มอาชีพ 
ผู'นําชุมชน และผู'นําทางจิตวิญญาณเป?นตัวแทน 
เพื่อร/วมกิจกรรมพัฒนาตําบลนาทอน    
๑๐.๔ พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ4 การปฏิบัติงาน
ของเจ'าหน'าที่ให'ทันสมัยและเพียงพอต/อการ           
  ปฏิบัติงาน               
 ๑๐.๕ พัฒนาการบริหารงานบุคคลให'มีคุณธรรม 
และสร'างธรรมาภิบาล     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี ๕ 
บัญชีโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปG (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

องค4การบริหารส/วนตําบลนาทอน 
ยุทธศาสตร&จังหวัดที่ ๔.)  สร+างความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจและการแก+ไขป[ญหาความยากจนในจังหวัด 
    - ยุทธศาสตร&การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓)ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานที่ทันสมัย 
๑.) ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร+างพื้นฐานที่ทันสมัย 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิวจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ
บริเวณอาคารอเนกประสงค4 
 หมู/ที่ ๑ (ถมดิน)  

เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่
สาธารณะให'เหมาะสม 

เนื้อที่ ๖,๔๐๐ 
ตร.ม. 

๕๗๖,๐๐๐  - - ที่สาธารณะ
๖,๔๐๐ 
ตร.ม. 

ประชาชนได'ใช'
ประโยชน4 

ส�วนโยธา 

๒ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายซอยประปาหมู/ที่ ๑ 
 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 

    หนา ๐.๑๕  ม. 

๕๑๘,๐๐๐ 
 

- - ถนน 
ยาว ๒๐๐ ม. 

 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส�วนโยธา 

๓ โครงการใส/ท/อบล็อกคอนกรีต
ถนนสายบ'านหลวงนอม หมู/ที่ ๓ 
 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - ท/อบล็อก
คอนกรีต 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส�วนโยธา 
 

 รวม ๑,๓๙๔,๐๐๐  - -    

     หมายเหตุ           ปG ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙      ปG ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   



-๕๙- 
๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิวจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุงถนนสาย 
วังเจริญราษฎร4 หมู/ที่ ๙ 
 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
แห/ง 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 

๕ โครงการก/อสร'างคูระบายน้ําถนน
บ'านนายสุรินทร4ช/างไม'หมู/ที่ ๖ 
 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - คูระบายน้ํา ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 

๖ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายช/องสะบ'าหมู/ที่ ๖ - เชื่อต/อ
กับถนนหมู/ที่ ๗  บ'านบารายี 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 

๒,๕๘๙,๐๐๐ - - ถนนยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 

๗ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายกุโบร4 หมู/ที่ ๗ 
 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ยาว 
๓๐๐ เมตร 

๙๖๐,๐๐๐  - - ถนนยาว 
๓๐๐ ม. 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 

๘ โครงการขุดลอกคูระบายน้ําถนน
สายหลัก ในตําบลนาทอน 

เพื่อปรับปรุงคูระบายน้ํา
ให'ได'มาตรฐาน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

-  - ๑๐๐,๐๐๐ คูระบาย

จํานวน ๙แห/ง 

ลดปHญหาน้ําท/วม
ขังได+  ๘๐ 
เปอร&เซ็น 

ส/วนโยธา 

 รวม ๓,๑๒๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐    

       หมายเหตุ           ปG ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙        ปG ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   
 



-๖๐- 
๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิวจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๙ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
เข'าเขื่อนหนองใหญ/หมู/ที่ ๒ 
 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๒๕๐ ม. 

-  ๖๕๐,๐๐๐ - ถนนยาว 
๒๕๐ ม. 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 

๑๐ โครงการปรับปรุงถนนสายบ'าน 
ชายหาก หมู/ที่ ๕ 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ เมตร 
ยาว ๗๐๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ - - ถนนยาว 
๗๐๐ ม. 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 

๑๑ 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนหินผุสาย
หัวสะพานหมู/ที่ ๒ –ถนน อบจ. 
หมู/ที่ ๑-๒ (สายหลังโรงเรียนบ'าน
นาทอน )   

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๓๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

๔๘๔,๐๐๐ - - จํานวน ๑ 
แห/ง 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 

๑๒ โครงการปรับปรุงซ/อมแซมถนน
ภายในตําบลนาทอน 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 

แห�ง 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 
 
 

๑๓ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายบ'านนายเหมหมู/ที่ ๔ 
 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑,๒๐๘,๐๐๐  ๑,๒๐๘,๐๐๐ ๑,๒๐๘,๐๐๐ ถนนยาว 
๑,๐๐๐ ม 

 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 
 

 รวม ๑,๘๙๒,๐๐๐  ๑,๖๙๒,๐๐๐ ๑,๗๐๘,๐๐๐    

   หมายเหตุ       ปG ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙      ปG ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙        ป  ๒๕๕๙ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   
 

 



-๖๑- 
  ๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิวจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๔ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายอ/าวผก หมู/ที่ ๔ (ต/อเติม) 
 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ม 

๑,๒๐๐,๐๐๐  ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ถนนยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 
 

๑๕ โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย
ทางเข'าบ'านท/าข'ามควายหมู/ที่ ๖ 
 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๖ ม. 
ยาว ๒,๖๙๔ ม. 

- ๗,๐๐๐,๐๐๐ - ถนนยาว 
๒,๖๙๔ ม. 

 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 
 

๑๖ 
 

โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต 
ช/องติงมุด หมู/ที่ ๕–วังเจริญ
ราษฎร4 หมู/ที่ ๙  

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ 

๕,๐๓๘,๐๐๐  - - ถนนยาว 
๒,๐๐๐ ม. 

 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 
 

๑๗ 
 
 

โครงการก/อสร'าง ถนน คอนกรีต 
สายฝายน้ําล'นวังตง - 
สายคลองสะบ'า หมู/ที่ ๘  

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๔๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ 

๓,๖๒๘,๐๐๐  - - ถนนยาว 
๑,๔๐๐ ม. 

 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 
 

๑๘ โครงการบุกเบิกถนนหินผุสาย
บ'านนายจรูญหมู/ที่ ๖ 
 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 

๓๐๐,๐๐๐  - - ถนนยาว 
๕๐๐ ม. 

 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 
 

๑๙ 
 
 

โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายทอนหาร หมู/ที่ ๒ 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 

- 
 

 - ๕๐๐,๐๐๐ ถนนยาว 
๒๐๐ ม. 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ส/วนโยธา 
 

 รวม ๑๐,๑๖๖,๐๐๐  ๘,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐    
  หมายเหตุ         ปG ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙        ปG ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙       ปG ๒๕๕๙ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   



-๖๒- 
๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิวจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๐ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายทุ/งตากแดดหมู/ที่ ๖ 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

-  ๘๐๐,๐๐๐ - ถนนยาว 
๓๐๐ ม. 

 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ส/วนโยธา 
 

๒๑ โครงการก/อสร'างคูระบายน้ําบ'าน
นายสุรินทร4-บ'านนายหนาด 
หมู/ที่ ๖   

เพื่อลดปHญหาน้ําท/วมขัง
ในช/วงฤดูฝน 

กว'าง๐.๖๐ ม. 
ยาว ๑๒๐  ม. 
ลึก ๐.๖๐  ม. 

๓๐๐,๐๐๐  - คูระบาย 
ยาว ๑๒๐  ม. 
 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 
 
 

๒๒ โครงการแก'ไขปHญหาน้ําท/วม 
ขุดลอกคูคลอง,สร'างท/อเหลี่ยม
ภายในตําบลนาทอน 
 

เพื่อปPองกันน้ําท/วมขัง
บ'าน/สวนของชาวบ'าน 
 
 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวน ๙ 
แห/ง 

 

ลดปHญหาน้ํา
ท/วมขังบ'าน/
สวนของ
ชาวบ'าน 

ส/วนโยธา 
 
 

๒๓ โครงการก/อสร'างถนนลาดยาง
สายในหมู/บ'านหมู/ที่ ๘ 
 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

๒,๖๐๐,๐๐๐  - - ถนนยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 
 

๒๔ 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนสายกุโบร4-
บ'านทอนหาร ๑๐๐ ปG     
(บุกเบิกต/อ) หมู/ที่ ๒ 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 

หนา ๐.๓๐ 

-  - ๔๕๐,๐๐๐ ถนนยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 
 

 รวม ๓,๙๐๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐    
     หมายเหตุ         ปG ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙       ปG ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙          ปG ๒๕๕๙ จากแผนพัฒนาสามปG พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   

 
 



-๖๓- 

๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิวจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕ 
 

โครงการปรับปรุงถนนสาย    
ช/องงับ-วังใหม/ หมู/ที่ ๓ 

เพื่อปรับปรุงซ/อมแซม
ถนนที่ชํารุดในหมู/บ'าน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๓,๐๐๐ ม.

หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ 

-  - ๑,๑๑๓,๐๐๐ ถนนยาว 
๓,๐๐๐ ม. 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไป
มา 

ส/วนโยธา 
 

๒๖ โครงการปรับปรุงถนนสาย 
สวนปRา-ยวนผึ้ง หมู/ที่ ๓ 

เพื่อปรับปรุงซ/อมแซม
ถนนที่ชํารุดในหมู/บ'าน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม.

หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ 

- - ๕๕๘,๐๐๐ ถนนยาว 
๑,๕๐๐ ม. 

ประชาชนสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส/ง 

ส/วนโยธา 

๒๗ โครงการปรับปรุงถนนสาย 
ทุ/งตากแดด  หมู/ที่ ๓ 
(ช/องไทร-ท/าซิว) 

เพื่อปรับปรุงซ/อมแซม
ถนนที่ชํารุดในหมู/บ'าน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๖๐๐ ม.

หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ 

-  - ๓๘๔,๐๐๐ ถนนยาว 
๑,๖๐๐ ม. 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไป
มา 

ส/วนโยธา 
 

๒๘ โครงการก/อสร'างท/อระบายน้ํา
คอนกรีตจากบ'านจ_ะหรีด  –  
หัวสะพานหมู/ที่ ๙ 
 

เพื่อปPองกันน้ําท/วมถนน
ในช/วงฤดูฝน 

กว'าง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๑๖๐ ม. 

๔๘๐,๐๐๐  - - ถนนยาว 
๑๖๐ ม. 

 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร-
ถนนได'มาตรฐาน 

ส/วนโยธา 
 

๒๙  
 
 

โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายนาเปรียบ'านนายหม/อง 
หมู/ที่ ๒  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ 

๒๕๕,๐๐๐  - - ถนนยาว 
๑๐๐ ม. 

 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไป
มา 

 

 รวม ๗๓๕,๐๐๐  - ๒,๓๑๐,๐๐๐    
  หมายเหตุ       ป  ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙      ป  ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙        ป  ๒๕๕๙ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   

 



-๖๔- 
๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิวจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๐ 
 

โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายบ'านหลวงนอม 
หมู/ที่ ๓ 
 

เพื่อปรับปรุงซ/อมแซม
ถนนที่ชํารุดในหมู/บ'าน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ 

๗๖๕,๐๐๐  - - ท/อบล็อก 
ยาว ๙๐๐ ม. 

 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๓๑ โครงการปรับปรุงถนนซอย 
อีหม/าม หมู/ที่ ๙ 
 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ - - ถนนยาว 
๓๐๐ ม. 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๓๒ โครงการก/อสร'างคูระบายน้ําหน'า
มัสยิด-สี่แยกหน'าโรงเรียน 
 หมู/ที่ ๙   
 

เพื่อปPองกันน้ําท/วมถนน รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - จํานวน ๑ 
แห/ง 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๓๓ โครงการวางท/อคอนกรีตหน'า
มัสยิด-ฝายน้ําล'น  หมู/ที่ ๔  
 

เพื่อปPองกันน้ําท/วมถนน
ในหมู/บ'าน 

๐.๕๐ ล. 
ลึก  ๐.๑๐ ม. 

ยาว   ๙๐ 

 

๓๖๕,๐๐๐  - - ท/อคอนกรีต 
ยาว ๙๐ 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

 รวม ๑,๖๓๐,๐๐๐  - -    
  หมายเหตุ       ป  ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙      ป  ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙        ป  ๒๕๕๙ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   
 
 
 



-๖๕- 
๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิวจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๔ โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้น
เขานางดําพร'อมสร'างหลังคา    
หมู/ที่ ๘ 

เพื่อปรับปรุงทางขึ้นเขา
นางดําให'ได'มาตรฐาน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
แห/ง 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๓๕ โครงการปรับปรุงถนนสาย
มหาราช ๑ หมู/ที่ ๓ 

เพื่อปรับปรุงซ/อมแซม
ถนนที่ชํารุดในหมู/บ'าน 
 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

- - ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห/ง 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๓๖ โครงการปรับปรุงถนนสาย
มหาราช ๒ หมู/ที่ ๓ (อบจ. สตูล) 

เพื่อปรับปรุงซ/อมแซม
ถนนที่ชํารุดในหมู/บ'าน 
 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๒๐๐ ม.  
หนา ๐.๓๐ ม.  

- - ๔๔๗,๐๐๐ ถนนยาว 
๑,๒๐๐ ม.  

 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๓๗ 
 

โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต 
สายหลักโรงเรียนบ'านวังตง 
(สามแยกบ'านพะยอมต/อเติม) 
      หมู/ที่ ๔  
 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กว'าง ๔ ม 
ยาว ๑๐๐ 
หนา ๐.๑๕  

๒๕๕,๐๐๐  - - ถนนยาว 
๑๐๐ม. 

 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 
ไปมา 

ส/วนโยธา 

 รวม  ๕๕๕,๐๐๐  - ๗๔๗,๐๐๐    
 หมายเหตุ       ป  ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙      ป  ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙        ป  ๒๕๕๙ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   

 
 
 



-๖๖- 
๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิวจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๘ โครงการบุกเบิกถนนสายกุโบร4
เก/า-หน'าโรงเรียนบ'านบารายี 
หมู/ที่ ๗ 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

 

-  - ๔๐๐,๐๐๐ ยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๓๙ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายในวัง บ'านบารายี 
หมู/ที่ ๗ 

เพื่อปรับปรุงซ/อมแซม
ถนนที่ชํารุดในหมู/บ'าน 
 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

 

-  - ๒,๖๐๐,๐๐๐ ยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๔๐ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายอบต.เก/า หมู/ที่ ๔ 

เพื่อปรับปรุงถนนให+ได+
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 

 

- - ๑,๐๔๐,๐๐๐ ยาว 
 ๔๐๐ ม.  

 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๔๑ 
 

โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายรอบกุโบร4 หมู/ที่ ๔ 

เพื่อปรับปรุงถนนให+ได+
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 

 

-  - ๕๒๐,๐๐๐ ยาว 
 ๒๐๐ ม. 

 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๔๒ 
 
 

โครงการบุกเบิกถนนสายข'างบ'าน
นายชาญนนท4 หมู/ที่ ๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๕ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

 

-  - ๒๐๐,๐๐๐ ยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

 รวม    - ๔,๐๖๐,๐๐๐    
 
 
 
 



-๖๗- 
๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิวจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔๓ โครงการบุกเบิกถนนสายนาทอน
ใน ๒ หมู/ที่ ๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๕ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

 

-  - ๒๐๐,๐๐๐ ยาว 
๓๐๐ ม. 

 

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๔๔ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายมะนาซะทุ/งตากแดด หมู/ที่ ๖ 

เพื่อปรับปรุงถนนให+ได+
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

 

-  - ๗๐๐,๐๐๐ ยาว 
 ๓๐๐ ม. 

 

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๔๕ โครงการก/อสร'างรั้วกุโบร4บ'าน 
ในโกร�ย หมู/ที่ ๕  

เพื่อความเป?นสัจส/วน 
เพื่อเพิ่มความสะดวก
ของผู'มาปฏิบัติศาสนกิจ 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

- - ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน  
๑ แห/ง 

ประชาชนมาใช'มีความ
ความเป?นสัจส/วนเพิ่ม
ความสะดวกของผู'มา
ปฏิบัติศาสนกิจ 

ส/วนโยธา 

๔๖ 
 
 
 

โครงการปรับปรุงรั้วกุโบร4บ'าน 
ท/าศิลา หมู/ที่ ๕ 

เพื่อความเป?นสัจส/วน 
เพื่อเพิ่มความสะดวก
ของผู'มาปฏิบัติศาสนกิจ 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

-  - ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน  
๑ แห/ง 

ประชาชนมาใช+มี
ความความเป?นสัจ
ส/วนเพิ่มความสะดวก
ของผู'มาปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

ส/วนโยธา 

 รวม  -  - ๑,๓๐๐,๐๐๐    
 

 
 

 



-๖๘- 
 

๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิวจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔๗ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายบ'านหลวงพิษ-บ'านสมหมาย  
หมู/ที่ ๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๙๐๐ ม. 

 

-   - ๒,๓๔๐,๐๐๐ ยาว 
 ๙๐๐ ม. 

 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

๔๘ โครงการก/อสร'างถนนคอนกรีต
สายเขานางดํา หลัก ๑๔    
หมู/ที่ ๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให'ได'
มาตรฐาน 

กว'าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

 

-  - ๒,๖๐๐,๐๐๐ ยาว 
 ๑,๐๐๐ ม. 

 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ส/วนโยธา 

 รวม  ๔,๙๔๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



-๖๙- 
๑.๒ ขยายเขตการให'บริการประปา ไฟฟPา โทรศัพท4 และระบบอินเตอร4เน็ตให'ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงซ/อมแซมระบบ
ประปาหมู/บ'านให'มีคุณภาพ  
ภายในตําบล 
 

เพื่อให'มีน้ําประปา
สําหรับอุปโภคบริโภค
อย/างเพียงพอและ
สะอาด 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
แห/ง   

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับการ
อุปโภคบริโภค 

ส/วนโยธา 

๒ โครงการขยายเขตประปาหมู/บ'าน
ภายในตําบล 

เพื่อให'ประชาชนทั้ง ๙ 
หมู/บ'านมีน้ําประปาใช'
อุปโภคบริโภคอย/าง 
เพียงพอ 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
แห/ง   

ประชาชนทั้ง ๙ 
หมู/บ'านมีน้ําใช'
อย/างเพียงพอ 

ส/วนโยธา 

๓ โครงการแก'ไขปHญหาภัยแล'ง  
ภายในตําบล 

เพื่อประชาชนมีน้ําใช'
อย/างเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ํา 
จัดหาถังเก็บน้ํา 

๙ หมู/บ'าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
ถังเก็บน้ํา 

 

ประชาชนมีน้ําใช'
อย/างเพียงพอ 

ส/วน
สวัสดิการ 
 

 
๔ โครงการปรับปรุงระบบประปา

สายหนองใหญ/ หมู/ที่ ๒ (ท/อประ
ประขนาด ๔ นิ้ว) 

เพื่อปรับปรุงน้ําประปา
ให'ได'มาตรฐาน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
แห/ง   

ประชาชนมีน้ําใช'
อย/างเพียงพอ 

ส/วนโยธา 
 

๕ โครงการขยายสายดับภายใน
ตําบลนาทอน   

เพื่อขยายเขตไฟฟPาให'
ทั่วถึงทั้งตําบล 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๔๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๙ 
แห/ง   

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช'อย/างทั่วถึง 

ส/วนโยธา 
 

 รวม ๑,๘๐๐,๐๐๐  ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐    
 หมายเหตุ       ป  ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙      ป  ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙        ป  ๒๕๕๙ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   



-๗๐- 
๑.๒ ขยายเขตการให'บริการประปา ไฟฟPา โทรศัพท4 และระบบอินเตอร4เน็ตให'ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟPาแรงต่ํา 
สายกุโบร4-อ/าวผกหมู/ที่ ๔ 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟPาให'
ทั่วถึงทั้งตําบล 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

-  ๕๐๐,๐๐๐ - จํานวน ๑ 
แห/ง   

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช'อย/างทั่วถึง 

ส/วนโยธา 
 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟPาแรงต่ํา
จากบ'านนายเชียร-บ'านนายน็อต
หมู/ที่ ๕ 

เพื่อขยายเขตไฟฟPาให'
ทั่วถึงทั้งตําบล 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - จํานวน ๑ 
แห/ง   

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช'อย/างทั่วถึง 

ส/วนโยธา 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟPาแรงต่ํา 
เขตติดต/อหมู/ที่ ๔ หมู/ที่ ๕ 

เพื่อให'ประชนมีไฟฟPาใช'
ครบทุกครัวเรือน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
แห/ง   

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช'ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ส/วนโยธา 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟPาสายศูนย4
พัฒนาเด็กบ'านวังเจริญราษฎร4 
หมู/ที่ ๙ 
 

เพื่อให'ประชนมีไฟฟPาใช'
ครบทุกครัวเรือน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

-  ๕๐๐,๐๐๐ - จํานวน ๑ 
แห/ง   

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช'ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ส/วนโยธา 
 
 

๑๐ โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟPา
ส/องทางสาธารณะภายในตําบล 
 

เพื่อให'ประชาชนใน
ตําบลมีไฟฟPาส/องทาง
สาธารณะใช'เพื่อความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๒๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๙ 
แห�ง 

ประชาชนใน
ตําบลมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ 
คมนาคม 

ส/วนโยธา 

 รวม ๗๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐ -    
 หมายเหตุ       ป  ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙      ป  ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙        ป  ๒๕๕๙ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   



-๗๑- 
๑.๒ ขยายเขตการให'บริการประปา ไฟฟPา โทรศัพท4 และระบบอินเตอร4เน็ตให'ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟPา
สาธารณะ ภายในตําบล 

เพื่อให'ประชาชนภายใน 
ตําบลมีไฟฟPาใช'ครบทุก 
ครัวเรือน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๘ 
แห�ง 

ประชาชนในตําบล
ได'มีไฟฟPาใช'อย/าง
ทั่งถึงทุกครัวเรือน 

ส/วนโยธา 
 
 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟPาแรงต่ํา
มัสยิดบ'านท/าซิว หมู/ที่ ๗ 

เพื่อประชาชนจะได'มี
ไฟฟPาใช'ทุกครัวเรือน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - จํานวน ๑ 
แห/ง 

ประชาชนมีไฟฟPาใช'
ทุกครัวเรือน 

ส/วนโยธา 
 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟPาแรงต่ํา
สายหน'าบ'านนายสมหมาย-บ'าน
บุญเรียง หมู/ที่ ๘ 

เพื่อประชาชนจะได'มี
ไฟฟPาใช'ทุกครัวเรือน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
แห/ง 

ประชาชนมีไฟฟPาใช'
ทุกครัวเรือน 

ส/วนโยธา 
 

๑๔ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ตามจุดสามแยกภายในตําบล 

เพื่อเป?นสัญญาณเตือน
ให'ประชาชนระวัง 
ในการขับขี่ 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๙ 
แห/ง 

ลดอุบัติเหตุ/เพื่อ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ ทรัพย4สิน  

ส/วนโยธา 
กรมทาง
หลวง 

๑๕ 
 
 

โครงการติดตั้งอินเตอร4ไร'สาย
(WiFi) ภายในตําบลนาทอน 
 

เพื่อให'บริการประชาชน
ในการเข'าถึงแหล/งข'อมูล
ข/าวสาร  

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
แห/ง 

ประชาชนในการ
เข'าถึงแหล/งข'อมูล
ข/าวสาร  

สํานักปลัด 

๑๖ 
 

โครงการขยายเขตไฟฟPาแรงต่ํา
สายบ'านน'องปลา-น'องปู 
 หมู/ที่ ๘ 

เพื่อประชาชนจะได'มี
ไฟฟPาใช'ทุกครัวเรือน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

-  - ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห/ง 

ประชาชนมีไฟฟPาใช'
ทุกครัวเรือน 

ส/วนโยธา 
 

รวม ๑,๗๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐    
หมายเหตุ       ป  ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙      ป  ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙        ป  ๒๕๕๙ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   



-๗๒- 
๑.๒ ขยายเขตการให'บริการประปา ไฟฟPา โทรศัพท4 และระบบอินเตอร4เน็ตให'ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการปรับปรุงก/อสร'างถัง
ประปาขนาดใหญ/ภายในตําบล  

เพื่อช/วยแก'ปHญหา
ขาดแคลงน้ําอุปโภค
และ บริโภคในช/วง
ฤดูแล'ง 

รายละเอียด
ตามแบบแปลน

ที่ 
อบต.กําหนด 

-  ๑,๐๐๐,๐๐๐ - จํานวน ๙ 
แห/ง 

ประชาชนมีแหล/ง
น้ําอุปโภคและ 
บริโภค 
ในช/วงฤดูแล'ง 

ส/วนโยธา 
 

๑๘ 
 

โครงการก/อสร'างระบบประปา
แบบมาตรฐานขนาดใหญ/พร'อม
ระบบกรองน้ําภายในตําบลนา
ทอน 

เพื่อช/วยแก'ปHญหา
ขาดแคลงน้ําอุปโภค
และ บริโภคในช/วง
ฤดูแล'ง 

รายละเอียด
ตามแบบแปลน

ที่ 
อบต.กําหนด 

-  ๒,๐๐๐,๐๐๐ - จํานวน ๙ 
แห/ง 

ประชาชนมีแหล/ง
น้ําอุปโภคและ 
บริโภค 
ในช/วงฤดูแล'ง 

ส/วนโยธา 
 

๑๙ 
 

โครงการก/อสร'างระบบกรอง
น้ําประปาหมู/บ'านภายในตําบล
นาทอน 

  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
แห/ง 

ประชาชนมีแหล/ง
น้ําอุปโภคและ 
บริโภค 
ในช�วงฤดูแล+ง 

ส/วนโยธา 
 

 รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 

 

 



-๗๓- 
๑.๓ บํารุงรักษา แหล/งน้ํา ลําคลอง และระบบชลประทานให'มีประสิทธิภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงขุดลอกคลอง
สระน้ําห'วยโต_ะโส_ะ 
 -งานสูบน้ําออกจากสระ 
 -งานขุดลอกวัชพืชและคันสระ 
 -งานทํากําแพงรอบคันสระและ
ปรับปรุงถมดินคันสระ 
 -งานศาลา ๒ หลัง 
 -งานปลูกไม'ดอก ไม'ประดับ ใน
กระถางซีเมนต4 
 -พันธ4ปลาและอาหารปลา 
หมู/ที่ ๕ 

-เพื่อเป?นศูนย4แหล/งการ
เลี้ยงปลาผสมผสานและ
จัดเป?นอาหารกลางวัน
เด็กอิสลามศึกษา 
(ตาดีกา) 
-เพื่อปรับปรุงสระน้ําให'
ได'มาตรฐาน สมบูรณ4 มี
ความมั่นคงถาวร 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
แห/ง 

เป?นแหล/งการเลี้ยงปลา
ผสมผสานและจัดเป?น
อาหารกลางวันให'เด็ก
อิสลามศึกษา 
(ตาดีกา) 
-เพื่อปรับปรุงสระน้ําให'
ได'มาตรฐาน สมบูรณ4 
มีความมั่นคงถาวร 

ส/วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ โครงการปรับปรุงและซ/อมแซม
ฝายน้ําล'น/สระน้ําสาธารณะ 
ที่รกร'างภายในตําบล 

-แก'ปHญหาภัยแล'ง 
-ปPองกันน้ําท'วมขังพื้นที่ 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๒๐๐,๐๐๐ - - จํานวน ๙
แห/ง 

มีแหล/งน้ําสําหรับ
การเกษตรและการ
ประมง 

ส/วนโยธา 

๓ โครงการก/อสร'างที่เก็บน้ํา ฝ.๙๙ 
ภายในตําบล 

เพื่อใช'สําหรับกักเก็บน้ํา รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

-  ๓๐๐,๐๐๐ - จํานวน ๙
แห/ง 

ประชาชนมีน้ําใช'อย/าง
เพียงพอ 

ส/วนโยธา 
 

 รวม ๑,๔๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ -    
หมายเหตุ       ป  ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙      ป  ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙        ป  ๒๕๕๙ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   

 



-๗๔- 
๑.๓ บํารุงรักษา แหล/งน้ํา ลําคลอง และระบบชลประทานให'มีประสิทธิภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔ โครงการขุดบ/อน้ําตื้น 
ภายในตําบล 

เพื่อช/วยแก'ปHญหาขาด
แคลงน้ําอุปโภคและ 
บริโภคในช/วงฤดูแล'ง 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๒๐๐,๐๐๐  - - บ/อน้ําตื้น 
๙ บ/อ 

ประชาชนมีแหล/งน้ํา
อุปโภคและ บริโภค 
ในช/วงฤดูแล'ง 

ส/วนโยธา 
 

๕ 
 

โครงการก/อสร'างท/าเทียบ
เรือประมงชายฝHtง หมู/ที่ ๖ 

เพื่ออํานวยความสะดวกให'
ชาวประมงชายฝHtงในการจอด
เรือขึ้นปลาและเก็บเครื่อง มือ
ประมง 

กว'าง ๕ ยาว 
๒๐ เมตร 

- - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ท/าเทียบ 
ยาว 

๒๐ ม. 

ประชาชนได'ความ
สะดวกในการ
ประกอบอาชีพ
ประมง 

ส/วนโยธา 
 

๖ 
 

โครงการก/อสร'างท/าเทียบ
เรือประมงชายฝHtง บริเวณสะพาน
พารายี-ทุ/งทะนาน   หมู/ที่ ๗ 

เพื่ออํานวยความสะดวกให'
ชาวประมงชายฝHtงในการจอด
เรือขึ้นปลาและเก็บเครื่อง มือ
ประมง 

กว'าง ๕ ยาว 
๒๐ เมตร 

-  - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ท/าเทียบ 
ยาว 

๒๐ เมตร 

ประชาชนได'ความ
สะดวกในการ
ประกอบอาชีพ
ประมง 

ส/วนโยธา 
 

 
๗ 

โครงการก/อสร'างสะพานฝายน้ํา
ล'นหน'ามัสยิดบ'านวังตง 
หมู/ที่ ๔ 

เพื่อลดปHญหาน้ําท/วมขังเพื่อ
อํานวยความสะดวกประชาชน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

-   ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห/ง 

สามารถลดปHญหาน้ําท/วม
ขังประชาชนได'ความ
อํานวยความสะดวก 

ส/วนโยธา 
 

๘ 
 

โครงการขุดคูทําท/อสีเหลียมฝาย
น้ําหน'ามัสยิดบ'านวังตง 
หมู/ที่ ๔ 

เพื่อลดปHญหาน้ําท/วมขัง 
เพื่ออํานวยความสะดวก
ประชาชน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

๓๒๙,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
แห/ง 

สามารถลดปHญหาน้ําท/วม
ขังประชาชนได'ความ
อํานวยความสะดวก 

ส/วนโยธา 
 

 รวม  ๕๒๙,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐    
หมายเหตุ       ป  ๒๕๕๗ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙      ป  ๒๕๕๘ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙        ป  ๒๕๕๙ จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙   

 



-๗๕- 
 

๑.๓ บํารุงรักษา แหล/งน้ํา ลําคลอง และระบบชลประทานให'มีประสิทธิภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๙ 
 

โครงการก/อสร'างท/าเทียบ
เรือประมงชายฝHtง หมู/ที่ ๖ 

เพื่ออํานวยความสะดวกให'
ชาวประมงชายฝHtงในการจอด
เรือขึ้นปลาและเก็บเครื่อง มือ
ประมง 

กว'าง ๕ ยาว 
๒๐ เมตร 

-  - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ท/าเทียบ 
ยาว 

๒๐ ม. 

ประชาชนได'ความ
สะดวกในการ
ประกอบอาชีพ
ประมง 

ส/วนโยธา 
 

๑๐ 
 
 

โครงการขุดคูระบายน้ําสาย
ดีแทค หมู/ที่ ๙  

เพื่อลดปHญหาน้ําท/วมขัง 
เพื่ออํานวยความสะดวก
ประชาชน 

กว้าง ๑ เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร 

-  - ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห/ง 

สามารถลดปHญหาน้ําท/วม
ขังประชาชนได'ความ
อํานวยความสะดวก 

ส/วนโยธา 
 

๑๑ 
 

โครงการขุดลอกคูคลอง/คูระบาย
น้ําภายในตําบลนาทอน 

เพื่อลดปHญหาน้ําท/วมขัง 
เพื่ออํานวยความสะดวก
ประชาชน 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

-  - ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห/ง 

สามารถลดปHญหาน้ําท/วม
ขังประชาชนได'ความ
อํานวยความสะดวก 

ส/วนโยธา 
 

 รวม    ๔,๔๐๐,๐๐๐    
 
 
 

 
 
 
 
 



-๗๖- 
ยุทธศาสตร&จังหวัดที่ ๑.) สร'างความสามารถในการแข/งขันทางเศรษฐกิจและการแก'ไขปHญหาความยากจนในจังหวัด 

    - ยุทธศาสตร&การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑) ยุทธศาสตร&การท�องเที่ยวเชิงนิเวศและการท�องเที่ยวที่ประทับใจ 
๒. ยุทธศาสตร4การท/องเที่ยวเชิงนิเวศและการท/องเที่ยวที่ประทับใจ 
แนวทางการพัฒนา    
            ๒.๑ ส/งเสริมการมีส/วนร/วมของชุมชนและท'องถิ่นในการให'บริการการท/องเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการส/งเสริมการท/องเที่ยว
และกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ท/องเที่ยว 

เพื่อส/งเสริมการ
ท/องเที่ยวและกิจกรรม
เกี่ยวกับการท/องเที่ยว 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การท/องเที่ยว 
ปG ๑ ครั้ง 

๖๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

มีนักท/องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 
 

 ๒ โครงการส/งเสริมการท/องเที่ยว
แบบโฮมสเตย4ภายในตําบล 

เพื่อส/งเสริมการ
ท/องเที่ยวและกิจกรรม
เกี่ยวกับการท/องเที่ยว 

จัดกิจกรรมส/งเสริม
การท/องเที่ยวแบบ
โฮมสเตย4 
ปG ๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีรายได'
จากนักท/องเที่ยวที่มา
เที่ยว 

สํานักปลัด 
 
 

๓ 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู'นําการ 
ท/องเที่ยวโดยชุมชน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู'และ
พัฒนาผู'นําทางด'านการ
ท/องเที่ยวให'สามารถ
พัฒนาสถานที่เที่ยวของ
ชุมชนได' 

อบรมผู'นําการ
ท/องเที่ยว 
หมู/ที่ ๑-๙ 

๒๐๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

มีนักท/องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 

 รวม ๔๖๐,๐๐๐  - -    
 

 



-๗๗- 
      ๒.๒ ปรับปรุง บํารุงรักษาแหล/งท/องเที่ยวที่มีอยู/เดิมให'เป?นที่น/าสนใจของนักท/องเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน4รอบ
สระพักน้ําสวนสาธารณะ หมู/ที่ ๓  

เพื่อประชาชนในตําบล 
มีสวนสาธารณะไว'
พักผ/อน 

๑ แห/ง ๕๐๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนใช'เป?นที่
พักผ/อนหย/อนใจ 

ส/วนโยธา 
อบจ.สตูล 

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน4เขื่อน 
วังตง หมู/ที่ ๘ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน4
แหล/งท/องเที่ยวให'ดีขึ้น 

๑ แห/ง -  - ๒๐๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

มีนักท/องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

ส/วนโยธา 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน4 
สวนเฉลิมพระเกียรติ  
(เขานางดํา) หมู/ที่ ๘ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน4
แหล/งท/องเที่ยวให'ดีขึ้น 

๑ แห/ง ๒๐๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

มีนักท/องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

ส/วนโยธา 

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน4ปRาไม'
ชุมชน หมู/ที่ ๘ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน4
แหล/งท/องเที่ยวให'ดีขึ้น 

๑ แห/ง ๕๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

มีนักท/องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

ส/วนโยธา 
 

๕ โครงการสนับสนุนค/าใช'จ/ายใน
การจัดการท/องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน ในตําบล 

เพื่อส/งเสริมการ
ท/องเที่ยวและกิจกรรม
เกี่ยวกับการท/องเที่ยว 

หมู/ ๔ ,๕,๖,๗,๘ -  ๑๐๐,๐๐๐ - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

มีนักท/องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 
 

๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน4บริเวณ
อ/าวผก หมู/ ๔  

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน4ให'
อยู/ในสภาพพร'อมรองรับ
นักท/องเที่ยว 

๑ แห/ง ๓๐๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

-ประชาชนใช'เป?นที่
พักผ/อนหย/อนใจ 
-มีนักท/องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ส/วนโยธา 

 รวม ๑,๐๕๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐    
 

 



-๗๘- 
     ๒.๒ ปรับปรุง บํารุงรักษาแหล/งท/องเที่ยวที่มีอยู/เดิมให'เป?นที่น/าสนใจของนักท/องเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน4อ/างเก็บ
น้ําห'วยตะแบก หมู/ ๕ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน4อ/าง
เก็บน้ําให'ดีขึ้น 
 

๑ แห/ง -    ๓๐๐,๐๐๐ - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนใช'เป?นที่
พักผ/อนหย/อนใจ 

ส/วนโยธา 

๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน4รอบ
สระน้ําหนองใหญ/ หมู/ที่ ๒ 

เพื่อประชาชนในตําบล 
มีสวนสาธารณะไว'
พักผ/อน 
 

๑ แห/ง -  - ๑๐๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนใช'เป?นที่
พักผ/อนหย/อนใจ 

ส/วนโยธา 
 

๙ โครงการพัฒนาแหล/งท/องเที่ยว 
อ/าวไม'ข/าว หมู/ที่ ๖ 

เพื่อเป?นแหล/งท/องเที่ยว
ใหม/ให'เป?นที่รู'จัก 

๑ แห/ง -  - ๒๐๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนใช'เป?นที่
พักผ/อนหย/อนใจ
แหล/งใหม/ 

ส/วนโยธา 

๑๐ 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน4หน'า
มัสยิดบ'านบารายี่ หมู/ที่ ๗ 

เพื่อประชาชนในหมู/บ'าน 
เป?นที่พักผ/อน 
 

๑ แห/ง -  - ๒๐๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนใช'เป?นที่
พักผ/อนหย/อนใจ
แหล/งใหม/ 

ส/วนโยธา 

 รวม -  ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 



-๗๙- 
๒.๓ พัฒนาบุคลากรด'านการท/องเที่ยวให'มีความรู' มีทักษะการบริการที่ประทับใจนักท/องเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดฝzกอบรมเจ'าหน'าที่
ผู'นําชุมชนเกี่ยวกับการท/องเที่ยว 

เพื่อสนับสนุนให'บุคลากร
มีความรู'และ
ประสบการณ4ด'านการ
ท/องเที่ยว 

เจ'าหน'าที่ 
ผู'นําชุมชน 
ตําบลนาทอน 

 

๕๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

บุคลากรมีความรู'ด'าน
การท/องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 
 

 รวม ๕๐,๐๐๐  - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๐- 
ยุทธศาสตร&จังหวัดที่ ๑.) สร+างความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจและการแก+ไขป[ญหาความยากจนในจังหวัด 
    - ยุทธศาสตร&การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒) ยุทธศาสตร&การเกษตรยั่งยืน 
 ๓) ยุทธศาสตร4การเกษตรยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนา 
       ๓.๑ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู' สร'างเครือข/ายการเรียนรู'ซึ่งกันและกัน และสร'างองค4ความรู'ให'กับเกษตรกร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนกลุ/มอาชีพ
และส/งเสริมกลุ/มอาชีพ 
 

ส/งเสริมการประกอบ
อาชีพให'ประชาชน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

ตําบลนาทอน 

๑๐๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีรายได'
เพิ่มขึ้นจากการ
ประกอบอาชีพ 

ส/วน 
สวัสดิการ
สังคม 
 

๒ โครงการครัวเรือนต'นแบบ
แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย4 

เพื่อให'ประชาชนเป?น
ครัวเรือนต'นแบบ 

๑  แปลง ๕๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนปลูกผัก
กินเองลดรายจ/าย 

ส/วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

๓ โครงการพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อฝzกทักษะการ
ประกอบอาชีพให'แก/เด็ก
และเยาวชน 

เด็ก,เยาวชน, 
ตําบลนาทอน 

๓๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เด็กได'นําความรู'ไป
ประกอบอาชีพได' 

ส/วน
สวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการสนับสนุนศูนย4
ถ/ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบล 

เพื่อให' ศบกต.เป?น
ศูนย4กลางทางด'าน
การเกษตรประจํา 
ตําบล 

๑ ศูนย4 ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

สร'างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได' 

อบต./ศบกต. 

 รวม ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    



-๘๑- 
๓.๑ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู' สร'างเครือข/ายการเรียนรู'ซึ่งกันและกัน และสร'างองค4ความรู'ให'กับเกษตรกร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพผู'นําด'าน
บริหารจัดการศูนย4บริการและ
ถ/ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล 

เพื่อพัฒนาให'กรรมการ 
ศบกต.เข'าใจบทบาท
หน'าที่ของกรรมการ 

๑๖ คน ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน
ผู'เข'าร/วม 
กิจกรรม 
๑๖ คน 

กรรมการ ศบกต.  
มีความเข'าใจใน
บทบาทหน'าที่ 

อบต./ศบกต. 

 รวม ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐    
 

๓.๒ จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ4ทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการตลาดนัดชุมชน/รับรอง
ผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน 
ของตําบลนาทอน 

-เพื่อส/งเสริมอาชีพ/มี
ตลาดในการแลกเปลี่ยน
สินค'าทางการเกษตร 

เกษตรกรใน 
ตําบลนาทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เกษตรกร 
หมู/ที่๑-๙ 

ประชาชนมีตลาดนัด
แลกเปลี่ยนสินค'า
ทางการเกษตร 

ทุกส/วน
ราชการ 
 
 

 รวม ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    
 
 

 
 



-๘๒- 
 ยุทธศาสตร&จังหวัดที่ ๒.) สร+างการพัฒนาให+เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมให+ สอดคล+องกับวิถีชีวิตของประชาชน 

     - ยุทธศาสตร&การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔) ยุทธศาสตร
การส�งเสริมและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�ยั่งยืน 
 ๔.) ยุทธศาสตร4การส/งเสริมและการอนุรักษ4ทรัพยากรและสิ่งแวดล'อมให'ยั่งยืน 
       แนวทางการพัฒนา 
           ๔.๑ อนุรักษ4พื้นที่ปRาไม' และฟ|}นฟูปRาไม'เสื่อมโทรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการ อบต.นาทอนร/วมใจ
ภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว 

ปลูกจิตสํานึกให'ประชาชน
รักธรรมชาติ 

๑ กิจกรรม ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนรักและหวง
แหนปRาไม' 

สํานักปลัด 
 

๒ สนับสนุนงบประมาณเครือข/าย
อนุรักษ4ปRาชายเลนพื้นที่ติด
ทะเล 

ปลูกจิตสํานึกให'เยาวชนรัก
และหวงแหนปRาชายเลน 

หมู/ที่ 
๑,๔,๕,๖,๗ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สนับสนุน
งบประมาณ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ปRาชายเลนไม/ถูก
ทําลาย 

สํานักปลัด 
 
 

๓ สนับสนุนงบประมาณโครงการ
อนุรักษ4ปRาบกภายในตําบล 

ปลูกจิตสํานึกให'เยาวชนรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปRาบกเพิ่มขึ้น 
 ๒๐ % 

๕๐,๐๐๐  - - สนับสนุน
งบประมาณ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ปRาไม'ลดจํานวนจาก
การถูกทําลาย 

สํานักปลัด 
 
 

๔ โครงการจัดตั้งธนาคารต'นไม' 
ภายในตําบล 

เพื่อเป?นศูนย4รวมของพันธ4ไม'
นานาชนิด 

ต'นไม' ๑,๐๐๐ 
ต'น 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนรักและ 
หวงแหน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

๕ 
 

โครงการปลูกต'นไม'ทั้งสองฝHง
ถนนตามถนนสายหลักของ
ตําบลนาทอน 

ปลูกจิตสํานึกให'ประชาชน
รักธรรมชาติ 

ต'นไม'สองฝHงข'าง
ถนนตามถนน
สาย ๒๐ % 

-  - ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนในตําบลนา 
ทอนมีทรัพยากรปRาไม'
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 รวม ๑๒๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐    



-๘๓- 
๔.๑ อนุรักษ4พื้นที่ปRาไม' และฟ|}นฟูปRาไม'เสื่อมโทรม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖ เยาวชนพิทักษ4สิ่งแวดล'อม เพื่อให'มีองค4กรในการ
รักษาสิ่งแวดล'อม 

อบรมให'ความรู'
เยาวชนและประชน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เยาวชน 
หมู/ที่๑-๙ 

มีองค4กรในการรักษา
สิ่งแวดล'อม 

ส/วน
สาธารณสุข 
 

๗ รณรงค4ช/วยลดภาวะโลก
ร'อน 

เพื่อให'ประชาชนและ
เยาวชนมีจิตสํานึก 
ในการรักษาสิ่งแวดล'อม 

จัดนิทรรศการประหยัด
พลังงานอบรมนักเรียน
ในเขต ตําบล 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปG ๑ ครั้ง 

ประชาชนและเยาวชน
มีจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล'อม และการ
ประหยัดพลังงาน 

ส/วน
สาธารณสุข 
 

๘ รณรงค4การอนุรักษ4
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่ออนุรักษ4
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล'อม 

รณรงค4การอนุรักษ4
ทรัพยากรธรรม ชาติ 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปG ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีจิตสํานึกใน
การรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล'อม 
 

ส/วน
สาธารณสุข 
 

 รวม ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 



-๘๔- 
๔.๒ สร'างจิตสํานึกของประชาชนให'แก'ไขปHญหาสิ่งแวดล'อมและคูคลอง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการอาสาสมัครส/งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล'อม 

ส/งเสริมให'เยาวชนเห็น
ความสําคัญของปRาไม' 

ทุกหมู/บ'าน ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

สิ่งแวดล'อมได'รับ
การดูแลรักษา 

ส/วน
สาธารณสุข 

 

๒ โครงการอนุรักษ4ทรัพยากรทาง
ทะเล วางแนวปะการังเทียม
บริเวณคลองเปรีย หมู/ที่ ๒ 

เพื่ออนุรักษ4
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล 
 

 ๑ แห/ง -  - ๒๐๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีแหล/ง
อาหารทะเล  
เพิ่มขึ้น ๘๐% 

สํานักปลัด 

๓ โครงการอนุรักษ4ทรัพยากรทาง
ทะเล วางแนวปะการังเทียม
คลองบารายี   หมู/ที่ ๗ 

เพื่ออนุรักษ4
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล 
 

๑ แห/ง -  - ๒๐๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีแหล/ง
อาหารทะเล  
เพิ่มขึ้น ๘๐% 

สํานักปลัด 

๔ โครงการอนุรักษ4ทรัพยากรทาง
ทะเล วางแนวปะการังเทียม
คลองสั่งหยุด หมู/ที่ ๖ 

เพื่ออนุรักษ4
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล 

๑ แห/ง -  - ๒๐๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีแหล/ง
อาหารทะเล  
เพิ่มขึ้น ๘๐% 

สํานักปลัด 

 รวม  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐    
 
 
 
 



-๘๕- 
๔.๓ ส�งเสริมประชาชนรณรงค& คัดแยกขยะมูลฝอย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

เพื่อความสะอาดและเป?น
ระเบียบเรียบร'อย 
 

ทุกหมู/บ'าน ๒๐๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

กําจัดขยะมูลฝอย
อย/างถูกวิธี 

ส/วน
สาธารณสุข 

๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของธนาคารขยะชุมชน 

เพื่อลดปริมาณขยะก/อน
นําไปใช' 

ทุกหมู/บ'าน ๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือน 

ส/วน
สาธารณสุข 
 

๓ โครงการก/อสร'างสถานที่คัด
แยกและขนถ/ายขยะมูลฝอย 

เพื่อก/อสร'างสถานที่คัด
แยกและขนถ/ายขยะมูล
ฝอย 

สถานที่คัดแยก
และขนถ/ายขยะ

มูลฝอย 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือน 

ส/วน
สาธารณสุข 
 

๔ จัดซื้อเตาเผาขยะ เพื่อให'มีสถานที่กําจัดขยะ
ตําบลอย/างถูกสุขลักษณะ 

เตาเผาขยะ ๓,๐๐๐,๐๐๐  - - จํานวน 
๑ เครื่อง 

ลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนประชาชน
คัดแยกขยะและเห็น
คุณค/าของขยะมาก
ขึ้น 

ส/วน
สาธารณสุข 
 

 รวม ๓,๕๙๐,๐๐๐  ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐    
 
 
 
 



-๘๖- 
ยุทธศาสตร&จังหวัดที่ ๕.) ปฏิบัติภารกิจอันเป<นแนวนโยบายพื้นฐานแห�งรัฐและนโยบายของรัฐ 
    - ยุทธศาสตร&การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕) ยุทธศาสตร
พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป,นเลิศและเพื่อนันทนาการ 
๕.) ยุทธศาสตร&การกีฬาเพื่อความเป<นเลิศและเพื่อนันทนาการ   

แนวทางการพัฒนา  
    ๕.๑ ก�อสร+าง และขยายลานกีฬา และจัดตั้งศูนย&ฝeกกีฬา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก/อสร'างลานกีฬา
และปรับปรุงภูมิทัศน4
สนามกีฬากลาง อ. ทุ/งหว'า 

เพื่อส/งเสริมให'เด็ก,
เยาวชน,ประชาชนรัก
การออกกําลังกาย 

รายละเอียดตามแบบ
แปลที่ อบต.กําหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปรับปรุง 
ปG 

 ละ๑ ครั้ง 

เด็ก,เยาวชน
ร/างกายแข็งแรง
ห/างไกลยาเสพติด 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๒ โครงการก/อสร'างลานกีฬา
สระน้ําบารายีหมู/ที่ ๗ 

เพื่อส/งเสริมให'เด็ก,
เยาวชน,ประชาชนรัก
การออกกําลังกาย 

กว'างไม/น'อยกว/า ๒๒ ม. 
ยาวไม/น'อยกว/า ๔๔ ม. 

-  ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ลานกีฬา
จํานวน 
๑ ลาน 

เด็ก,เยาวชน
ร/างกายแข็งแรง
ห/างไกลยาเสพติด 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๓ โครงการก/อสร'างลานกีฬา   
อเนกประสงค4 พร'อม
อุปกรณ4 ประจําหมู�บ+าน 
ภายในตําบล  

เพื่อส/งเสริมให'เด็ก,
เยาวชน,ประชาชนรัก
การออกกําลังกาย 

รายละเอียดตามแบบ
แปลที่ อบต.กําหนด 

-  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลานกีฬา
อุปกรณ4 

หมู/ที่ ๑-๙ 

เด็ก,เยาวชน
ร/างกายแข็งแรง
และเป?นที่พักผ/อน
หย/อนใจ  

ส/วน 
การศึกษาฯ 
 

 
๔ 
 

โครงการก/อสร'างสนาม 
ฟุตซอล หมู/ที่ ๔ 

เพื่อส/งเสริมให'เด็ก,
เยาวชน,ประชาชนรัก
การออกกําลังกาย 

รายละเอียดตามแบบ
แปลที่ อบต.กําหนด 

-  ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวน ๑ 
แห/ง 

เด็ก,เยาวชน
ร/างกายแข็งแรง
และเป?นที่พักผ/อน
หย/อนใจ  

ส/วน 
การศึกษาฯ 
 

 รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐    
 



-๘๗- 
๕.๒ จัดหาเครื่องมือ  และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายให+ครบครัน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ4กีฬา เพื่อส/งเสริมให'ประชาชน
ออกกําลังกายและเล/น
กีฬา 

สนับสนุนอุปกรณ4
กีฬา ๙ หมู/บ'าน 

๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ปGละ ๑ 
ครั้ง 

ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ4กีฬาออก
กําลังกายและเล/น
กีฬา 

ส/วน
การศึกษาฯ 
 
 

 รวม ๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐    
 
๕.๓ จัดกิจกรรมด+านการกีฬา และการแข�งขันเป<นประจําและต�อเนื่อง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดการแข/งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
(นาทอนเกมส4) 

เพื่อส/งเสริมให'ประชาชน
ใช'เวลาว/างให'เป?น
ประโยชน4ด'วยกีฬา 

เยาวชนและ
ประชาชน 
หมู/ที่ ๑-๙ 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เยาวชนและ
ประชาชนใช'เวลา
ว/างให'เป?น
ประโยชน4ด'วยการ
ออกกําลังกาย 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๒ โครงการอบรมทักษะกีฬาต/างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเล/น
กีฬาให'กับเยาวชนและ
ประชาชน 

นักเรียนในพื้นที่
ตํานาทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เยาวชนมีทักษะการ
เล/นกีฬาฟุตบอล
เพิ่มขึ้น 

ส/วน
การศึกษาฯ 

 รวม ๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐    



 
-๘๘- 

๕.๓ จัดกิจกรรมด+านการกีฬา และการแข�งขันเป<นประจําและต�อเนื่อง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓ โครงการแข/งขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน 

เพื่อจัดการแข/งขัน
ฟุตบอลให'กับเยาวชน
และประชาชนตําบลนา
ทอน 

ประชาชนในตําบลนา
ทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

-เพิ่มทักษะให'
นักกีฬา 
-สร'างความสามัคคี 
ในชุมชน 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๔ โครงการส/งนักกีฬาเข'าร/วม
การแข/งขันกีฬาท'องถิ่น
สัมพันธ4 

เพื่อส/งนักกีฬาเข'าร/วม
การแข/งขันกีฬาท'องถิ่น
สัมพันธ4 

-ผู'บริหาร 
-สมาชิกอบต. 
-พนักงานอบต. 
-กํานัน/ผู'ใหญ/บ'าน/ผู' 
ช/วย ต.นาทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

สร'างความสัมพันธ4
ที่ดีระหว/าง อปท.  
ในอําเภอทุ/งหว'า 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๕ 
 
 

ส/งเสริมสุขภาพด'วยการ 
ออกกําลังกาย 

เพื่อสุขภาพร/างกาย
สมบูรณ4แข็งแรง 

จัดให'มีการออกกําลัง
กายให'แก/ประชาชนใน
พื้นที่และผู'สนใจ 

๑๐๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร/างกายสมบูรณ4
แข็งแรง 
 

ส/วน
สาธารณสุข 

๖ โครงการแข/งขันกีฬาปฐมวัย 
สายสัมพันธ4ครอบครัว 

เพื่อสร'างความสัมพันธ4ที่ดี
ของครอบครัวด'วยกีฬา 

ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทอน 

๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพร/างกาย
สมบูรณ4แข็งแรง 

ส/วน
การศึกษาฯ 

 รวม ๒๖๐,๐๐๐  ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐    
 

 



 

-๘๙- 
๕.๔ ส�งเสริมและพัฒนาการบริการด+านการกีฬาและนันทนาการให+มีความรู+และทักษะสูงขึ้น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการส/งนักกีฬาเข'าร/วมการ
แข/งขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแห/ง
ประเทศไทยของจังหวัดสตูล 

เพื่อคัดเลือกนักกีฬา
เป?นนักกีฬาตัวแทน
ระดับจังหวัดสตูล 

ส/งนักกีฬาเข'าร/วม
การแข/งขัน 

 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

-เยาวชนได'ใช'เวลา
ว/างให'เป?น
ประโยชน4ด'วยการ
ออกกําลังกาย 
-มีทักษะในการเล/น
ฟุตบอลมากขึ้น 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

 รวม ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๐- 
ยุทธศาสตร&จังหวัดที่ ๕) ปฏิบัติภารกิจอันเป<นแนวนโยบายพื้นฐานแห�งรัฐและนโยบายของรัฐ 
       - ยุทธศาสตร&การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖) ยุทธศาสตร&การอนุรักษ&ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมิป[ญญาท+องถิ่น 
๖.) ยุทธศาสตร&การอนุรักษ&และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป[ญญาท+องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑  จัดให+มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค�า ตลอดป อย�างต�อเนื่อง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห/งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรม
นันทนาการเนื่องในวันเด็ก
แห/งชาติ 

เด็กในตําบล 
นาทอน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

-เด็กได'กล'า
แสดงออก 
สร'างความมั่นใจ
ให'แก/เด็กเกิด
ความสามัคคี 
 

 ส/วน
การศึกษาฯ 

 รวม ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๑- 
๖.๒ ส/งเสริมการอนุรักษ4ไว'ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปHญญาท'องถิ่น เพื่อจรรโลงไว'ลูกหลานสืบไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการส/งเสริมประเพณีวัน
เข'าพรรษา 

เพื่อสืบสานประเพณี
วันเข'าพรรษา 

สํานักสงฆ4บ'านทุ/งใหญ/
หมู/ที่ ๘ 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนได'สืบ
สานศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ส/วน
การศึกษาฯ 
 

๒ โครงการส/งเสริมประเพณีวัน
ออกพรรษา 

เพื่อสืบสานประเพณี
วันออกพรรษา 

สํานักสงฆ4บ'านทุ/งใหญ/
หมู/ที่ ๘ 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนได'สืบ
สานศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ส/วน
การศึกษาฯ 
 
 

๓ โครงการส/งเสริมประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีลอยกระทง 

พุทธศาสนิกชนใน
ตําบลนาทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนได'
ร/วมกันสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม 

ส/วน
การศึกษาฯ 
 
 

๔ โครงการจัดกิจกรรมวันแม/
แห/งชาติ 

เพื่อให'ลูกได'แสดง
ความรักต/อแม/ 

จัดกิจกรรม 
วันแม/แห/งชาติปG 
 ละ ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เด็กได'แสดงความ
รักต/อแม/ 

ส/วน
การศึกษาฯ 
 

 รวม ๑๙๐,๐๐๐  ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐    
 
 
 
 



-๙๒- 
๖.๒ ส/งเสริมการอนุรักษ4ไว'ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปHญญาท'องถิ่น เพื่อจรรโลงไว'ลูกหลานสืบไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕ โครงการจัดกิจกรรมวันพ/อ
แห/งชาติ 

เพื่อให'ลูกได'แสดง
ความรัก 
ต/อพ/อ 

จัดกิจกรรม 
วันพ/อแห/งชาติปG 
 ละ ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เด็กกล'าแสดงออก
ถึงความรักที่มีต/อ
พ/อ 

ส/วน
การศึกษาฯ 
 

๖ โครงการส/งเสริมประเพณี 
วันสงกรานต4 

เพื่อสืบสานประเพณี
วันสงกรานต4 

หมู/ที่ ๓ และ 
หมู/ที่ ๘ 

๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนได'สืบ
สานศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๗ โครงการส/งเสริมศิลปะ
พื้นบ'าน ภายในตําบล 

เพื่อส/งเสริมศิลปะ
พื้นบ'านให'คงอยู/
ตลอดไป 

หมู/ที่ ๑-๙ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ'านคง 
อยู/จนชั่วลูกชั่ว
หลาน 

ส/วน
สวัสดิการ 
สงัคม 

๘ โครงการส/งเสริมประเพณีถือ
ศีลอดในเดือนรอมฎอน 
ภายในตําบล 

เพื่อส/งเสริมพิธีกรรม
ถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน 

มัสยิด,มะนาซะห4 
ภายในตําบล 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนให'
ความสําคัญกับ
พิธีกรรมถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน 

ส/วน
การศึกษาฯ 
 

๙ 
 

โครงการจัดซื้อโต_ะเก'าอี้
สําหรับการเรียนการสอนตาดี
กาประจํามัสยิด หมู/ที่ ๔ 

เพื่อให'เด็กมีโต_ะเก'าอี้
สําหรับการเรียนการ
สอนตาดีกา 

มัสยิด หมู/ที่ ๔ ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เด็กมีโต_ะเก'าอี้
สําหรับการเรียน
การสอนตาดีกา 

ส/วน
การศึกษาฯ 
 

 รวม ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐    
 



-๙๓- 
๖.๒ ส�งเสริมการอนุรักษ&ไว+ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิป[ญญาท+องถิ่น เพื่อจรรโลงไว+ลูกหลานสืบไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการส/งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตําบลนาทอน 

เพื่อสนับสนุนคุณธรรม
จริยธรรมตําบลนาทอน 

เยาวชนในตําบล
นาทอน 

๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนได'มี
คุณธรรมจริยธรรม
ตําบลนาทอน 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๑๑ โครงการส/งเสริมศิลปะ
พื้นบ'านและปHญญาท'องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนและอนุรักษ4
วัฒนธรรมประเพณี 

หมู/ที่ ๑-๙ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนได'รู'จักและ
คงไว'ซึ่งประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๑๒ โครงการส/งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีตําบล 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูมิ
ปHญญาท'องถิ่นต.นาทอน 

หมู/ที่ ๑-๙ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

คงไว'ซึ่งวัฒนธรรม
และภูมิปHญญา
ท'องถิ่น 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๑๓ โครงการประเพณีเข'าสุนัต
ยุวชนตําบลนาทอน 

เพื่อส/งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุวชนมุสลิมชาย 
ตําบลนาทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ยุวชนมุสลิมชายได'
เข'าสุนัตอย/าง
ปลอดภัยถูกตามหลัก
ศาสนา 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๑๔ โครงการจัดกิจกรรม 
วันฮารีรายอภายในตําบล 

เพื่อส/งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา 

มัสยิด, 
มะนาซะห4 
ภายในตําบล 

๑๐๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามได'ทํา
กิจกรรมร/วมกันในวัน
ฮารีรายอ 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

 รวม ๔๑๐,๐๐๐  ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐    
 

-๙๔- 



๖.๒ ส�งเสริมการอนุรักษ&ไว+ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิป[ญญาท+องถิ่น เพื่อจรรโลงไว+ลูกหลานสืบไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร'อน 

เพื่อทําพิธีบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร'อน 

สํานักสงฆ4ทุ/งใหญ/ 
หมู/ที่ ๘ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เยาวชนมีคุณธรรมลด
ปHญหายาเสพติด 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๑๖ โครงการจัดงานวันสตรีสากล เพื่อส/งเสริมการมี
บทบาทของสตรีใน
ตําบลนาทอน 

สตรีในตําบล 
นาทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนทราบถึง
ความสําคัญและเห็น
คุณค/าของสตรี 

ส/วน
สวัสดิการ 
สงัคม 

๑๗ โครงการจัดงานวันผู'สูงอายุ เพื่อตระหนักและให'
ความสําคัญกับ
ผู'สูงอายุ 

ผู'สูงอายุในตําบล 
นาทอน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ผู'สูงอายุรู'สึกว/าตัวเอง
ได'รับการดูแลเอาใจ
ใส/และไม/รู'สึกว/าถูก
ทอดทิ้ง 

ส/วน
สวัสดิการ 
สงัคม 

๑๘ โครงการพาลูกจูงหลานเข'าวัด
มัสยิด 

เพื่อปลูกฝHงเด็กและ
เยาวชนให'นับถือ
ศาสนาและคําสั่งสอน 

เด็กเยาวชน
ประชาชน 
ตําบลนาทอน 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เด็กได'รับการอบรม
สั่งสอนและเป?นเด็ก
ว/านอนสอนง/าย 

ส/วน
สวัสดิการ 
สงัคม 

๑๙ โครงการอบรมจัดทําหลักสูตร
การจัดการศึกษาศูนย4การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด ภายใน
ตําบลนาทอน(ตาดีกา) 
 

เพื่อให'เด็กเยาวชนได'มี
ความรู'ขั้นพื้นฐานและ
ปลูกฝHงหลัก การ
ศาสนาเบื้องต'นให'เป?น
มุสลิมที่ดี  

จํานวน 8 แห/ง -  - ๙๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เด็กเยาวชนได'มี
ความรู'ขั้นพื้นฐาน
และปลูกฝHงหลัก การ
ศาสนาเบื้องต'นให'
เป?นมุสลิมที่ดี  

ส/วน
การศึกษาฯ 

 รวม ๒๑๐,๐๐๐  ๒๑๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐    
 
 

-๙๕- 



๖.๒ ส�งเสริมการอนุรักษ&ไว+ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิป[ญญาท+องถิ่น เพื่อจรรโลงไว+ลูกหลานสืบไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๐ โครงการอุดหนุนการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมมุสมีนมุสลิม_ะ
มัสยิด มัสยิดบ'านนาเปรีย หมู/ที่ 
๒ มัสยิดบ'านช/องไทร หมู/ที่ ๓ 
และบ'านท/าศิลาหมู/ที่ ๕ 

เพื่อส/งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามกรอบ 
อิสลาม 

มุสมีนและมุสลิม_ะ 
หมู�ที่ ๒  หมู�ที่ ๓ 

หมู�ที่ ๕ 

๖๐,๐๐๐  - - จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

มุสมีนและมุสลิม_ะ 
ได'รับความรู'คุณธรรม 
จริธรรมตามกรอบอิสลาม 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๒๑ โครงการอุดหนุนการปรับปรุง
ซ/อมแซมอาคารมัสยิด  หมู/ที่ ๑ 
และหมู/ที่ ๔  

เพื่อให'สถานที่ประกอบ
ศาสนกิจมีความสะดวก 
และปลอดภัย 

มัสยิด  หมู/ที่ ๑
และหมู/ที่ ๔ 

๖๐,๐๐๐  - - จํานวน 
 ๒ แห/ง 

ประชาชนที่มาประกอบ
ศาสนกิจมีความสะดวก
และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๒๒ โครงการอุดหนุนการปรับปรุง
ซ/อมแซมหลังคามัสยิด  หมู/ที่ ๓  
และหมู/ที่ ๖ 

เพื่อให'สถานที่ประกอบ
ศาสนกิจมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
เรียบร'อย 

มัสยิด  หมู/ที่ ๓ 
และหมู/ที่ ๖ 

๖๐,๐๐๐  - - จํานวน 
 ๒ แห/ง 

ประชาชนที่มาประกอบ
ศาสนกิจมีความสะดวก
และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๒๓ 
 

โครงการอุดหนุนการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
มัสยิดบ'านบารายี หมู/ที่ ๗  

เพื่อศักยภาพให'แก/
คณะกรรมการมัสยิดให'
มีองค4ความรู' 

มัสยิด หมู/ที่ ๗ ๓๐,๐๐๐  - - จํานวน 
 ๑ แห/ง 

คณะกรรมการมัสยิดมี
ศักยภาพและองค4ความรู'
มากยิ่งขึ้น 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๒๔ 
 
 

โครงการอุดหนุนการปรับปรุง
ซ/อมแซมศาลาการเปรียญสํานัก
สงค4บ'านทุ/งใหญ/ หมู/ที่ ๘ 

เพื่อให'มีความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู/ที่ ๘ ๓๐,๐๐๐  - - จํานวน 
 ๑ แห/ง 

ประชาชนที่ใช'สถานที่มี
ความสะดวกและปลอดภัย 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

    ๒๔๐,๐๐๐       
 

-๙๖- 



ยุทธศาสตร&จังหวัดที่  ๕) ปฏิบัติภารกิจอันเป<นแนวนโยบายพื้นฐานแห�งรัฐและนโยบายของรัฐ 

    - ยุทธศาสตร&การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และสังคม 
๗.) ยุทธศาสตร&การพัฒนาทรัพยากรมนุษย&และสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและขั้นปฐมวัยให+มีประสิทธิภาพ เด็กอยากเรียน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อส/งเสริมพื้นฐาน
ทางด'านการศึกษา 

ศพด. ๓ แห/ง ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ศพด. ๓ แห/ง เด็กเล็กมีสื่อการเรียน
การสอนที่เพียงพอ 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๒ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) -เพื่อส/งเสริมให'เด็กดื่มนม 
-เด็กสุขภาพแข็งแรง 

ร.ร. ๖ แห/ง 
ศพด. ๓ แห/ง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร.ร. ๖ แห/ง 
ศพด. ๓ แห/ง 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ลานามัยที่สมบูรณ4
และ 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๓ สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให'เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดี 
 

ร.ร. ๖ แห/ง 
ศพด. ๓ แห/ง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร.ร. ๖ แห/ง 
ศพด. ๓ แห/ง 

เด็กสุขภาพแข็งแรง
เจริญเติบโตเร็ว 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๔ สนับสนุนการบริหาร
จัดการและพัฒนา
มาตรฐานศูนย4 

ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กได'มี
มาตรฐานในการ
ดําเนินงาน 
 

ศพด. ๓ แห/ง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ศพด. ๓ แห/ง ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
ดําเนินงานได'อย/างมี
ประสิทธิภาพ 

ส/วน
การศึกษาฯ 

 รวม ๔๖๐,๐๐๐  ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐    
 
 

 
-๙๗- 



๗.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและขั้นปฐมวัยให'มีประสิทธิภาพ เด็กอยากเรียน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล'อม
รอบอาคาร ศพด. ๓ ศูนย4  
ต.นาทอน 

เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล'อมใน 
ศพด.ให'เหมาะสม 

ศพด. ๓ แห/ง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศพด.  
๓ แห/ง 

สภาพแวดล'อมของ
ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัยต/อ
เด็ก 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๖ โครงการค/ายเยาวชน เพื่อปลูกจิตสํานึกให'
เยาวชนคิดดี ทําดี 

เยาวชนใน 
ตําบลนาทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เยาวชนคิดดี ทําดี  
ลดปHญหาสังคม 

ส/วน
การศึกษา 

๗ ปรับปรุงซ/อมแซม, ต/อเติม 
อาคารศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให'อาคารศูนย4
พัฒนาเด็กเล็กได'
มาตรฐาน 
 

ศูนย4พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทอน 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ศพด. ๓ 
แห/ง 

มีสถานที่ที่
เหมาะสมในการ
เลี้ยงดูเด็ก 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๘ โครงการจัดทําวิจัยปฐมวัย เพื่อศึกษาค'นคว'า
พัฒนาการเรียนรู'ของ
เด็กปฐมวัย 

ศูนย4พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทอน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เด็กปฐมวัยได'รับ
การเรียนรู'
เหมาะสมตามวัย 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๙ โครงการรายงานผลการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

เพื่อสร'างความสัมพันธ4
ดีที่ระหว/างชุมชนและ
อบต. 

ศูนย4พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ชุมชนได'ทราบด'าน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ส/วน
การศึกษาฯ 

 รวม ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐    
 

 
-๙๘- 



๗.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและขั้นปฐมวัยให'มีประสิทธิภาพ เด็กอยากเรียน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการส/งเสริมวง
ดุริยางค4ตําบลนาทอน 

เพื่อส/งเสริมให'เยาวชนรัก
ดนตรี 

ตําบลนาทอน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ วงดุริยางค4 
จํานวน 
๑ วง 

เยาวชนได'ใช'เวลาว/างที่
เป?นประโยชน4โดยไม/
พึ่งพายา 
เสพติด 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๑๑ สนับสนุนวัสดุการศึกษา 
เด็กปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย 
 

ศพด. ๓ แห/ง ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ศพด. ๓ 
แห/ง 

เด็กได'รับการพัฒนา
ครบทุกด'าน  

ส/วน
การศึกษาฯ 

๑๒ จัดซื้ออุปกรณ4สนามเด็ก
เล/น 

ส/งเสริมให'เด็กได+เรียนรู+
อย�างสมวัย 

ศพด. ๓ แห/ง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศพด. ๓ 
แห/ง 

สร'างการพัฒนาการ 
ของเด็ก 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๑๓ โครงการก/อสร'างศูนย4 
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส/งเสริมการจัด
การศึกษาของเด็กปฐมวัย 
 

หมู/ที่ ๔,หมู/ที่ ๙ ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ก/อสร'างศูนย4 
จํานวน ๑ 

ศูนย4 

-เด็กมีพื้นฐานทางด'าน
การศึกษาดี 

ส/วน
การศึกษาฯ 

๑๔ ส/งเสริมการเรียนการ
สอนอัลกุรอาน 

ส/งเสริมให'เยาวชนรักการ
อ/านอัลกุรอาน 
 

หมู/ที่ ๑– ๙ ๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เด็กเยาวชนประชาชน
สามารถอ/านกุรอานได' 

ส/วน
การศึกษาฯ 

 รวม ๒,๓๐๐,๐๐๐  ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐    
 

 
 

-๙๙- 



๗.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและขั้นปฐมวัยให'มีประสิทธิภาพ เด็กอยากเรียน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๕ จัดโต_ะ,ซื้อเก'าอี้ของศูนย4 
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อเก'าอี้เด็กเล็ก
ของ ศพด. 
 

ศพด. ๓ แห/ง ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ศพด. ๓ แห/ง 
ปG ละ๑ ครั้ง 

เด็กเล็กได'มีเก'าอี้ใช'
อย/างเพียงพอ 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๑๖ โครงการส/งเสริมการเรียนรู' 
ทัศนะศึกษานอกสถานที่เด็ก
ปฐมวัย ต.นาทอน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลนาทอน 
 

ศพด. ๓ แห/ง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศพด. ๓ แห/ง 
ป  ละ๑ ครั้ง 

เด็กเล็กใน ศพด.
ได'รับการเอาใจใส/
และมีพัฒนาการที่ดี 

ส/วน 
การศึกษาฯ 

๑๗ โครงการส/งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนตําบล
นาทอน 

เพื่อให'มีองค4กรกลางของ
เด็กและเยาวชนในระดับ
ชุมชนทําหน'าที่ เป?นตัว
แทนของเด็กและเยาวชน  

เด็กและเยาวชน 
ในตําบลนาทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เด็กและเยาวชนได'ทํา
งานร/วมกันอย/างเป?น
ระบบในรูปแบบของ
สภาเด็กและเยาวชน  

ส/วน 
สวัสดิการ 
สงัคม 

๑๘ โครงการสายใยรักแห/ง
ครอบครัว 

เพื่อให'มารดาเด็ก/เด็กได'
ดูแลตัวเองหลังคลอด 

สตรี ต.นาทอน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

มีความรู'ในการดูแล
ตัวเองและบุตร 

ส/วน 
สาธารณสุข 

 รวม ๒๖๐,๐๐๐  ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 

-๑๐๐- 



๗.๒ พัฒนาคุณภาพกลุ/มอาชีพให'มีทักษะสูงขึ้น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารงานของกลุ/มออมทรัพย4 

เพื่อเป?นงบประมาณใน
การดําเนินงานของกลุ/ม
ออมทรัพย4 

สภาองค4กร
ชุมชน  
ต.นาทอน 

๑๐๐,๐๐๐  - - กลุ/มออม
ทรัพย4 

ปGละ ๑ครั้ง 

กลุ/มออมทรัพย4มี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานต/างๆ 

สํานักปลัด 

๒ โครงการก/อสร'าง ร'านค'า
จําหน/าย ผลิตภัณฑ4วิสาหกิจ
ชุมชน (ศูนย4สินค'าโอท็อปใน
ตําบล) 

เพื่อใช'เป?นที่จําหน/าย
สินค'าวิสาหกิจชุมชน 

ตําบลนาทอน ๒๐๐,๐๐๐  -  ศูนย4สินค'า
โอท็อป 

จํานวน ๑ 
ศูนย4 

 

ประชาชนมีที่
จับจ/ายใช'สอยที่
สะดวก 

ส/วนโยธา 

๓ โครงการส/งเสริมการประกอบ
อาชีพประมงชายฝHtงขนาดเล็ก 

เพื่อส/งเสริมให'ประชาชน
มีงานทํา 
 

หมู/ที่ ๔,๕,๖,๗ -  ๑๐๐,๐๐๐ - จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีรายได+
เพิ่มขึ้น 

ส/วน
สวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการส/งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ปลา น้ําจืด ในตําบลนาทอน 

เพื่อส/งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมของ
ประชาชน 
 

หมู/ที่ ๑-๙ -  ๑๐๐,๐๐๐ - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีรายได'
เพิ่มขึ้น 

ส/วน
สวัสดิการ 
สงัคม 

๕ โครงการส/งเสริมการปลูกผักไร'
ดิน (ออแกนิค) หมู/ที่ ๘ 

เพื่อสงเสริมการปลูกผัก
ไร'ดินที่ประหยัดพื้นที่ใน
การปลูก 

เกษตรกร 
หมู/ที่ ๘ 

-  - ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ส/งเสริม 

ป ละ ๑ ครั้ง 

ประชาชรมีรายได'
เพิ่มขึ้น ๒๐% 

สํานักปลัด 
 

 รวม ๓๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    
 
 



-๑๐๑- 
๗.๒ พัฒนาคุณภาพกลุ/มอาชีพให'มีทักษะสูงขึ้น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖ โครงการสนับสนุนการทําขนม
พื้นเมืองให'เป?นรายได'เสริมแก/
สตรีในภายในตําบลนาทอน 

-เพื่อส/งเสริมการทําขนม
พื้นบ'านให'แก/สตรีใน
หมู/บ'าน 
 

อบรมให'ความรู'
ทําขนมพื้นเมือง
แก/สตรี 
 หมู/ที่  ๑-๙ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

สร'างอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได'ให'แก/
ประชาชน 

ส/วน
สวัสดิการ 
กรมปศุสัตว4 

๗ 
 
 

โครงการอบรมให'ความรู'การทํา
ปุhยชีวภาพในตําบลนาทอน 

เพื่อสร'างเสริมความรู'ใน
การผลิตปุhยใช'เองและลด
ต'นทุนการผลิตของ
เกษตรกร 

อบรมให'ความรู'
การทําปุhยชีวภาพ 

หมู/ที่ ๑-๙ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

เกษตรกรสามารถลด
ต'นทุนการผลิตและมี
รายได'เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๘ 
 

โครงการสนับสนุนจัดตั้งกลุ/มรับ
ซื้อน้ํายาพาราภายในหมู/บ'าน 
ในตําบลนาทอน 
 

เพื่อให'ประชาชนขายน้ํา
ยางพาราได'ราคาที่เป?น
ธรรม 

จัดตั้งกลุ/มรับซื้อ
น้ํายาพารา 

๙ แห/ง 
 

-  - ๑๐๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนขายน้ํา
ยางพาราได'ราคาที่
เป?นธรรมและเป?น
การเพิ่มรายได'แก/
ประชาชน 

สํานักปลัด 
 

๙ 
 
 

โครงการสนับสนุนกลุ/มทํา
เครื่องแกง หมู/ที่ ๔  

เพื่อพัฒนากลุ/มเครื่อง
และเพิ่มรายได'ให'แก/กลุ/ม
เครื่องแกง 

กลุ/มทําเครื่องแกง 
หมู/ที่ ๔ 

-  - ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
กลุ/ม 

ประชาชรมีรายได'
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 

 รวม ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐    
 
 



-๑๐๒- 
๗.๒ พัฒนาคุณภาพกลุ/มอาชีพให'มีทักษะสูงขึ้น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการส/งเสริมการสร'างงาน 
สร'างอาชีพให'กับเยาวชนที่
ว/างงานภายในตําบลนาทอน 

-เพื่อส/งเสริมการ
ประกอบอาชีพให'แก/
ประชาชนที่ว/างงาน
ตําบลนาทอน 

เยาวชน 
ตําบลนาทอน 

หมู/ที่ ๑-๙ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

สร'างงานอาชีพแก/
ประชาชนภายใน
ตําบลนาทอน 

ส/วน
สวัสดิการ
สังคม  
 

๑๑ จัดตั้งศูนย4เรียนรู' พลังงาน
ทดแทน(ของบังดาโหด) หมู/ที่ ๔ 

ได'เรียนรู'เกี่ยวกับการใช'
พลังงานทดแทน 

หมู/ที่ ๔ ๕๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
 ศูนย4เรียนรู' 

ประหยัด
ค/าใช'จ/ายใน
ครัวเรือน 
 

สํานักปลัด 

๑๒ สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
องค4กรชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
องค4การชุมชน 

สภาองค4กรชุมชน
ตําบลนาทอน 

๑๐๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

สภาองค4กรชุมชน
มีงบประมาณใน
การดําเนินการ 
 

สํานักปลัด 

    ๒๐๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    
 
 
 

 
 
 



-๑๐๓- 
๗.๓ ส/งเสริมสุขภาพของประชาชน การปPองกันและการควบคุมโรคติดต/อไม/ร'ายแรง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการส/งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็ก,สตรี,คนชรา,คนพิการ,และ
ผู'ด'อยโอกาส 

ส/งเสริมสนับสนุนและ
รักษาสุขภาพผู'สูงอายุ
และผู'พิการ 

ผู'สูงอายุ,ผู'พิการ 
จํานวน ๕๙๐ คน 

๓๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ผู'สูงอายุและผู'
พิการได'รับการดูแล
อย/าง 
สม่ําเสมอ 

ส/วน 
สาธารณสุข 

๒ โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท'องถิ่น 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท'องถิ่น อบต. 

๑ กองทุน ๓๒๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
กองทุน  

ประชาชนได'รับ
สิทธิ์ในการรักษา
อย/างทั่วถึง 

ส/วน 
สาธารณสุข 

๓ โครงการก/อสร'างห'องน้ําห'อง
ส'วมสาธารณะ 

เพื่อความสะอาดถูก
สุขลักษณะ 
 

ตําบลนาทอน -  - ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห/ง 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคต/างๆ 

ส/วน 
สาธารณสุข 

๔ โครงการอาหารปลอดภัยใส/ใจ
ผู'บริโภค 

ประชาชนมีความรู'และ
เลือกซื้ออาหารที่
ปลอดภัย 

-ผู'จําหน/ายอาหาร
สด ๘ คน 
-ร'านอาหารหรือ
แผงลอย ๑๘ คน 
อาสาสมัครสาธาฯ 
ผู'นําชุมชน ๒๔ คน 
อย.น'อย ๓๐ คน 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

สถานที่จําหน/าย
อาหารมีการ
ตรวจสอบ
สารอาหารที่
ปนเป|}อน/
ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

ส/วน 
สาธารณสุข 

 รวม ๓๘๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐    
 

 



-๑๐๔- 
๗.๓ ส/งเสริมสุขภาพของประชาชน การปPองกันและการควบคุมโรคติดต/อไม/ร'ายแรง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕ โครงการพัฒนาระบบงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนให'แก/
ศูนย4บริการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนหมู/ที่ ๑-๙ 

เพื่อเป?นค/าใช'จ/ายสําหรับ 
การดําเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู/ที่ ๑-๙ 

ทุกหมู/บ'าน ๑๓๕,๐๐๐.-  - - จํานวน ๙
หมู/บ'าน 

สาธารณสุขมูลฐานมี
การดําเนินการได'
อย/างต/อเนื่อง 

ส/วน 
สาธารณสุข 

๖ โครงการเยี่ยมบ'านโดยการมี
ส/วนร/วมของชุมชนและสังคม 

เพื่อขยายเครือข/ายเยี่ยม
บ'านแบบมีส/วนร/วมของ
ชุมชน 

ผู'สูงอายุผู'พิการ
ผู'ปRวยเรื้อรัง 

๕๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

มีกลไกการ
ดําเนินงานพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
ด'วยการมีส/วนร/วม
ของชุมชน 

ส/วน 
สาธารณสุข 
(งบ สปสช) 
 

๗ โครงการรณรงค4ปPองกันปHญหา
ยาเสพติด ภายในตําบล 
 

เพื่อลดปHญหายาเสพติด ทุกหมู/บ'าน ๕๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ปHญหายาเสพติด
ลดลง 

ส/วน 
สาธารณสุข 

๘ โครงการรณรงค4ปPองกันโรคและ
ควบคุมโรคติดต/อภายในตําบล 

เพื่อควบคุมโรคติดต/อ ทุกหมู/บ'าน ๕๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

โรคไม/ติดต/อมีจํานวน
ลดน'อยลง 

ส/วน 
สาธารณสุข 
 

๙ 
 

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ
เคลื่อนที่ 

เพื่อให'บริการด'าน
สุขภาพเบื้องต'น 

จัดหน/วยออก
ตรวจคัดกรอง

สุขภาพเคลื่อนที่ 

๕๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนได'บริการ
ด'านสุขภาพเบื้องต'น 

ส/วน 
สาธารณสุข 
 

 รวม ๓๕๑,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐    
 



-๑๐๕- 
๗.๓ ส/งเสริมสุขภาพของประชาชน การปPองกันและการควบคุมโรคติดต/อไม/ร'ายแรง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการปPองกันและกําจัดโรค
ระบาด 
-ฉีดวัคซีนปPองกันโรคปากและ
เท'าเป|tอย(โค,กระบือ,แพะ,แกะ) 
  -ฉีดวัคซีนปPองกันและกําจัด
โรคเฮโมรายิคเซพติเมีย 
(โค,กระบือ,แพะ,แกะ) 
-รณรงค4ปPองกันและกําจัดโรค
ระบาดในสัตว4ปGก 
       -โรคนิวคลาสเซิล 
       -โรคฝGดาษ 
       -โรคหลอดลมอักแสบ 
       -โรคอหิวาห4เป?ด,ไก/ 
-เฝPาระวังการเกิดโรคไข'หวัดนก 
-รณรงค4ปPองกันและกําจัดโรค 
พิษสุนัขบ'า 

-เพื่อปPองกันและแก'ไข
ปHญหาการเกิดโรค
ระบาดกับเด็กและ
เยาวชนภายใน 
ตําบลนาทอน 
-กรมปศุสัตว4ขอรับการ
สนับสนุนเวชภัณฑ4 
จาก อบต. 
 

ตําบลนาทอน 
หมู/ที่ ๑-๙ 

๒๐,๐๐๐.-  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

โรคระบาด จากสัตว4 
ในตําบลนาทอน 

ลดลง ๘๐ % 

กรมปศุสัตว4/
ส/วน 
สาธารณสุข 

 รวม ๒๐,๐๐๐.-  - -    
 
 



-๑๐๕- 
๗.๓ ส/งเสริมสุขภาพของประชาชน การปPองกันและการควบคุมโรคติดต/อไม/ร'ายแรง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการประกวด อสม. ดีเด/น
ในเขตพื้นที่ 

ส/งเสริมสนับสนุนกลุ/ม 
 อสม.ให'มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 

อสม.ทุกคนในเขต
พื้นที่ 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

อสม.ได'รับขวัญ
กําลังใจในการ 

ส/วน
สาธารณสุข 

๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ 
การทํางานของ อสม. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของ อสม. 

ฝzกอบรม อสม. 
จัดงานวัน อสม. 
แห/งชาติ จัดการ
ประชุม 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

อสม. มีสักยภาพและ
ประสิทธิภาพ 
ในการทํางานมากขึ้น 
 

ส/วน
สาธารณสุข 

๑๓ โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
สาธารณสุขมูลฐาน 
 

เพื่อให'ศูนย4ฯได'มี
ศักยภาพในการ
ให'บริการ 

สนับสนุนด'านวัสดุ
อุปกรณ4ในการ
บริการประชาชน 

๑๓๕,๐๐๐  ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ศูนย4ฯมีศักยภาพใน
การให'บริการ 

ส/วน
สาธารณสุข 

๑๔ โครงการรณรงค4การอนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติ  

เพื่อการดําเนินโครงการ
รณรงค4การอนุรัก                                                                                                                             
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

อนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนในตําบล
อนุรักรัพยากร
ธรรมชาติ 

ส/วน
สาธารณสุข 

 รวม  ๒๑๕,๐๐๐  ๒๑๕,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐    
 

 
 
 



-๑๐๗- 
๗.๓ ส/งเสริมสุขภาพของประชาชน การปPองกันและการควบคุมโรคติดต/อไม/ร'ายแรง                                                                                                                                             

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๑๖ 

โครงการอบรมเจ'าของกิจการที่
เป?นอันตรายต/อสุขภาพ 

เพื่ออบรมเจ'าของร'าน
กิจการที่เป?นอันตราย 
ต/อสุขภาพ 

อบรมเจ'าของร'าน
กิจการที่เป?น
อันตรายต/อ
สุขภาพ เช/น ร'าน
เสริมสวย 
โรงเลื่อย เป?นต'น 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ร'านกิจการที่เป?น
อันตรายในเขต อบต.  
รู'จักวิธีดูแลและ
ควบคุมอันตรายที่จะ
เกิดต/อตนเองและ
ผู'อื่น 

ส/วน
สาธารณสุข 

๑๗ โครงการรณรงค4ปPองกันโรค
ไข'เลือดออก 

เพื่อไม/ให'ประชาชนเป?น
โรคไข'เลือดออกในเขต
อบต./อบรมนักเรียน 
ชุมชน 

พ/นยากําจัดพาหะ
นําโรค   

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ลดปHญหาการเกิดโรค
ไข'เลือดออกในพื้นที่ 
 

ส/วน
สาธารณสุข 

๑๘ โครงการรณรงค4ปPองกันโรคพิษ
สุนัขบ'า 

เพื่อควบคุมไม/ให'เกิดโรค
พิษสุนัขบ'า 

รณรงค4และฉีด
วัคซีนปPองกัน 
โรคพิษสุนัขบ'า 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ลดปHญหาและ
ควบคุมการเกิดโรค
พิษสุนัขบ'าในพื้นที่ 

ส/วน
สาธารณสุข 

 รวม ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 



-๑๐๘- 
๗.๓ ส/งเสริมสุขภาพของประชาชน การปPองกันและการควบคุมโรคติดต/อไม/ร'ายแรง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๙ โครงการรณรงค4ปPองกันโรค
เอดส4 
 

เพื่อให'คนในสังคมมี
ความใจผู'ติดเชื้อเอดส4  
อบรมประชาชน 
และกลุ/มเสี่ยง 
 

รณรงค4ปPองกัน
การเกิดโรค/ 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

สามารถลดปHญหา
การแพร/ระบาดของ
โรคเอดส4 และผู'ติด
เชื้อสามารถอยู/
ร/วมกันในสังคมได' 

ส/วน
สาธารณสุข 

๒๐ โครงการรณรงค4ปPองกันและ
ควบคุมโรคระบาด 
 

เพื่อปPองกันโรคระบาด 
การเกิดโรคในเขตพื้นที่ 

รณรงค4การ
ปPองกันควบคุม 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ลดปHญหาการเกิดโรค
ระบาด 
 

ส/วน
สาธารณสุข 

๒๑ โครงการรณรงค4ปPองกันควบคุม
โรคติดต/อร'ายแรง 
 

เพื่อปPองกัน ควบคุมการ
เกิดโรคติดต/อร'ายแรง 
 

มีการจัดฝzกอบรม 
ให'ความรู'  
รณรงค4ปPองกัน
ควบคุมโรค 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

สามารถควบคุมการ
เกิดโรคติดต/อ 
ร'ายแรงในเขต อบต.
ได' 
 

ส/วน
สาธารณสุข 

๒๒ 
 
 

โครงการรณรงค4ปPองกันควบคุม
โรคไม/ติดต/อร'ายแรง 
 

เพื่อปPองกัน ควบคุมการ
เกิดโรคติดต/อร'ายแรง 
 

มีการจัดฝzกอบรม 
ให'ความรู' รณรงค4
ปPองกันควบคุม
โรค 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

สามารถควบคุมการ
เกิดโรคไม/ติดต/อ
ร'ายแรงในเขต อบต.
ได' 
 

ส/วน
สาธารณสุข 

 รวม ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐    
 



-๑๐๙- 
  ๗.๔ ส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให'กับผู'พิการและผู'ด'อยโอกาสทางสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผู'สูงอายุ,ผู'พิการ,
ผู'ปRวยโรคเอดส4 

เพื่อสนับสนุนให'คนชรา
,คนพิการ,ผู'ปRวยโรค
เอดส4มีความเป?นอยู/และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คนชรา,คนพิการ,
ผู'ปRวยโรคเอดส4  
ต.นาทอน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน 
๗๓๐ 
คน 

ผู'สูงอายุ,ผู'พิการ,
ผู'ปRวยโรคเอดส4มี
ความเป?นอยู/และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส/วน 
สวัสดิการ
สังคม 
 

๒ โครงการช/วยเหลือผู'ประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

เพื่อส/งเสริมการจัด
สวัสดิการและการสังคม
สงเคราะห4ในตําบล/  
ผู'ประสบภัยพิบัติมีความ
เป?นอยู/ที่ดีขึ้น 

จัดซื้อเครื่อง
อุปโภค-บริโภค
ช/วยเหลือ
ผู'สูงอายุ/
ผู'ประสบภัยพิบัติ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
หมู/บ'าน 

ผู'สูงอายุ/
ผู'ประสบภัยพิบัติมี
ความเป?นอยู/และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส/วน 
สวัสดิการ
สังคม 
 
 

๓ โครงการส/งเสริมสุขภาพ
ผู'สูงอายุ 

เพื่อให'ผู'สูงอายุได'รับการ
ดูแลอย/างทั่วถึง 

ผู'สูงอายุในเขต 
อบต. 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ผู'สูงอายุสุขภาพ
สมบูรณ4แข็งแรง 

ส�วน
สาธารณสุข 

๔ โครงการส/งเสริมสุขภาพผู'พิการ ส/งเสริม สนับสนุนและ
รักษาสุขภาพผู'พิการ 
 

ผู'พิการในเขต 
อบต. 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ผู'พิการได'รับการ
ดูแลอย/างถูก 

ส�วน
สาธารณสุข 

๕ โครงการจัดตั้งศูนย4ดํารงธรรม
ภายในตําบลนาทอน  

เพื่อใช'เป?นศูนย4ร'องเรียง/
ร'องทุกข4สําหรับ
ประชาชน 

หมู/ที่ ๑-๙ -  - ๙๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห/ง 

ประชาชนได'รักการ
แก'ไขเรื่องร'องเรียน
อย/างมีระบบและ
เป?นธรรม 

สํานักปลัด 

 รวม ๓๙๐,๐๐๐  ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐    
 



-๑๑๐- 
๗.๔ ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให+กับผู+พิการและผู+ด+อยโอกาสทางสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖ 
 
 

โครงการแก'ไขปHญหาประชาชน
ไม/มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ในตําบล
นาทอน 

เพื่อให'ประชาชนมี
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป?น
ของตัวเอง 

ตําบลนาทอน 
หมู/ที่ ๑-๙ 

๑๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๙ 
 หมู/บ'าน 

ประชาชนได'รับความรู'
เรื่องกฎหมายที่ดิน 

สํานักปลัด 

๗ โครงการส/งเสริมและสนับสนุน
กองทุนพัฒนาสังคมตําบลนา
ทอน 

เพื่อส/งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให'ดีขึ้น 

ประชาชนตําบล
นาทอน 

๕๐,๐๐๐  - - จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ความเป?นอยู/ที่ดีขึ้น 

ส/วน
สาธารณสุขฯ 
 

๙ โครงการสานรักสร'างความอุบ
อุ/นในครอบครัว 
 

เพื่อส/งเสริมสายใยรัก
แห/งครอบครัวและสร'าง
ความรัก ความอุบอุ/นใน
ครอบครัว 
 

ทุกครัวเรือนใน
เขต อบต. 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนในพื้นที่ให'
ความสําคัญต/อสถาบัน
ครอบครัว เกิดความรัก 
ความอุบอุ/น ความเข'าใจ
กันของคนในครอบครัว
มากยิ่งขึ้น 

ส/วน
สาธารณสุขฯ 

๑๐ โครงการการจัดสวัสดิการและ
การสังคมสงเคราะห4ในตําบล 
นาทอน 

เพื่อส/งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให'ดีขึ้น 

จัดสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห4  
ต.นาทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
 หมู/บ'าน 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ความเป?นอยู/ที่ดีขึ้น 

ส/วน 
สวัสดิการ 
สงัคม 

๑๑ 
 

โครงการเยาวชนใส/ใจผู'สูงอายุ เพื่อปลูกฝHtงจิตสํานึกให'
เด็กและเยาชนได'เล็งเห็น
ความสําคัญของผู'สูงอายุ 

ผู'สูงอายุใน
ตําบลนาทอน 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผู'สูงอายุ 
๖๐๐ คน 

ผู'สูงอายุมีความรู'สึกว/า
ตัวเองมีคุณค/าโดยไม/รู'สึก
ไม/โดนทอดทิ้งให'อยู/
เดียวดาย 

ส/วน 
สวัสดิการ 
สังคม 

 รวม ๒๔๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐    



 
-๑๑๑- 

 ยุทธศาสตร4จังหวัดที่ ๑.) สร'างความสามารถในการแข/งขันทางเศรษฐกิจและการแก'ไขปHญหาความยากจนในจังหวัด 
    - ยุทธศาสตร&การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ Q๘) ยุทธศาสตร
การลงทุน การพาณิชย
 และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
๘.) ยุทธศาสตร4การลงทุน การพาณิชย4 และเศรษฐกิจ  
แนวทางพัฒนา 
๘.๑ ส/งเสริมการออมให'แก/ประชาชน โดยกระบวนการสหกรณ4ออมทรัพย4ให'มากขึ้น/สหกรณ4การเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการสมทบการจัด
สวัสดิการชุมชน 
(สัจจะวันละบาท) 
 

เพื่อให'คนในชุมชนได'รับ
สวัสดิการที่ดี 

๘๐ % 
ประชากรใน
ตําบลนาทอน 

 

๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๘๐ % 
ประชากรใน
ตําบลนาทอน 

 

ประชาชนได'รับ
สวัสดิการที่ดี 

ส/วน
สวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รวม ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐    

 
 
 
 



 

-๑๑๒- 
ยุทธศาสตร4จังหวัดที่ ๕.) ปฏิบัติภารกิจอันเป?นแนวนโยบายพื้นฐานแห/งรัฐและนโยบายของรัฐ 
    - ยุทธศาสตร&การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๙ ) ยุทธศาสตร
เมืองสงบสุข 
๙.) ยุทธศาสตร4เมืองสงบสุข  
แนวทางการพัฒนา 
๙.๑ ส/งเสริมให'ประชาชนเฝPาระวังเหตุและปPองกันตนเอง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุด
บริการประชาชนช/วงเทศกาลปG
ใหม/ 

เพื่อตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชนในช/วง
เทศกาลปGใหม/ 

ประชาชนใน
ตําบลและที่สัญจร
ไปมา 

๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนในตําบลและ
ผู'ที่สัญจรไปมาได'รับ
ความปลอดภัย 

ส/วน
สวัสดิการ 

๒ โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุด
บริการประชาชนช/วงวัน
สงกรานต4 

เพื่อตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชนในช/วง
เทศกาลวันสงกรานต4 

ประชาชนใน
ตําบลและที่สัญจร
ไปมา 

๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จัดโครงการ 
ปGละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนในตําบลและ
ผู'ที่สัญจรไปมาได'รับ
ความปลอดภัย 

ส/วน
สวัสดิการ 
 

๓ อุดหนุนโครงการร/วมใจขับขี่
ปลอดภัยในชุมชนช/วงเทศกาล 

-เพื่อให'หน/วยงานและ
ประชาชนมีส/วนร/วม 
-เพื่อควบคุมความเสี่ยง 
-เพื่อลดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย4สินของ
ประชาชนผู'ใช'รถใช'ถนน 

หน/วยงานที่
เกี่ยวข'องและผู'นํา
ชุมชนในพื้นที่
ตําบลนาทอน 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปGละ ๑ ครั้ง 
 

-หน/วยงานที่เกี่ยวข'อง
และผู'นําชุมชนในพื้นที่
มีส/วนร/วมในการ
ปPองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชน 
-สามารถควบคุมผู'ขับขี่ 

อบต.นา
ทอน/สถานี
ตํารวจภูธร 
อ.ทุ/งหว'า 

 รวม ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐    
 



-๑๑๓- 
๙.๑ ส/งเสริมให'ประชาชนเฝPาระวังเหตุและปPองกันตนเอง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ให'แก/ตํารวจบ'าน 

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย4สินของ
ประชาชน 

หมู/ที่ ๑-๙ ๙๐,๐๐๐  - - ปGละ ๑ ครั้ง ลดปHญหา
อาชญากรรม ได'
อย/างมี
ประสิทธิภาพ  

สํานักปลัด 

๕ โครงการติดตั้งกล'องวงจรปjด 
ในชุมชนภายในตําบลนาทอน
หมู/ที่ ๑-๙ 

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย4สินของ
ประชาชน 

หมู/ที่ ๑-๙ ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวน 
๙ แห/ง 

ลดปHญหา
อาชญากรรม ได'
อย/างมี
ประสิทธิภาพ  

สํานักปลัด 

๖ 
 
 

สนับสนุนการกําหนดอาณาเขต
แผนที่ที่ชัดเจน  หมู/ที่ ๖  

เพื่อให'หมู/ที่ มีอาณาเขต
ที่ถูกต'องและชัดเจน 

หมู/ที่ ๖ -  - ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห/ง 

ประชาชนในหมู/ที่ 
๖ ได'มีอาณาเขตที่
ถูกต'องและชัดเจน 

สํานักปลัด 

๗ 
 

ธรรมนูญสุขภาพ(ชันชี)ลดละ
เลิกการเล/นการพนัน หมู/ที่ ๒ 
 

เพื่อลดละเลิกการเล/น
การพนัน 

หมู/ที่ ๒ -  - ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห/ง 

สามารถลด
อบายมุขต/างๆได'ให'
ได' ๘๐% 

สํานักปลัด 

๘ 
 

สนับสนุนการจัดโซนนิ่งภายใน
หมู/บ'าน  หมู/ที่ ๕ 

เพื่อความเป?นระเบียบ
เรียบร'อยของหมู/บ'าน 
 

หมู/ที่ ๕ -  - ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห/ง 

หมู/บ'านมีความเป?น
ระเบียบเรียบร'อย 

สํานักปลัด 

 รวม    ๔๙๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.-    
 



-๑๑๔- 
๙.๑ ส�งเสริมให+ประชาชนเฝfาระวังเหตุและปfองกันตนเอง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๙ โครงกาจัดจ'างเหมาทําปPายบอก
ชื่อหมู/บ'าน ชื่อถนน 
 ชื่อซอย ในตําบลนาทอน 

เพื่อความเป?นระเบียบ
เรียบร'อยของหมู/บ'าน 

หมู/ที่ ๑-๙ ๑๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๙ 
แห/ง 

หมู/บ'านมีความเป?น
ระเบียบเรียบร'อย 

สํานักปลัด 

๑๐ สนับสนุนการแก'ไขปHญหาลัก
เล็กขโมยน'อย ในตําบลนาทอน 

เพื่อลดปHญหาการลักเล็ก
ขโมยน'อย  

หมู/ที่ ๑-๙ -  - ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
แห/ง 

สามารถช/วยลด
ปHญหาการลักเล็ก
ขโมยน'อย 

สํานักปลัด 

๑๑ 
 

สนับสนุนการแก'ไขปHญหาเด็ก
ติดเกมส4  ในตําบลนาทอน 

เพื่อช/วยลดปHญหาเด็กติด
เกมส4  

หมู/ที่ ๑-๙ -  - ๙๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
แห/ง 

สามารถช/วยลด
ปHญหาเด็กติดเกมส4 
หมู/ที่ ๙ 

สํานักปลัด 

๑๒ 
 
 
 

โครงการส/งเสริมความสามัคคี
สร'างปรองดองของประชาชนใน
ท'องถิ่น 

เพื่อช/วยลดปHญหาความ
ขัดแย'งในท'องถิ่น 

หมู/ที่ ๑-๙ ๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
แห/ง 

สามารถช/วยลด
ปHญหาความขัดแย'ง
ในท'องถิ่น 

สํานักปลัด 

๑๓ 
 
 

โครงการก/อสร'างปPอมยามรักษา
ความปลอกภัย หมู/บ'าน 
 ในตําบลนาทอน  
 

เพื�อดแูลความเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภยั
ให้กบัหมูบ่้าน 

 

หมู/ที่ ๑-๙ -  - ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
แห/ง 

ประชาชนได+รับ
ความปลอดภัย ใน
ชีวิต และทรัพย4สิน 

สํานักปลัด 

 รวม ๑๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐    
 



-๑๑๕- 
๙.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการปfองกัน แก+ไขป[ญหายาเสพติด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค4ปPองกันและ
แก'ไขปHญหายาเสพติดตําบล
นาทอน  

เพื่อส/งเสริมการปPองกัน
และแก'ไขปHญหายาเสพ
ติดในเขตพื้นที่ 
 ต.นาทอน 

แก'ไขปHญหายา
เสพติดตําบล 
นาทอน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
โครงการ 

สามารถปPองกันและ
แก'ไขปHญหายาเสพติด
ในเขตตําบลได' 

ส/วน
สาธารณสุข 
 

๒ โครงการเฝPาระวังและ
ปPองกันปHญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
หมู/ที่ ๑-๙ 

-เพื่อปPองกันปHญหายา
เสพติดในโรงเรียน 
-อบรมนักเรียนแกนนํา
ต/อต'านยาเสพติดใน
โรงเรียน 
-ตั้งคณะกรรมการ
ปPองกันปHญหายาเสพติด 

ตั้งคณะกรรมการ 
๑ คณะ 
-จัดอบรมครู
นักเรียนแกนนํา 
๓๐ คน 
-จัดการแข/งขัน
กีฬาต'านยาเสพ
ติด 

๕๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
โครงการ 

-โรงเรียนและชุมชน
ปลอดยาเสพติด 
-ครู นักเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

ส/วน
สาธารณสุข 

๓ อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปPองกัน
และแก'ไขปHญหายาเสพติด  
จ.สตูล ปGงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

เพื่อควบคุมการแพร/
ระบาดของสารเสพติด
และปHญหาอื่นๆในเด็ก 

สนับสนุนศูนย4
อํานวยการ
เอาชนะยาเสพติด 

๓๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
โครงการ 

สามารถควบคุมการ
แพร/ระบาดของสาร
เสพติดและปHญหาอื่นๆ
ในเด็ก 

สํานักปลัด 
(ศพส.จสต.) 

 รวม ๑๓๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    
 

 



-๑๑๖- 
ยุทธศาสตร4จังหวัดที่ ๓.) การบริหารราชการให'เป?นไปตามหลักการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี           
    - ยุทธศาสตร&การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑๐) ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการที่ดี 
  ๑๐.) ยุทธศาสตร4การบริหารจัดการที่ดี   
แนวทางการพัฒนา 
๑๐.๑ เสริมสร'างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ'าหน'าที่ท'องถิ่นและพัฒนาให'เจ'าหน'าที่ท'องถิ่น มีจริยธรรม และจรรยาบรรณตลอดจนมีความซื่อสัตย4สุจริต    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการบริหารจัดการด'าน
จัดเก็บรายได'และการสร'าง
มูลค/าเพิ่มให'กับท'องถิ่น 
-โครงการแผนทาภาษี 
-โครงการจดัเก็บภาษีเชิงรุก 
-โครงการขยะแลกภาษ 
-โครงการเพิ�มประสทิธิภาพในการ
จดัเก็บภาษี 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี 
-เพื่อบริการประชาชนใน
การจัดเก็บภาษี 
-สามารถจัดเก็บภาษีได'
ครบถ'วนตรงตาม
ระยะเวลา 
-เพื่อเป?นการรณรงค4การ
จัดเก็บขยะ ลดภาวะโลก
ร'อน เก็บภาษีได'ตาม
เปPาหมาย 

หมู/ที่ ๑-๙ ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
หมู/บ'าน 

-ประชาชนมีความรู'
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี 
-จัดเก็บภาษีได'ตาม
เปPา/ลดจํานวนลูกหนี้ 
-ลดปริมาณขยะ/เก็บ
ภาษีได'ตามเปPาหมาย 

ส/วน 
การคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐    
 
 
 
 



 

-๑๑๗- 
๑๐.๒ จัดให'การวางแผนพัฒนาท'องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท'องถิ่นโดยประชาชนเข'ามามีส/วนร/วม เพื่อตอบสนองความต'องการของประชาชน    
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
พบประชาชนเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท'องถิ่นและแผน
ชุมชน 

เพื่อนําบริการต/างๆของ
อบต.ไปบริการ
ประชาชน 

หมู/ที่ ๑-๙ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๙ 
หมู/บ'าน 

ประชาชนสะดวกใน
การทําธุรกรรมต/างๆ 

สํานักปลัด 
 
 
 

๒ ค/าใช'จ/ายในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อใช'เป?นงบประมาณ
ในการเลือกตั้ง 
 

ตําบลนาทอน ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑
โครงการ 

ส/งเสริมระบอบระบบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

 รวม ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๑๘- 
๑๐.๓ ส/งเสริมให'มีการแต/งตั้งผู'นํากลุ/มอาชีพ ผู'นําชุมชน และผู'นําทางจิตวิญญาณ เป?นตัวแทนเพื่อร/วมกิจกรรมพัฒนาตําบล   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดเก็บข'อมูลพื้นฐาน เพื่อเก็บข'อมูลด'านต/างๆ
ใช'ในการกําหนดนโยบาย
และแผนงาน 
 

หมู/ที่ ๑-๙ ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน ๑
โครงการ 

ใช'เป?นข'อมูลในการ
พัฒนาหมู/บ'าน 

ส/วนสวัสดิการ 
สงัคม 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู'นํา
สตรีและผู'นําชุมชน 

เพื่อเพิ่มความรู'ให'แก/ผู'นํา
สตรีและผู'นํากลุ/มอาชีพ
นําไปพัฒนาตนเองและ
หมู/บ'าน 
 

สตรีและผู'นํา
กลุ/มอาชีพ
จํานวน  
๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑
โครงการ 

นําความรู'ที่ได'มา
พัฒนาตัวเองและ
หมู/บ'าน 

ส/วนสวัสดิการ 
สงัคม 

 

๓ โครงการบูรณาการความ
ร/วมมือของกลุ/มองค4กรต/างๆใน
ตําบล 

เพื่อให' กลุ/ม องค4การ
ต/างๆ ในชุมชนบูรณา
การร/วมกัน 

หมู/ที่ ๑-๙ -  - ๙๐,๐๐๐ จํานวน ๑
โครงการ 

ประชาชนเกิดความ
ร/วมมือในชุมชน 

สํานักปลัด 
 

๔ 
 

โครงการธรรมนูญสุขภาพ(ชันชี)
ตําบลนาทอน 

เพื่อให'ประชาชนใน
ตําบลเมาชันชีทํา
ข'อตกลงกันเรื่องสุขภาพ 
 

หมู/ที่ ๑-๙ ๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวน ๑
โครงการ 

ประชาชนมีความ
ร/วมมือร/วมใจในเรื่อง
สุขภาพ 

สํานักปลัด 

 รวม ๒๒๐,๐๐๐  ๒๒๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐    
 



-๑๑๙- 
๑๐.๔ พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ4 การปฏิบัติงานของเจ'าหน'าที่ให'ทันสมัยและเพียงพอต/อการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการอํานวยการ
ศูนย4รวมข'อมูลข/าวสารการซื้อ
หรือการจ'างขององค4การบริหาร
ส/วนตําบลระดับอําเภอ 

เพื่อเป?นศูนย4กลางในการ
เปjดเผยข'อมูลข/าวสาร
ทางราชการ 

อําเภอทุ/งหว'า ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ 
โครงการ 

ประชาชนสามารถรับรู'
ข'อมูลข/าวสารระดับ
อําเภอได'อย/างทั่วถึง 

สํานักปลัด 
อําเภอ 
ทุ/งหว'า 

๒ โครงการซื้อรถบริการฉุกเฉิน 
 ( EMS ) 

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริการประชาชน
กรณีเกิดภาวะเจ็บปRวย
ฉุกเฉิน 

๑ คัน ๑,๑๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ คัน ลดภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย4สามา
ช/วยเหลือผู'ปRวยได'
ทันท/วงที 

ส/วน 
สวัสดิการ 
สงัคม 

๓ โครงการสํารวจ จัดเก็บข'อมูล
รวบรวมข'อมูลพื้นฐานเชิงลึก 
เพื่อใช'ในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปG และแผนชุมชนและตัวชี้ 
วัดแก/หน/วยงานที่เกี่ยวข'อง 

เพื่อจัดเก็บข'อมูลพื้นฐาน
ขององค4การบริหารส/วน
ตําบลนาทอน 

ข'อมูลในเชิง
ลึกตําบล

ตําบลนาทอน 

๗๒,๐๐๐  ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ จํานวน ๑ 
โครงการ 

 ประชาชนสามารถ 
ทราบถึงข'อมูลพื้นฐาน 
ขององค4การบริหาร
ส/วนตําบลนาทอน 

สํานักปลัด 

๔ โครงการปรับปรุงซ/อมแซม
อาคารอเนกประสงค4หมู/บ'าน 

เพื่อส/งเสริมการมีส/วน
ร/วมของประชาชนใน
การจัดกิจกรรมต/าง 

หมู/ที่ ๑-๙ ๑๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๙ 
แห/ง 

ประชาชนมีสถานที่ใน
การประชุมหรือทํา
กิจกรรมต/างๆ 

ส/วนโยธา 

๕ 
 

โครงการจัดจ'างเหมาทําตู'เก็บ
เอกสาร 

เพื่อความสะดวก
เรียบร'อย 
ในการจัดเก็บเอกสาร 

กว'าง ๐.๘๐ 
เมตรยาว 
๕.๕๐  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐  - - ตู'เก็บเอกสาร 
จํานวน ๑ ชุด 

สามารถค'นหาเอกสาร
ได'สะดวกและมีความ
ปลอกภัย 

ส/วนโยธา 

 รวม ๑,๔๙๗,๐๐๐  ๙๗,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐    



-๑๒๐- 
   ๑๐.๔ พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ4 การปฏิบัติงานของเจ'าหน'าที่ให'ทันสมัยและเพียงพอต/อการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖ โครงการวิทยุชุมชน 
(กระจายข/าวประจําตําบล)  
เสียงตามสาย 

เพื่อประชาสัมพันธ4ให'ประชาชน
ในหมู/บ'านได'รับรู'ข/าวได'
ทันท/วงที 

หมู/ที่ ๑-๙ ๑๐๐,๐๐๐  - - จํานวน 
๙ แห/ง 

ประชาชนได'รับรู'ข'อมูล
ข/าวสารได'ทันท/วงที 

ส/วนโยธา 
 
 

๗ โครงการจัดหาครุภัณฑ4
สํานักงาน 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน 

อบต. 
นาทอน 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ครุภัณฑ4
สํานัก 
งาน 

ประชาชนผู'มาติดต/อได'รับ
ความสะดวกและรวดเร็วใน
การติดต/อ 

ทุกส/วน
ราชการ 
 

๘ โครงการส/งเสริมการ
เรียนรู'ด'านเทคโนโลยี 

เพื่อส/งเสริมการเรียนรู'ด'าน
เทคโนโลยี 

หมู/ที่ ๑-๙ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน 
๑ แห/ง 

เพิ่มทักษะให'ประชาชนได'
เรียนรู'ด'านเทคโนโลยี 

สํานักปลัด 
 

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน4
อาคารศูนย4บริการ
ประชาชน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน4 
อาคารศูนย4บริการประชาชน 

ศูนย4บริการ
ประชาชน 
ต.นาทอน 

๕๐๐,๐๐๐  - - จํานวน 
๑ แห/ง 

ภูมิทัศน4อาคาร 
ศูนย4บริการประชาชน 
 

ส/วนโยธา 
สํานักปลัด 

๑๐ 
 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ4
หัวฉีดน้ํารถดับเพลิง 

ใช'ในการบรรเทาสาธารณภัย
ให'แก/ประชาชน 

ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ4 

๑๐๐,๐๐๐  - - ๑ ชุด สามารถช/วยเหลือประชาชน
ที่เกิดเหตุเพลิงไหม'ได'
ทันท/วงที 

ส/วน
สวัสดิการ
สังคม 

๑๑ 
 
 

จัดซื้อซุ'มเฉลิมพระเกียรติ  
 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด/
พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู/หัว  

ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ4 

๑๐๐,๐๐๐  - - ๑ ซุ'ม ประชาชนได'ความจงรักภักดี 
และรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด/ พระบาท 
สมเด็จพระเจ'าอยู/หัว  

สํานักปลัด 
 

 รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐    
 



-๑๒๑- 
      ๑๐.๔ พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ4 การปฏิบัติงานของเจ'าหน'าที่ให'ทันสมัยและเพียงพอต/อการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๒ โครงการก/อสร'างปPาย 
ประชาสัมพันธ4 อบต. 
นาทอน 

เพื่อไว'ประชาสัมพันธ4
ข/าวสารต/างๆของอบต.
ชุมชนและหน/วยงานต/างๆ 

ศูนย4บริการ
ประชาชน  

๒๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๒ 
ปPาย 

อบต.ชุมชนและ
หน/วยงานต/างๆได'
ประชาสัมพันธ4ข/าวต/างๆ 

ส/วนโยธา 

๑๓ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง
สําหรับใช'ในสนามกีฬา
พร'อมติดตั้ง 

เพื่อใช'สําหรับสนามกีฬา
กลางตําบลนาทอน 

สนามกีฬากลาง
ตําบลนาทอน 

๒๐๐,๐๐๐  - - เครื่องเสียง 
จํานวน ๑ 

เครื่อง 

สนามกีฬามีเครื่องเสียงที่
มีคุณภาพ 

สํานักปลัด 

๑๔ โครงการติดตั้งระบบเครื่อง
เสียงภายในอาคาร
ศูนย4บริการประชาชนและ
ชุมชนองค4การบริหารส/วน
ตําบลนาทอน 

เพื่อติดตั้งระบบเครื่อง
เสียงภายในอาคาร
ศูนย4บริการประชาชนและ
ชุมชนองค4การบริหารส/วน
ตําบลนาทอน 

รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ที่อบต.กําหนด 

๒๐๐,๐๐๐  - - จํานวน ๑ 
เครื่อง 

ศูนย4บริการประชาชน
และชุมชนองค4การ
บริหารส/วนตําบลนา
ทอนมีระบบระบบเครื่อง
เสียงภายในอาคารที่เป?น
มาตรฐาน 

สํานักปลัด 

๑๕ 
 
 

โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายในตําบลนาทอน 

เพื่อประชาสัมพันธ4ให'
ประชาชนในหมู/บ'านได'รับ
รู'ข/าวได'ทันท/วงที 

หมู/ที่ ๑-๙ ๒๐๐,๐๐๐  - - ๙ แห/ง ประชาชนได+รับรู+ข+อมูล
ข�าวสารได+ทันท�วงที 

สํานักปลัด 

 รวม ๘๐๐,๐๐๐  - -    

 
 
 
 



-๑๒๒- 
๑๐.๕ พัฒนาการบริหารงานบุคคลให+มีคุณธรรมและสร+างธรรมาภิบาล    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาด 
ว/าจะได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานส/วน
ตําบล ลูกจ'างประจําและ
พนักงานจ'าง อบต.นาทอน 
 

เพื่อเพิ่มความรู'ด'าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงานในสังกัด  
 

พนักงาน อบต. 
นาทอนในสังกัด 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
โครงการ 

พนักงานมีความรู'คู/
คุณธรรมในการทํางาน 

สํานักปลัด 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะผู'บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส/วนตําบล 
ลูกจ'างประจําและพนักงานจ'าง
อบต.นาทอน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู'บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานในสังกัด 
อบต.นาทอน 

คณะผู'บริหาร
สมาชิกสภาฯ
และพนักงานใน
สังกัด อบต.นา
ทอน 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
โครงการ 

คณะผู'บริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงานใน
สังกัดของ อบต.มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได'ดียิ่งขึ้น 
๘๐% 

สํานักปลัด 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. พัฒนาเพิ่มความรู'ให' 
 แก/อสม. 
 

อสม.ต.นาทอน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
โครงการ 

อสม.ได'มีความรู'มาใช'
ในการพัฒนาหมู/บ'าน 

ส/วน 
สาธารณสุข 

๔ 
 

 

โครงการปรองดองสมานฉันท4ใน
ตําบลนาทอน 

เพื่อลดปHญหาความ
ขัดแย'งต/างๆในตําบล 

ประชาชนและ
กลุ/มบุคคลที่มี
ความขัดแย'งกัน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
โครงการ 

ลดปHญหาความขัดแย'ง
ของประชาชนและกลุ/ม
บุคคลต/างๆได'ดียิ่งขึ้น 

 

 รวม ๓๕๐,๐๐๐  ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐    
 
 



-๑๒๓- 
        ๑๐.๕ พัฒนาการบริหารงานบุคคลให'มีคุณธรรมและสร'างธรรมาภิบาล    
 

 
 

โครงการ วัตถุประสงค4 
เปPาหมาย 

(รายละเอียด
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ4ที่คาดว/าจะ
ได'รับ 

หน/วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔ โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนามาตรฐานสมรรถนะ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

เพื่อให'อสม.มีส/วนร/วมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรมนุษย4ในชุม 
 

อสม.จนท.รพ.สต.
วังตง ๑๐ คน 
จนท อบต. ๒ คน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑๒
คน 

 

สร'างแรงกระตุ'นในการ
ทํางาน  
ของอสม. 

ส/วน 
สาธารณสุข 

๕ โครงการ อบต. ใส/สะอาด เพื่อส/งเสริมความโปร/งใส/ 
 การมีส/วนร/วม ของ 
ประชาชน 
 

คณะผู'บริหาร 
สมาชิกอบต. 
พนักงาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
โครงการ 

 

ประชาชนสามารภร
เข'ามีส/วนร/วมทุกมิติ
ของ อบต. 

สํานักปลัด 
 

๖ 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
 อปพร. 

 เพื่อเตรียมความพร'อมของ 
อปพร. ในการปPองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยต/างๆที่
อาจเกิดขึ้นได'ทันท/วงที 
 

อปพร.ตําบลนา
ทอน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
โครงการ 

 

สมาชิก อปพร.ในสังกัด
จะมีความพร'อมในการ
ปPองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยต/าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
รับผิดชอบ 

ส/วน
สวัสดิการ 
สงัคม 

 รวม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐    
 
 
 
 



 
-๑๒๔- 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค&การบริหารส�วนท+องถิ่น 
องค&การบริหารส�วนตําบลนาทอน 

กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด 

ที่ โครงการ 
งบประมาณและที่มา  

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๒๕๕๘ 
บาท 

๒๕๕๙ 
บาท 

๒๕๖๐ 
บาท 

รวม 

๑ โครงการก�อสร+างถนนคอนกรีต 
ช�องตีนมุ หมู�ที่ ๕–วังเจริญราษฎร& หมู�ที่ ๙ 

๔,๒๐๐,๐๐๐.- ๔,๒๐๐,๐๐๐.- ๔,๒๐๐,๐๐๐.- ๑๒,๖๐๐,๐๐๐.- ส�วนโยธา 

๒ โครงการก�อสร+างถนนคอนกรีตสายบ+านนายเหม 
หมู�ที่ ๔ 

๑,๒๐๐,๐๐๐.- ๑,๒๐๐,๐๐๐.- ๑,๒๐๐,๐๐๐.- ๓,๖๐๐,๐๐๐.- ส�วนโยธา 

๓ โครงการก�อสร+างถนนคอนกรีตสายอ�าวผก หมู�ที่ ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- ๑,๒๐๐,๐๐๐.- ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- ส�วนโยธา 

๔ โครงการก�อสร+างท�าเทียบเรือประมงชายฝ[iง หมู�ที่ ๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- - - ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ส�วนโยธา 

๕ โครงการก�อสร+างท�าเทียบเรือประมงชายฝ[iง 
 บริเวณสะพานพารายี-ทุ�งทะนาน   หมู�ที่ ๗ 

๓,๐๐๐,๐๐๐.- - - ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ส�วนโยธา 

 รวมทั้งสิ้นจํานวน ๕ โครงการ ๔,๔๐๐๐,๐๐๐.- ๔,๔๐๐๐,๐๐๐.- ๔,๔๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๘๐๐,๐๐๐.-  

 
 
 
 
 
 
 



-๑๒๕- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๐) 

องค4การบริหารส/วนตําบล.นาทอน อําเภอทุ/งหว'า จังหวัดสตูล 
 

ยุทธศาสตร4 
ปG ๒๕๕๘ ปG ๒๕๕๙ ปG ๒๕๖๐ รวม ๓ ปG 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.) ยุทธศาสตร4การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐานที่
ทันสมัย 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ ปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐานการคมนาคมให'ใช'
งานได'เต็มที่ด'วยการก/อสร'างและซ/อมแซมผิว
จราจร 

 
 

๒๖ 
 

 
 

๒๒,๘๗๓,๐๐๐ 

 
 

๕ 
 

 
 
๑๐,๖๙๒,๐๐๐ 

 
 

๒๑ 
 

 
 

๑๗,๔๑๕,๐๐๐ 

 
 

๕๒ 

 
 

๕๐,๙๘๐,๐๐๐ 

๑.๒ ขยายเขตการให'บริการประปา ไฟฟPา 
โทรศัพท4 และระบบอินเตอร4เน็ตให'ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 

๑๒ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๗ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๗ ๔,๙๐๐,๐๐๐ ๒๖ ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ 

๑.๓ บํารุงรักษา แหล/งน้ํา ลําคลอง และระบบ
ชลประทานให'มีประสิทธิภาพ 

๔ ๑,๗๒๙,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๖ ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑๖,๔๒๙,๐๐๐ 

รวม ๔๒ ๒๘,๗๐๒,๐๐๐ ๑๓ ๑๔,๐๙๒,๐๐๐ ๓๔ ๓๖,๗๑๕,๐๐๐ ๘๙ ๗๙,๕๐๙,๐๐๐ 
 
 
 
 



 
 
 

-๑๒๖- 
 

ยุทธศาสตร4 
ปG ๒๕๕๘ ปG ๒๕๕๙ ปG ๒๕๖๐ รวม ๓ ปG 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. ยุทธศาสตร4การท/องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท/องเที่ยวที่ประทับใจ 
แนวทางการพัฒนา   
๒.๑ ส/งเสริมการมีส/วนร/วมของชุมชนและท'องถิ่น
ในการให'บริการการท/องเที่ยว  

 
 
 

๓ 

 
 
 

๒๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๒๖๐,๐๐๐ 

๒.๒ ปรับปรุง บํารุงรักษา และพัฒนาแหล/ง
ท/องเที่ยวที่มีอยู/เดิมให'เป?นที่น/าสนใจของ
นักท/องเที่ยว 

 
๔ 

 
๑,๐๕๐,๐๐๐ 

 
๒ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

  
๑๐ 

 
๒,๑๕๐,๐๐๐ 

๒.๓ พัฒนาบุคลากรด'านการท/องเที่ยวให'มีความรู' 
มีทักษะการบริการที่ประทับใจนักท/องเที่ยว ๑ ๕๐,๐๐๐ - - - - ๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

รวม ๘ ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๔๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๒๗- 
 

ยุทธศาสตร4 
ปG ๒๕๕๘ ปG ๒๕๕๙ ปG ๒๕๖๐ รวม ๓ ปG 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร4การเกษตรยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู' สร'าง
เครือข/ายการเรียนรู'ซึ่งกันและกัน และสร'างองค4
ความรู'ให'กับเกษตรกร 

 
 

๕ 

 
 

๒๒๕,๐๐๐ ๒ ๔๕,๐๐๐ ๒ ๔๕,๐๐๐ 

 
 

๙ 
 
 

 

๓๑๕,๐๐๐ 

๓.๒ จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ4ทางการเกษตร 
 

 
๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

รวม ๖ ๒๗๕,๐๐๐ ๓ ๙๕,๐๐๐ ๓ ๙๕,๐๐๐ ๑๐ ๔๖๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๒๘- 
 

ยุทธศาสตร4 
ปG ๒๕๕๘ ปG ๒๕๕๙ ปG ๒๕๖๐ รวม ๓ ปG 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.) ยุทธศาสตร4การส/งเสริมและการอนุรักษ4ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล'อมให'ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ อนุรักษ4พื้นที่ปRาไม' และฟ|}นฟูปRาไม'เสื่อมโทรม 

 
 
 

๗ 
 

 
 
 
๒๙๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖ 

 
 
 
๑๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗ 

 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐ 

 
 
 
 

๖๖๐,๐๐๐ 

 

๔.๒ สร'างจิตสํานึกของประชาชนให'แก'ไขปHญหาสิ่งแวดล'อมและคู
คลอง 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๖๒๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ 

๔.๓ ส/งเสริมประชาชนรณรงค4 คัดแยกขยะมูลฝอย 

 
๔ ๓,๕๙๐,๐๐๐ ๒ ๓๙๐,๐๐๐ ๒ ๓๙๐,๐๐๐ ๘ 

๔,๓๗๐,๐๐
๐ 

รวม ๑๒ ๓,๗๐๐,๐๐๐ ๘ ๕๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๑๑๐,๐๐๐ ๓๒ ๕,๖๙๐,๐๐
๐ 

 
 
 
 
 



 
 

-๑๒๙- 
 

ยุทธศาสตร4 
ปG ๒๕๕๘ ปG ๒๕๕๙ ปG ๒๕๖๐ รวม ๓ ปG 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕.) ยุทธศาสตร4การกีฬาเพื่อความเป?นเลิศและเพื่อนันทนาการ   
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ ก/อสร'าง และขยายลานกีฬา และจัดตั้งศูนย4ฝzกกีฬา 

 
๑ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๒,๖๐๐,๐๐๐ 

 
๒ 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

 

๖ 

 
 

 

๕,๖๐๐,๐๐๐ 

๕.๒ พัฒนา บํารุง รักษา สนามกีฬาเดิมให'ได'มาตรฐานรองรับการ
ใช'บริการ 

๑ ๙๐,๐๐๐ ๑ ๙๐,๐๐๐ ๑ ๙๐,๐๐๐ ๓ ๒๗๐,๐๐๐ 

๕.๓ จัดหาเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลัง
กายให'ครบครัน 

๖ ๕๑๐,๐๐๐ ๖ ๕๑๐,๐๐๐ ๖ ๕๑๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๕๓๐,๐๐๐ 

๕.๔ จัดกิจกรรมด'านการกีฬา และการแข/งขันเป?นประจําและ
ต/อเนื่อง 
 

๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ 

รวม ๙ ๑,๖๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๒,๖๕๐,๐๐๐ ๓๐ ๗,๕๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๓๐- 
 

ยุทธศาสตร4 
ปG ๒๕๕๘ ปG ๒๕๕๙ ปG ๒๕๖๐ รวม ๓ ปG 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖.) ยุทธศาสตร4การอนุรักษ4และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปHญญาท'องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ จัดให'มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค/า ตลอดปG
อย/างต/อเนื่อง  

 
 
๑ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
๑ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

๖.๒  ส/งเสริมการอนุรักษ4ไว'ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปHญญา
ท'องถิ่น เพื่อจรรโลงไว'ลูกหลานสืบไป 
 

 
๒๓ 

 
๑,๔๑๐,๐๐๐ 

 
๑๗ 

   
๙๘๐,๐๐๐ 

 
๑๘ 

  
๑,๐๗๐,๐๐๐ 

 
๕๘ 

 
๓,๔๖๐,๐๐๐ 

รวม ๒๔ ๑,๕๑๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑๙ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๕๘ ๓,๗๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๓๑- 
 

ยุทธศาสตร4 
ปG ๒๕๕๘ ปG ๒๕๕๙ ปG ๒๕๖๐ รวม ๓ ปG 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗.) ยุทธศาสตร4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4และสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและขั้น
ปฐมวัยให'มีประสิทธิภาพ เด็กอยากเรียน    

 
 

๑๘ 

 
 

๓,๕๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๘ 

 
 

๓,๕๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๘ 

 
 

๓,๕๒๐,๐๐๐ 

 
 

๕๔ 

 
 

๑๐,๕๖๐,๐๐๐ 

๗.๒ พัฒนาคุณภาพกลุ/มอาชีพให'มีทักษะสูงขึ้น 

 
๗ ๕๖๐,๐๐๐ ๕ ๓๑๐,๐๐๐ ๖ ๒๘๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๑๕๐,๐๐๐ 

๗.๓ ส/งเสริมสุขภาพของประชาชน การปPองกันและการ
ควบคุมโรคติดต/อไม/ร'ายแรง 
 

๒๐ ๑,๑๒๗,๐๐๐ ๑๗ ๘๖๐,๐๐๐ ๑๗ ๘๑๐,๐๐๐ ๕๔ ๒,๘๘๐,๐๐๐ 

๗.๔ ส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให'กับผู'พิการและ
ผู'ด'อยโอกาสทางสังคม 

๙ ๖๑๐,๐๐๐ ๗ ๕๑๐,๐๐๐ ๘ ๔๖๐,๐๐๐ ๒๔ ๑,๕๘๐,๐๐๐ 

รวม ๕๕ ๕,๘๙๐,๐๐๐ ๔๖ ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๕๑ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๒ ๑๖,๕๙๐,๐๐๐ 
 

 
 
 



 
 

-๑๓๒- 
 

ยุทธศาสตร4 
ปG ๒๕๕๘ ปG ๒๕๕๙ ปG ๒๕๖๐ รวม ๓ ปG 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๘.) ยุทธศาสตร4การลงทุน การพาณิชย4 และ
เศรษฐกิจ  
แนวทางพัฒนา 
๘.๑ ส/งเสริมการจัดตั้งตลาดเอกชนให'มีความ
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
 

 
 
 

๑ 

 
 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

 

๑ 

 
 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

 

๑ 

 
 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

 

๓ 

 
 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

-๑๓๓- 
 

ยุทธศาสตร4 
ปG ๒๕๕๘ ปG ๒๕๕๙ ปG ๒๕๖๐ รวม ๓ ปG 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๙.) ยุทธศาสตร4เมืองสงบสุข  
แนวทางการพัฒนา 
๙.๑ ส/งเสริมให'ประชาชนเฝPาระวังเหตุและปPองกัน
ตนเอง 

 
๗ 

 
๖๕๐,๐๐๐ 

 
๕ 

 
๕๕๐,๐๐๐ 

 

 
๑๑ 

 
๑,๐๙๐,๐๐๐ 

 

 
๒๓ 

 
๒,๒๙๐,๐๐๐ 

๙.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการปPองกัน แก'ไขปHญหา
ยาเสพติด 

 
๓ 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๒๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

รวม ๙ ๗๘๐,๐๐๐ ๖ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๒๗ ๒,๕๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๓๔- 
 

ยุทธศาสตร4 
ปG ๒๕๕๘ ปG ๒๕๕๙ ปG ๒๕๖๐ รวม ๓ ปG 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๑๐.) ยุทธศาสตร4การบริหารจัดการที่ดี   
แนวทางการพัฒนา 
๑๐.๑ เสริมสร'างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ'าหน'าที่
ท'องถิ่นและพัฒนาให'เจ'าหน'าที่ท'องถิ่นมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณตลอดจนมีความซื่อสัตย4สุจริต    

 
 

๑ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
๑ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
๓ 

 
 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐.๒ จัดให'การวางแผนพัฒนาท'องถิ่น การประสาน
แผนพัฒนาท'องถิ่นโดยประชาชนเข'ามามีส/วนร/วม เพื่อ
ตอบสนองความต'องการของประชาชน    

๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๖ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐.๓ ส/งเสริมให'มีการแต/งตั้งผู'นํากลุ/มอาชีพ ผู'นําชุมชน 
และผู'นําทางจิตวิญญาณ เป?นตัวแทนเพื่อร/วมกิจกรรม
พัฒนาตําบลนาทอน    

๓ ๒๒๐,๐๐๐ ๓ ๒๒๐,๐๐๐ ๔ ๓๑๐,๐๐๐ ๑๐ ๗๕๐,๐๐๐ 

๑๐.๔ พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ4 การปฏิบัติงานของ
เจ'าหน'าที่ให'ทันสมัยและเพียงพอต/อการปฏิบัติงาน       ๑๕  ๓,๑๗๖,๐๐๐ ๔ ๓๒๕,๐๐๐ ๔ ๓๙๗,๐๐๐ ๑๙ ๓,๘๙๘,๐๐๐ 

๑๐.๕ พัฒนาการบริหารงานบุคคลให'มีคุณธรรมและสร'าง 
ธรรมาภิบาล 

 
๖ 
 

๖๕๐,๐๐๐ ๖ ๖๕๐,๐๐๐ ๖ ๖๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๙๕๐,๐๐๐ 

รวม 

 

๒๗ ๔,๔๔๕,๐๐๐ ๑๖ ๒,๒๙๕,๐๐๐ ๑๗ ๒,๒๙๕,๐๐๐ ๕๖ ๙,๐๓๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๙๓  ๔๘,๓๖๒,๐๐๐ ๑๒๔ ๒๗,๙๙๗,๐๐๐ ๑๖๑ ๕๑,๕๙๕,๐๐๐ ๔๗๘ ๑๒๗,๙๕๔,๐๐๐ 
 



 


