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ส+วนที่ 1  
                                                       บทนํา 

 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป�นกระบวนการท่ีแตกต#างกันมีจุดหมายไม#
เหมือนกัน แต#กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข1องสัมพันธ4กัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช1ด1วยกันอย#างเหมาะสม จะช#วยให1ผู1บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ1าง 
สมาชิกสภาองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน (อ่ืน ๆ ถ1ามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท1องถ่ินตาม
แผนงาน โครงการได1อย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ปAขององค4การ
บริหารส#วนตําบลนาทอนจึงเป�นการติดตามผลท่ีให1ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู1รับผิดชอบแต#ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค4การบริหารส#วนตําบล     
นาทอนหรือกิจกรรมต#าง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไม#ได1ดําเนินการตามแผนพัฒนาท1องถ่ินท่ีได1กําหนดไว1หรือไม# รวมท้ัง
งบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช1ปIจจัยหรือทรัพยากรต#าง ๆ ในการพัฒนาองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนตรวจสอบดูว#า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได1รับปIจจัยหรือทรัพยากรท้ังด1านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว1
หรือไม#อย#างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว#าได1ผลตรงตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว1หรือไม#เพียงใด มีปIญหาอุปสรรค
อะไรบ1าง ท้ังในด1านการจัดทําแผนพัฒนาท1องถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ิน และ
ข้ันตอนต#าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป�นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนว#าดําเนินการได1ตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว1หรือไม# ทําให1ทราบและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาได1อย#างเป�นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให1ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ#อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปIญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ปA (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต#าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผู1บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค4การบริหารส#วนตําบล      
นาทอนผู1บริหารระดับหัวหน1าสํานัก/ผู1อํานวยการกอง บุคลากรขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน สภาพพ้ืนท่ีและ
ผู1มีส#วนเก่ียวข1องเพ่ือนําไปสู#การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให1เกิดความสอดคล1องกับสภาพพ้ืนแวดล1อมในสังคม
ภายใต1ความต1องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลนาทอน 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู#การวางแผนการพัฒนาในปAต#อ ๆ ไปเพ่ือให1เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค#าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต1องเร#งรีบดําเนินการและจะต1องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานต#าง ๆ ท่ีเป�นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร1างให1เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปIญหา
และอุปสรรคก็จะต1องต้ังรับให1ม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอย#างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป�น
ปIญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ#อนต1องหยุดและถดถอยปIญหาลงให1ได1 ดําเนินการปรับปรุงให1ดีข้ึนต้ังรับให1ม่ันเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท1ายเม่ือมีโอกาสก็จะต1องใช1พันธมิตรหรือผู1มีส#วนได1เสียในองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนให1เกิด
ประโยชน4เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต#าง ๆ พร1อมการปรับปรุงและเร#งรีบดําเนินการ สิ่งเหล#านี้จะถูก
ค1นพบเพ่ือให1เกิดการพัฒนาองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส#งผลให1เกิด
กระบวนการพัฒนาอย#างเข1มแข็งและมีความยั่งยืน เป�นไปตามเปKาหมายประสงค4ท่ีตั้งไว1ได1อย#างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค(ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ปAมุ#งค1นหาแผนงาน โครงการท่ีได1ดําเนินการไปแล1วว#าสิ่ง
ใดควรดําเนินการต#อไปตามวัตถุประสงค4ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว#างดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท1องนั้นว#ามีปIญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปKาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท1องถ่ินท่ีไม#ได1ดําเนินการเป�นเพราะเหตุใด เกิดปIญหาจากเรื่องใด จึงได1กําหนดเป�นวัตถุประสงค4ได1ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป�นเครื่องมือในการบริหารราชการท1องถ่ินขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนซ่ึงจะช#วย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน1าท่ีของหน#วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให1ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให1ทราบความก1าวหน1าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปKาหมายท่ีกําหนดไว1 สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปIญหา อุปสรรคในการพัฒนาท1องถ่ินตามภารกิจท่ีได1กําหนดไว1 
  3. เพื่อเป�นข1อมูลสําหรับเร#งรัด ปรับปรุง แก1ไข ข1อบกพร#องของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไม#เหมาะสมหรือหมดความจําเป�นขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช1จ#ายงบประมาณขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน 
  5. เพ่ือสร1างความรับผิดชอบของผู1บริหาร ปลัด/รองปลัดผู1บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับขององค4การ
บริหารส#วนตําบลนาทอนท่ีจะต1องผลักดันให1การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต#าง ๆ เป�นไปอย#างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค4กับให1เกิดประโยชน4กับผู1มีส#วนได1เสีย ผู1มีส#วนเก่ียวข1อง ประชาชนในตําบลนาทอน และ 9 หมู#บ1าน 
หรือสังคมส#วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร1อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ ในปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน พ.ศ. 
2548 และแก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข1อ 29 กําหนดว#า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท1องถ่ิน มีอํานาจหน1าท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อ
นายกองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนเพ่ือให1นายกองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนเสนอต#อสภาองค4การบริหารส#วน
ตําบลนาทอน และคณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ินพร1อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให1
ประชาชนในท1องถ่ินทราบในท่ีเปaดเผยภายในสิบห1าวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าวและต1องปaด
ประกาศไว1เป�นระยะเวลาไม#น1อยกว#าสามสิบวันโดยอย#างน1อยปAละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปA (4) แต#งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช#วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบด1วย  
  1)  สมาชิกสภาองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนท่ีสภาองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนคัดเลือก 
จํานวน 3 คน  
  2)  ผู1แทนประชาคมท1องถ่ินท่ีประชาคมท1องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผู1แทนหน#วยงานท่ีเก่ียวข1องท่ีนายกองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหน1าส#วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู1ทรงคุณวุฒิท่ีนายกองค4การบริหาร
ส#วนตําบลนาทอนคัดเลือก จํานวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน ต1อง
ดําเนินการให1การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค4ตามแผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ปA ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน สี่ปAโดย
การกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห1วงเวลาให1เหมาะสมกับองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท1องถ่ินสี่ปAตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห1วงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได1ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ปAต#อ
นายกองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนเพ่ือดําเนินการต#อไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนได1
กําหนดการแบ#งข้ันตอนเพ่ือเป�นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนดังนี้ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค4และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร4และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข1อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว#ามีวัตถุประสงค4
หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว1หรือไม# (ซ่ึงดูได1จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ1ากําหนดไว1แล1วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป�นผู1รับผิดชอบ ใครเป�นผู1ใช1ผลการติดตาม เป�นต1น จากนั้นศึกษาว#าผู1ใช1ผล การนําผลไปใช1
ประโยชน4อย#างไร เม่ือใด ข1อมูลหลัก ๆ ท่ีต1องการคืออะไร ต1องการให1รายงานผลอย#างไร มีข1อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย#างไร ซ่ึงการศึกษาดังกล#าวอาจใช1วิธีสัมภาษณ4และ/หรือสังเกตแล1วนําผลท่ีได1มากําหนดเป�นวัตถุประสงค4และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค4และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข1อ 2.1 
มาวิเคราะห4 แล1วเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบด1วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค4การติดตามแหล#งข1อมูล เวลาท่ี
เก็บข1อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข1อมูล และวิธีการวิเคราะห4ข1อมูล จากนั้นสร1างเครื่องมือซ่ึงส#วนใหญ#จะเป�นแบบ
สัมภาษณ4หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท1องถ่ินเป�นการดําเนินการตามวัตถุประสงค4และข้ันตอนท่ี
ได1กําหนดไว1 ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีต1องการในชั้นนี้ คือ ข1อมูลจากแหล#งต#าง ๆ ดังนั้น แม1จะวางแผนพัฒนาท1องถ่ินไว1ดีและได1
ข1อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต#ถ1าในเชิงปริมาณได1น1อยก็ต1องติดตามเพ่ิมจนกว#าจะได1ครบข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดไว1
ตามแผนพัฒนาท1องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห4ข1อมูลเป�นการวิเคราะห4ตามวัตถุประสงค4ของการติดตามท่ีกําหนดไว1   แต#ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว1 โดยอาจใช1วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช#น การแจงนับ ค#าร1อยละ ค#าเฉลี่ย   ค#าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จํานวน เป�นต1น หรืออาจใช1การวิเคราะห4แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท4 (Gantt Chart) หรืออาจใช1หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีองค4การบริหาร
ส#วนตําบลนาทอน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท1องถ่ินเป�นการรายงานให1ผู1เก่ียวข1องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กําหนดไว1ตามแผนพัฒนาท1องถ่ินท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได1ตาม
ความเหมาะสมขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป�นรายงานเชิง
เทคนิคซ่ึงประกอบด1วยก็ได1ความเป�นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค4และประโยชน4ท่ีคาดว#าจะได1รับ
จากการติดตามซ่ึงจะปรากฏในส#วนท่ี 2และส#วนท่ี 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนต#อนายกองค4การ



๕ 

 

บริหารส#วนตําบลนาทอนเพ่ือให1นายกองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนเสนอต#อสภาองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน
และคณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ินขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน โดยอย#างน1อยปAละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปA 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือให1เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก1ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนหรือผู1เก่ียวข1องหรือผู1มีอํานาจ
ในสํานัก กอง ฝ^ายต#าง ๆ ได1รับรายงานสรุปแล1วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก1ไขปIญหาท่ีได1จากรายงานสรุป ซ่ึงอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได1ตามความเหมาะสมต#อนายกองค4การบริหารส#วนตําบลนา
ทอน 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนมีอํานาจ
หน1าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อนายกองค4การบริหาร
ส#วนตําบลนาทอน เพ่ือให1นายกองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนเสนอต#อสภาองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนและ
คณะกรรมการพัฒนาขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนโดยอย#างน1อยปAละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปA  
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป�นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ4หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนใช1ในการเก็บข1อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช1
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินได1คิดสร1างไว1เพ่ือใช1ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช#น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส#วนประมาณค#า และวิธีการ เป�นต1น และหรือโดยการ
สร1างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1อง ถ่ินได1แก#  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ4  (Interview) และแบบสังเกตการณ4  (Observation) เป�นต1น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหน1าท่ี 
ภารกิจขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนรวมถึงผู1มีส#วนได1เสียในท1องถ่ินรวมท้ังเกณฑ4มาตรฐาน แบบต#าง ๆ  ท่ีได1
กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใช1เพ่ือปรับปรุงแก1ไขแล1ว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท1องถ่ินไปใช1ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข1อมูล วิเคราะห4ข1อมูล สรุปข1อมูลท่ีเป�น
จริงต#อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินขององค4การบริหารส#วน
ตําบลนาทอนอย#างน1อยปAละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนท่ีผ#านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อนายก
องค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให1นายกองค4การบริหารส#วน
ตําบลนาทอนเสนอสภาองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคล1อง (Relevance) เป�นความสอดคล1องของยุทธศาสตร4 แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได1กําหนดข้ึนมีความสอดคล1องและนําไปกําหนดเป�นวิสัยทัศน4ขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด1วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ4 เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู#จริงในองค4การ
บริหารส#วนตําบลนาทอนมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก1าวหน1า (Progress) กรอบของความก1าวหน1าแผนงาน โครงการต#าง ๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเป�นโครงการในรอบ 4 ปA วัดได1จากช#องปAงบประมาณและท่ีผ#านมา โครงการท่ีต#อเนื่องจากปAงบประมาณท่ีผ#านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป�นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ4กันระหว#างผลผลิตหรือ
ผลท่ีได1รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช1ไปในการพัฒนาท1องถ่ินขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนซ่ึงสามารถวัดได1ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เป�นต1น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป�นผลท่ีได1จากประสิทธิภาพทําให1เกิดผลลัพธ4และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดได1ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได1เฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเป�น
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป�นต1น 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะห4สภาพแวดล1อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป�นท่ีจะต1อง
วิเคราะห4สภาพแวดล1อมขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนท้ังในระดับหมู#บ1านและระดับตําบล และอาจรวมถึง
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อําเภอทุ#งหว1าและจังหวัดสตูลด1วย เพราะว#ามีความสัมพันธ4และปฏิสัมพันธ4ในเชิงการพัฒนาท1องถ่ินแบบองค4รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค4ประกอบใหญ# ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู1เข1าร#วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต#าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปKาหมายเพ่ือมุ#งตอบปIญหาการติดตามและประเมินผลได1อย#างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได1 
    2) การสํารวจ (survey) เป�นการรวบรวมข1อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู1รับผิดชอบโครงการ
จัดทําไว1แล1ว หรืออาจเป�นข1อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต1องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผู1มีส#วนเก่ียวข1อง 
เจ1าหน1าท่ี บุคลากรขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนเป�นข1อมูลท่ีมีอยู#ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต1องการ ซ่ึง
ศึกษาได1โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได1 
 
  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน
กําหนดเครื่องมือท่ีใช1ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต#าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช1เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป�นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท1องถ่ิน เช#น การทดสอบและการวัด
โครงการก#อสร1างถนนลาดยางชนิดแอลฟIลท4ติกคอนกรีต จะใช1การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง  
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช1การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู1เข1าร#วมโครงการเป�นต1น 
  3.2 การสัมภาษณ4 (Interviews) อาจเป�นการสัมภาษณ4เด่ียว หรือกลุ#มก็ได1 การสัมภาษณ4เป�นการ
ยืนยันว#า ผู1มีส#วนเก่ียวข1อง ผู1ได1รับผลกระทบมีความเก่ียวข1องและได1รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ4
ถูกแบ#งออกเป�น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ4แบบเป�นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซ่ึงใช1แบบสัมภาษณ4แบบมีโครงสร1าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ4 และการสัมภาษณ4
แบบไม#เป�นทางการ (informal interview) ซ่ึงคล1าย ๆ กับการพูดสนทนาอย#างไม#มีพิธีรีตองไม#เคร#งครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค4การบริหาร
ส#วนตําบลนาทอนใช1การสังเกตเพ่ือเฝKาดูว#ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท1องถ่ินขององค4การบริหารส#วนตําบล     
นาทอนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส#วนร#วม 
(Participant observation) เป�นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข1าไปใช1ชีวิตร#วมกับประชาชา
ชนในหมู#บ1านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร#วมกัน (2) การสังเกตแบบไม# มีส#วนร#วม (Non-participant 
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observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป�นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร1าง 
และความสัมพันธ4ของผู1มีส#วนได1เสียในองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน 
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู1  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจําเป�น ความต1องการของประชาชนในตําบล.../องค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจ
ไว1เป�นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร4และโครงการมีความจําเป�น
อย#างยิ่งท่ีจะต1องใช1เอกสาร ซ่ึงเป�นเอกสารท่ีเก่ียวข1องกับยุทธศาสตร4การพัฒนา ปIญหาความต1องการของประชาชนใน
ท1องถ่ิน สาเหตุของปIญหา แนวทางการแก1ไขปIญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปKาประสงค4 ค#าเปKาหมาย กล
ยุทธ4 แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน4ขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน 
 
5. ประโยชน(ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน4ท่ีสําคัญคือ การนําไปใช1แก1ไขปIญหาต#าง ๆ ระหว#างดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใช1สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ปAในอนาคต ประโยชน4ต#าง ๆ แยกเป�นหัวข1อได1ดังนี้ 
  1. ได1ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ4ต#าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท1องถ่ินและการดําเนินการตาม
โครงการ ซ่ึงจะทําให1วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได1ทราบถึงข1อดี ข1อเสีย ข1อบกพร#องต#าง ๆ ตลอดจนปIจจัยท่ีทําให1แผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ปAและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท1องถ่ินมีปIญหา ทําให1สามารถแก1ไขได1ทุกจุด ตรงเปKาหมายอย#างทันท#วงที ท้ังในปIจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช#วยให1การใช1ทรัพยากรต#าง ๆ เกิดความประหยัด คุ1มค#าไม#เสียประโยชน4 ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท1องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห4ข1อมูลต#าง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความต1องการ สภาพปIญหาต#าง ๆ ท่ีจะ
นําไปจัดทําเป�นโครงการเพ่ือพัฒนาท1องถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข1อมูลท่ีเป�นจริง ทําให1ได1รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู1มีส#วนได1เสีย หน#วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค4กรต#าง ๆ 
  5. กระตุ1นให1ผู1ปฏิบัติงานและผู1เก่ียวข1องกับการพัฒนาท1องถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสํานึกต#อหน1าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร1นในการแก1ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข1อมูลให1เป�น
ปIจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน ปลัด/รองปลัด ผู1บริหารระดับสํานัก/กอง/
ฝ^ายต#าง ๆ ขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนสามารถวินิจฉัย สั่งการได1อย#างถูกต1อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท1องถ่ินให1สอดคล1องกับสภาพความเป�นจริงและตามอํานาจหน1าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต#าง ๆ 
สําหรับการปรับปรุงแก1ไขและปKองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได1  
  7. ทําให1ภารกิจต#าง ๆ ของบุคลากรในองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนแต#ละคน แต#ละสํานัก/กอง/ฝ^าย
ต#าง ๆ มีความสอดคล1องกัน ประสานการทํางานให1เป�นองค4รวมของหน#วยงาน ทําให1เปKาหมายขององค4การบริหารส#วน
ตําบลนาทอนเกิดความสําเร็จตามเปKาหมายหลัก มีความสอดคล1องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให1เป�นไปและตรงตามวัตถุประสงค4ของโครงการ กิจกรรม 
งานต#าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได1รับการบริการประชาชนในเขตตําบลนาทอน 
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ส+วนท่ี 2  

การติดตามและประเมินผล 
  

    1) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
      1.1 ยุทธศาสตร(การพัฒนา ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร4การพัฒนาองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนเป�นแผนยุทธศาสตร4ท่ีกําหนด
ระยะเวลา 5 ปA พ.ศ. 2560....- 2564.... ซ่ึงเป�นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค4การบริหารส#วนตําบลนา
ทอนท่ีกําหนดยุทธศาสตร4และแนวทางการพัฒนาขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน4พันธกิจ
และจุดมุ#งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล1องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ#นดินยุทธศาสตร4การพัฒนาจังหวัดสตูล   อําเภอทุ#งหว1าและแผนชุมชนตําบลนาทอน 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร(การพัฒนาองค(การบริหารส+วนตําบลนาทอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร4ท่ี 1 ยุทธศาสตร4พัฒนาการท#องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให1ได1  
        มาตรฐานและยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร4ท่ี 2 ยุทธศาสตร4สร1างความเข1มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให1 
                     ม่ังคงอย#างยั่งยืน 
           ยุทธศาสตร4ท่ี 3 ยุทธศาสตร4พัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานได1มาตรฐานและเชื่อมโยง  
             อย#างท่ัวถึง 
          ยุทธศาสตร4ท่ี 4 ยุทธศาสตร4จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมสู#สังคม   
             น#าอยู#อย#างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร4ท่ี 5 ยุทธศาสตร4 อนุรักษ4ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ   
            ปIญญาท1องถ่ิน 
       ยุทธศาสตร4ท่ี 6 ยุทธศาสตร4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให1เกิดความยั่งยืน  
                  สังคมสงบสุข 
      ยุทธศาสตร4ท่ี 7 ยุทธศาสตร4บริหารจัดการองค4กรอย#างมีธรรมาภิบาล 
 
    2) พันธกิจประกอบด�วย 
           
     พันธกิจท่ี ๑. ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬาและศูนย�รวมการท�องเท่ียว 
                    ระดับตําบล 

   พันธกิจท่ี 2. ส�งเสริมการน&อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช&เป/นแนวทางในการ 
                   ดําเนินชวีิต 

     พันธกิจท่ี ๓. ฟ:;นฟู สร&างจิตสํานึกให&ประชาชนตระหนักในคุณค�าและวัฒนธรรม 
                   อันดีงามของท&องถ่ินและบํารุงไว&ซ่ึงศาสนา 
    พันธกิจท่ี ๔.  ส�งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
                    และคงไว&ซ่ึงเอกลักษณ�ของท&องถ่ิน 
    พันธกิจท่ี ๕.  ส�งเสริมการออมและการจัดสวัสดิการให&แก�ประชาชนในชุมชนอย�าง 
                   ท่ัวถึง 
   พันธกิจท่ี ๖.  ส�งเสริมการพัฒนากระบวนการจัดการตนเองให&แก�คนในชุมชน 
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            พันธกิจท่ี ๗.  ส�งเสริมความเข&มแข็งของชุมชนในท&องถ่ินให&เป/นชุมชนก&าวหน&าและ 
                    น�าอยู� 
            พันธกิจท่ี ๘.  ส�งเสริม และรณรงค�การเลือกต้ัง อย�างต�อเนื่องและให&ประชาชนมี 
                   ส�วนร�วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
   พันธกิจท่ี ๙.  ส�งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมเพ่ือการพัฒนา 
                    อย�างยั่งยืน 
   พันธกิจท่ี ๑๐. พัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐานให&ได&มาตรฐานและเพียงพอเพ่ือรองรับการ 
                    เป/นเมืองท�องเท่ียว 
    3) จุดมุ+งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด�วย 
        
   จุดมุ#งหมายท่ี ๑. พัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐานให&เพียงพอต�อความต&องการของ  
     ประชาชน 
   จุดมุ#งหมายท่ี ๒. สนับสนุนกลุ�มอาชีพต�างๆ เพ่ือพัฒนาและยกระดับฝJมือให&  
     ประชาชนมีอาชีพเสริม แก&ปKญหาการว�างงานและยกระดับรายได& 
     ของประชาชน 
   จุดมุ#งหมายท่ี ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตให&พ&นข้ันพ้ืนฐาน และมีความปลอดภัยใน 
     ชีวิตและทรัพย�สินมากยิ่งข้ึน 
   จุดมุ#งหมายท่ี ๔. ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการด&านการท�องเท่ียว และยกระดับ 
     บุคลากรด&านการกีฬาและมีสถานท่ีสําหรับเล�นกีฬา ได&มาตรฐาน 
     เพียงพอต�อความต&องการของประชาชน 
   จุดมุ#งหมายท่ี ๕. ส�งเสริมและสนับสนุนกิจการด&านศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิ 
     ปKญญาท&องถ่ิน 
   จุดมุ#งหมายท่ี ๖. เสริมสร&างให&เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมและ 
     วัฒนธรรมอันดีงาม 
   จุดมุ#งหมายท่ี ๗. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมเพ่ือการพัฒนาอย�าง 
     ยั่งยืน 
   จุดมุ#งหมายท่ี ๘. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ/สนับสนุนการมี 
     ส�วนร�วมของประชาชนตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   จุดมุ#งหมายท ื่  ๙.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค�กรให&มีความพร&อมในการให&บริการ
     ประชาชนและเพ่ือความเป/นสัดส�วนของสํานักงาน 
 
 
 
    4 )  แผนงานการพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย 
 

            แผนงานพัฒนาท่ี 1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

            แผนงานพัฒนาท่ี 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

            แผนงานพัฒนาท่ี 3 แผนงานการศึกษา 



๑๑ 

 

          แผนงานพัฒนาท่ี  4 แผนงานสาธารณสุข 

           แผนงานพัฒนาท่ี  5 แผนงานสังคมสงเคราะห4 

           แผนงานพัฒนาท่ี  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

          แผนงานพัฒนาท่ี  7 แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน 

          แผนงานพัฒนาท่ี 8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

          แผนงานพัฒนาท่ี 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          แผนงานพัฒนาท่ี 10 แผนงานการเกษตร 

          แผนงานพัฒนาท่ี 11 แผนงานการพาณิชย4 

           
    5) วิสัยทัศน(  
 
   คนสุขภาพดี               อยู#อย#างพอเพียง             ร1อยเรยีงวิถีชุมชน   
         สังคมสวัสดิการ           ตําบลจัดการตนเอง           องค4กรการเรียนรู1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 แผนพัฒนาสามป� ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
       แผนพัฒนาสามป� พ.ศ. 2557-2559  (เฉพาะป� พ.ศ. 2557)   
    

ยุทธศาสตร( 
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

๑. ยุทธศาสตร4การพัฒนาด1าน
โครงสร1างพ้ืนฐาน 

๔๑ ๒๗,๘๕๐,๗๐๐.- ๑๙ ๗,๕๓๓,๔๘๙.๕๖ 



๑๒ 

 

๒. ยุทธศาสตร4การพัฒนาด1านการ
ท#องเท่ียวเชิงนิเวศและการท#องเท่ียว
ประทับใจ 

๑๐ ๕,๘๙๑,๐๐๐.- - - 

๓.ยุทธศาสตร4การพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน 

๕ ๒๖๕,๐๐๐.- ๒ ๘๔,๐๐๐.- 

๔. ยุทธศาสตร4ด1านการส#งเสริมและ
การอนุรักษ4ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล1อม 

๖ ๔๑๐,๐๐๐.- ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐.- 

๕. ยุทธศาสตร4การการกีฬาเพ่ือความ
เป�นเลิศและเพ่ือนันทนาการ 

๗ ๑,๖๕๐,๐๐๐.- ๙ ๔๐๙,๑๕๑.- 

๖. ยุทธศาสตร4การอนุรักษ4ด1านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปIญญาท1องถ่ิน 

๒๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- ๑๑ ๔๔๖,๘๐๐.- 

๗. ยุทธศาสตร4การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย4และด1านสังคม 

๓๑ ๗,๐๓๘,๖๐๐.- ๘ ๖,๒๓๙,๖๘๓.๔ 

๘. ยุทธศาสตร4การลงทุน การ
พาณิชย4 และเศรษฐกิจ 

๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑ ๒๓๐,๐๐๐.- 

๙.ยุทธศาสตร4เมืองสงบสุข ๖ ๑๔๘,๐๐๐.- ๒ ๔๐,๐๐๐.- 
๑๐.ยุทธศาสตร4การพัฒนาด1าน
การเมืองและการบริหารจัดการ
องค4กรท่ีดี 

๑๖ ๒,๕๑๕,๐๐๐.- ๘ ๓๖๖,๖๔๘.- 

รวม ๑๒๕ ๔๗,๘๖๘,๓๐๐.- ๕๙ ๑๕,๔๔๙,๗๗๑.๙๖ 
     
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป� พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะป� พ.ศ. 2558) 
         

ยุทธศาสตร( โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร4การพัฒนาด1านโครงสร1าง
พ้ืนฐาน 

๔๒ ๒๘,๗๐๒,๐๐๐.- ๑๕ ๑๕,๓๒๑,๕๑๓.- 

๒. ยุทธศาสตร4การพัฒนาด1านการ ๘ ๑,๓๖๐,๐๐๐.- ๔  



๑๓ 

 

ท#องเท่ียวเชิงนิเวศและการท#องเท่ียว
ประทับใจ 
๓.ยุทธศาสตร4การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ๖ ๒๗๕,๐๐๐.- ๑ ๓๐,๐๐๐.- 
๔. ยุทธศาสตร4ด1านการส#งเสริมและการ
อนุรักษ4ทรัพยากรและสิ่งแวดล1อม 

๑๒ ๓,๗๐๐,๐๐๐.- ๓ ๑๑๓,๒๐๐.- 

๕. ยุทธศาสตร4การการกีฬาเพ่ือความเป�น
เลิศและเพ่ือนันทนาการ 

๙ ๑,๖๕๐,๐๐๐.- ๖ ๓๘๙,๓๖๖.- 

๖. ยุทธศาสตร4การอนุรักษ4ด1านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปIญญา
ท1องถ่ิน 

๒๔ ๑,๕๑๐,๐๐๐.- ๑๙ ๕๙๔,๘๒๐.- 

๗. ยุทธศาสตร4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4
และด1านสังคม 

๕๕ ๕,๘๙๐,๐๐๐.- ๔๑ ๑๔,๕๑๑,๓๗๐.- 

๘. ยุทธศาสตร4การลงทุน การพาณิชย4 
และ เศรษฐกิจ 

๑ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑ ๒๓๐,๐๐๐.- 

๙.ยุทธศาสตร4เมืองสงบสุข ๙ ๗๘๐,๐๐๐.- ๒ ๔๐,๐๐๐.- 
๑๐. ยุทธศาสตร4การพัฒนาด1านการเมือง
และการบริหารจัดการองค4กรท่ีดี 

๒๗ ๔,๔๔๕,๐๐๐.- ๖๑ ๒,๗๕๖,๑๐๕.- 

 ๑๘๓  ๔๘,๓๖๒,๐๐๐.- ๑๕๓ ๓๔,๐๒๑,๕๗๔๐.- 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป� พ.ศ. 2559-2561(เฉพาะป� พ.ศ. 2559) 
        

ยุทธศาสตร( 
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร4การพัฒนาด1าน
โครงสร1างพ้ืนฐาน 

๒๒ ๑๙,๔๑๓,๓๐๐.- ๙ ๙,๑๐๐,๒๐๐. 



๑๔ 

 

๒. ยุทธศาสตร4การท#องเท่ียวเชิงนิเวศ
และการพัฒนาท#องเท่ียว 

3 ๒,๓๕๐,๐๐๐.- - - 

๓. ยุทธศาสตร4การเกษตรยั่งยืน 2 13๐,๐๐๐.- ๒ ๑๓๐,๐๐๐.- 
๔. ยุทธศาสตร4การส#งเสริมและการ
อนุรักษ4ทรัพยากรและสิ่งแวดล1อมให1
ยั่งยืน 

๑๒ ๑,๑๘๐,๐๐๐.- ๑ ๕๐,๐๐๐.- 

๕. ยุทธศาสตร4การกีฬาเพ่ือความเป�น
เลิศและเพ่ือนันทนาการ 

9 ๒,๗๗๐,๐๐๐.- ๕ ๓๗๕,๕๓๓.- 

๖. ยุทธศาสตร4การอนุรักษ4และ
พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปIญญาท1องถ่ิน 

๒๔ ๑,๓๒๐,๐๐๐.- ๙ ๒๙๖,๖๙๙.- 

๗. ยุทธศาสตร4การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย4และสังคม 

51 ๑๑,๐๑๕,๐๐๐.- ๔๒ ๑๓,๓๖๕,๘๔๓.- 

๘. ยุทธศาสตร4การลงทุน การ
พาณิชย4 และเศรษฐกิจ 

1 25๐,๐๐๐.- ๑ ๒๐๐,๐๐๐ 

๙. ยุทธศาสตร4การพัฒนาด1าน
การเมืองและการบริหารจัดการ
องค4กรท่ีดี 

5 ๑,20๐,๐๐๐.- ๓ ๑๔๐,๐๐๐.- 

๑๐.ยุทธศาสตร4การบริหารจัดการท่ีดี  17 ๔,๔๒๐,๐๐๐.- ๑ ๓๐,๐๐๐.- 
 140 ๔๔,๗๙๖,๓๐๐.- ๗๓ ๒๓,๖๘๘,๒๗๕.- 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        แผนพัฒนาสามป� พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะป� พ.ศ. 2560) 
         

ยุทธศาสตร( 
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร4พัฒนาการท#องเท่ียว
อย#างมีคุณภาพและยั่งยืน    

๓ ๖๐,๐๐๐.- - - 



๑๕ 

 

2. ยุทธศาสตร4สร1างความเข1มแข็ง
ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให1ม่ัง
คงอย#างยั่งยืน 

๕ ๘๐,๐๐๐.- 2 202,299.- 

3. ยุทธศาสตร4พัฒนาโครงสร1าง
พ้ืนฐานได1มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย#างท่ัวถึง 

๑๙ ๓๘,๙๙๒,๔๐๐.- 11 8,376,826.- 

4. ยุทธศาสตร4 จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมสู#
สังคมน#าอยู#อย#างยั่งยืน 

๗ ๖๕๐,๐๐๐.- 2 79,450.- 

๕. ยุทธศาสตร4 การอนุรักษ4ศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แลภูมิ
ปIญญาท1องถ่ิน 

๘ ๗๓๐,๐๐๐.- 5 237,879.- 

๖. ยุทธศาสตร4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให1เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

๖๔ ๒๖,๒๗๕,๐๐๐.- 49 15,396,582.- 

7. ยุทธศาสตร4 บริหารจัดการองค4กร
อย#างมีธรรมาภิบาล 

๒๓ ๓,๙๘๐๐,๐๐๐.- 25 2,952,749.- 

รวม ๑๒๘ ๖๙,๙๕๕,๐๐๐.- 94 2,7245,785.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3  แผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� (พ.ศ. 2561 - 2564)   
    โครงการแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป�  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ห�วงป� 2561   (ตามแบบ ผ.01) 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 1 ยุทธศาสตร(การพัฒนาการท+องเท่ียวอย+างมีคุณภาพและย่ังยืน    



๑๖ 

 

1 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน4แหล#ง
ท#องเที่ยวเชิงเกษตร สวนธารณะเขา
นางดาํ หมู#ที่ 8 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ-งานวชิาการวางแผนและ
ส#งเสริมการท#องเที่ยว-ให1บริการท#องเที่ยว 

30,000.- 

2 โครงการพัฒนาแหล#งท#อง อ#าวไม1
ขาว หมู#ที่ ๖ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ-งานวชิาการวางแผนและ
ส#งเสริมการท#องเที่ยว-ให1บริการท#องเที่ยว 

12,013,800.- 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพการให1บริการทีพ่ัก
โฮม สเตย4ภายในตําบล 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ-งานวชิาการวางแผนและ
ส#งเสริมการท#องเที่ยว-ให1บริการท#องเที่ยว 

10,000.- 

4 โครงการท#องเท่ียว นาทอน
อุทยานธรณีโลก 

แบบ   
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ-งานวชิาการวางแผนและ
ส#งเสริมการท#องเที่ยว-ให1บริการท#องเที่ยว 

20,000.- 

5 โครงการจัดทําปKายบอกทางเข1าสู#
แหล#งท#องเที่ยว ปKายสื่อความหมาย 
และปKายประชาสัมพันธ4แหล#ง
ท#องเที่ยวภายในตาํบล 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ-งานวชิาการวางแผนและ
ส#งเสริมการท#องเที่ยว-ให1บริการท#องเที่ยว 

300,000.- 

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให1มีความพร1อมการจัดการ
ท#องเที่ยว ภายในตาํบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ-งานวชิาการวางแผนและ
ส#งเสริมการท#องเที่ยว-ให1บริการท#องเที่ยว 

20,000.- 

7 โครงการปรับปรุงศูนย4บริการ
นักท#องเที่ยว (อบต.นาทอน) หมู#ที่ ๙ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ-งานวชิาการวางแผนและ
ส#งเสริมการท#องเที่ยว-ให1บริการท#องเที่ยว 

300,000.- 



๑๗ 

 

                   

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 2 ยุทธศาสตร(สร�างความเข�มแข็งภาพเกษ ตรและระบบเศรษฐกิจให�ม่ังคงอย+างย่ังยืน 

1 โครงการส#งเสริมศูนย4ถ#ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

แบบ    
ผ.๐๑ 

การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส#งเสริม
การเกษตร-งานส#งเสริมความรู1
การเกษตร 

20,000.- 

2 โครงการอบรมให1ความรู1ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ    
ผ.๐๑ 

การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส#งเสริม
การเกษตร-งานส#งเสริมความรู1
การเกษตร 

50,000.- 

3 โครงการจัดอบรมการ ขยายพันธ4
พืชเศรษฐกิจ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส#งเสริม
การเกษตร-งานส#งเสริมความรู1
การเกษตร 

10,000.- 

4 โครงการส#งเสริมครัวเรือนต1นแบบ
แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย4ภายใน
ตําบล 

แบบ    
ผ.๐๑ 

การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส#งเสริม
การเกษตร-งานส#งเสริมความรู1
การเกษตร 

10,000.- 

5 โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ทําปุ�ยหมัก และปุ�ยอีเอ็ม 

แบบ    
ผ.๐๑ 

การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส#งเสริม
การเกษตร-งานส#งเสริมความรู1
การเกษตร 

10,000.- 

6 โครงการอบรมส#งเสริมอาชีพ แบบ    
ผ.๐๑ 

การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส#งเสริม
การเกษตร-งานส#งเสริมความรู1
การเกษตร 

10,000.- 

  
 
 
 
 
 
 
 
                   



๑๘ 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 3 ยุทธศาสตร(พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานได�มาตรฐานและเช่ือมโยงอย+างท่ัวถึง 

1 โครงการปรับปรุงและซ#อมแซม
ถนนดินเดิมภายในตําบล 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,500,000.- 

2 โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม สาย
ลงท#าเรือคลองเปรีย หมู#ท่ี 2 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.- 

3 โครงการซ#อมแซมและซ#อมสร1าง
ถนนลาดยาง แอสฟIลท4ติก 
คอนกรีต บ1านเปรียหมู#ท่ี 2 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.- 

4 โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม ลุ#มไม1
เหลียม หมู#ท่ี ๔ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.- 

5 โครงการก#อสร1างถนนคอนกรีต 
ช#องติงมุด หมู#ท่ี ๕-วังเจริญราษฎร4
หมู#ท่ี ๙ (ต#อเติม) 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

7,844,500.- 

6 โครงการก#อสร1างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทุ#งตากแดด หมู#ท่ี 
๖ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

800,000.- 

7 โครงการก#อสร1าง ถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายฝายน้ําล1น วังตง - 
คลองสะบ1า หมู#ท่ี ๘ (ต#อเติม) 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

3,640,000.- 

8 โครงการซ#อมแซมและซ#อมสร1าง
พาราแอสฟIลต4คอนกรีต สายบ1าน
ทุ#งใหญ# หมู#ท่ี 8 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.- 

                   



๑๙ 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 3 ยุทธศาสตร(พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานได�มาตรฐานและเช่ือมโยงอย+างท่ัวถึง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟKาแรงตํ่า 
ภายในตําบล 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.- 

10 โครงการซ#อมแซมไฟฟKาสาธารณะ
ภายในตําบล 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.- 

11 โครงการต#อเติมอาคารศูนย4บริการ
ประชาชนและชุมชน อบต.นาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,400,000.- 

12 โครงการติดต้ังไฟฟKาสาธารณะ
ภายในตําบล 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.- 

13 โครงการขยายสายดับภายในตําบล
นาทอน หมู#ท่ี ๑-๙ (อุดหนุนไฟฟKา
ละงู) 

แบบ    
ผ.๐2 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.- 

14 โครงการก#อสร1างระบบกรองน้ําท่ี
ได1มาตรฐาน หมู#ท่ี ๒ หมู#ท่ี ๓ หมู#ท่ี 
๕ และ หมู#ท่ี ๗ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

2,000,000.- 

15 โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ําภายใน
ตําบล 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.- 

16 โครงการการจัดทําและปรับปรุงผัง
เมืองรวมตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

50,000.- 

       
 
 



๒๐ 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 3 ยุทธศาสตร(พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานได�มาตรฐานและเช่ือมโยงอย+างท่ัวถึง 

17 โครงการซ#อมแซมและซ#อมสร1าง
พาราแอสฟIลต4คอนกรีต สายบ1าน
ทุ#งใหญ# หมู#ท่ี 8 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.- 

18 โครงการก#อสร1างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสวนปาล4ม-เขานุ1ย
หมู#ท่ี 1 - 2 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

7,550,000.- 

19 จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม สไลด4 แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

5,500.- 

20 จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียมทรง เอ แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,750.00.- 

21 โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสาย
ท#องเท่ียวชุมชนหมู#ท่ี 6 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

400,000.- 

22 โครงการก#อสร1างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายท#องเท่ียวชุมชน 
หมู#ท่ี 6 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,500,000.- 

23 โครงการซ#อมแซมและซ#อมสร1าง
ถนนลาดยาง แอสฟIลท4ติก 
คอนกรีต บ1านท#าข1ามควายหมู#ท่ี 6 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.- 

24 โครงการก#อสร1างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายลงท#าเรือ หมู#ท่ี 6 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

 

550,000.- 



๒๑ 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 3 ยุทธศาสตร(พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานได�มาตรฐานและเช่ือมโยงอย+างท่ัวถึง 

25 โครงการขยายสายดับภายในตําบล
นาทอน หมู#ท่ี ๑-๙ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.- 

26 โครงการก#อสร1าง ถนน คสล.สาย
หลัง อบต.นาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

640,000.- 

27 โครงการซ#อมสร1างผิวจราจรแอส
ฟIลติกคอนกรีตถนน สายบ1านนา
เปรีย ขนาดกว1าง ๔ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(ซอย
หน1า รร. พรรษนันท4ศึกษา)       
หมู#ท่ี ๒ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

2,000,000.- 

28 โครงการก#อสร1างถนนคอนกรีต 
ช#องติงมุด หมู#ท่ี ๕-วังเจริญราษฎร4 
หมู#ท่ี ๙ (ต#อเติม) 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

2,844,500.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 4 ยุทธศาสตร(จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมสู+สังคมน+าอยู+อย+างย่ังยืน 

1 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

แบบ    
ผ.๐๑ 

การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ4
แหล#งน้ําและป̂าไม1-ป̂าไม1ชุมชน 

100,000.- 

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
ธนาคารขยะชุมชน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ4
แหล#งน้ําและป̂าไม1-ป̂าไม1ชุมชน 

50,000.- 

3 โครงการรณรงค4สร1างจิตสํานึกให1
ประชาชนจัดการขยะและ
สภาพแวดล1อมในครัวเรือน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ4
แหล#งน้ําและป̂าไม1-ป̂าไม1ชุมชน 

50,000.- 

4 โครงการอบรมให1ความรู1การ
อนุรักษ4ระบบนิเวศน4ป^าชายเลนใน
ตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ4
แหล#งน้ําและป̂าไม1-ป̂าไม1ชุมชน 

20,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓ 

 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 5 ยุทธศาสตร( อนุรักษ(ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปFญญาท�องถ่ิน 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันพ#อ
แห#งชาติ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-อนุรักษ4วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

50,000.- 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันแม#
แห#งชาติ 
 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ-งานมวลชนด1านกีฬาและ
นันทนาการ 

50,000.- 

3 โครงการส#งเสริมประเพณีวัน
ลอยกระทง 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-อนุรักษ4วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

50,000.- 

4 โครงการส#งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - 
การบริหารท่ัวไป 

100,000.- 

5 โครงการจัดงานประเพณี
แข#งขันเรือตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-ประเพณีท1องถ่ิน 

50,000.- 

6 โครงการส#งเสริมศิลปะ
พ้ืนบ1านและภูมิปIญญาท1องถ่ิน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-ประเพณีท1องถ่ิน 

50,000.- 

7 โครงการส#งเสริมประเพณีวัน
เข1าพรรษา 
 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ-งานมวลชนด1านกีฬาและ
นันทนาการ 

20,000.- 

 



๒๔ 

 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 5 ยุทธศาสตร( อนุรักษ(ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปFญญาท�องถ่ิน 

8 โครงการส#งเสริมประเพณีวัน
ออกพรรษา 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-ส#งเสริมการศาสนา 

30,000.- 

9 โครงการส#งเสริมการถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน 
 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-ส#งเสริมการศาสนา 

60,000.- 

10 โครงการส#งเสริมประเพณี        
วันสงกรานต4 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-อนุรักษ4วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

30,000.- 

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร1อน     

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-ส#งเสริมการศาสนา 

30,000.- 

12 โครงการจัดงานเมาลิดกลาง
ตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-ส#งเสริมการศาสนา 

90,000.- 

13 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางศาสนาภาคฤดู
ร1อน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-ส#งเสริมการศาสนา 

10,000.- 

     

 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

1 โครงการช#วยเหลือ
ผู1ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ/บรรเทาความ
เดือดร1อนของประชาชนใน
กรณีเกิดสาธารณภัย 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-งานรักษาความสงบ-การรักษา
ความสงบภายใน-การวางแผนปKองกันภัย 

400,000.- 

2 โครงการติดต้ังกล1องวงจรปaด
ในชุมชน ตําบลนาทอน     
หมู#ท่ี ๑-๙ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-งานรักษาความสงบ-งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน - 
การบริหารงานบุคคล 

1,000,000.- 

3 โครงการฝ�กอบรมหน#วยกู1ภัย 
หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู1ภัย 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-งานรักษาความสงบ-การรักษา
ความสงบภายใน-การวางแผนปKองกันภัย 

20,000.- 

4 โครงการรณรงค4เพ่ือลด
อุบัติภัยในช#วงเทศกาลปAใหม# 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-งานรักษาความสงบ-การรักษา
ความสงบภายใน-การวางแผนปKองกันภัย 

20,000.- 

5 โครงการรณรงค4เพ่ือลด
อุบัติภัย ในช#วงเทศกาล
สงกรานต4 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-งานรักษาความสงบ-การรักษา
ความสงบภายใน-การวางแผนปKองกันภัย 

20,000.- 

6 จัดซ้ือวัสดุแต#งกายสําหรับ  
อปพร.สังกัด อบต.นาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-งานรักษาความสงบ-งาน
ปKองกันภัยฝ^ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-
การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย 

85,000.- 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางศึกษา 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การบริหาร
การศึกษา 

50,000.- 

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุศึกษาของ
ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-การบริการ
ผลิตสื่อการสอน 

200,000.- 

9 โครงการค#ายเยาวชน แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานนิเทศน4 

50,000.- 



๒๖ 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน4
ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กให1น#าอยู# 
น#าเรียนและปลอดภัย 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

200,000.- 

11 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ของศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จํานวน ๖ โรงเรียน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

2,000,000.- 

12 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

3,000,000.- 

13 โครงการสนับสนุนค#าใช1จ#าย
การบริหารสถานศึกษา 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

2,000,000.- 

14 โครงการปรับปรุงซ#อมแซม, 
ต#อเติม อาคารศูนย4พัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

300,000.- 

15 โครงการรายงานผลการจัด
ศึกษาปฐมวัย 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

50,000.- 

16 โครงการจัดซ้ือเครื่องเล#น
สนามของศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

100,000.- 

17 โครงการจัดซ้ือเครื่องเล#น
สนามของศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

 

100,000.- 



๒๗ 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

18 โครงการก#อสร1างศูนย4พัฒนา
เด็กเล็กหมู#ท่ี ๕ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

2,000,000.- 

19 โครงการจัดซ้ือโต�ะ,ซ้ือเก1าอ้ี
ของศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

100,000.- 

20 โครงการส#งเสริมการเรียนรู1 
นอกสถานท่ีเด็กปฐมวัย ต.นา
ทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานนิเทศน4 

100,000.- 

21 โครงการส#งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับเด็กปฐมวัย 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

30,000.- 

22 โครงการส#งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนโรงเรียนตาดีกา 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

100,000.- 

23 โครงการพ้ืนท่ีสร1างสรรค4และ
เรียนรู1สําหรับเด็กและเยาวชน
ในท1องถ่ิน 
 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

20,000.- 

24 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห#งชาติ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

100,000.- 

25 โครงการส#งเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

30,000.- 

26 โครงการจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย#าง
รอบด1าน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

10,000.- 



๒๘ 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

27 โครงการสรรหาบุคลากร แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

108,000.- 

28 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การจัดประสบการณ4เด็ก
ปฐมวัย 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

6,000.- 

29 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการศูนย4
พัฒนาเด็กเล็ก 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

60,000.- 

30 โครงการบริโภคปลอดภัย 
ฟIนสวยสดใส ใส#ใจสุขภาพ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

60,000.- 

31 โครงการดาวเด็กดี แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

10,000.- 

32 

 

โครงการแข#งขันกีฬาปฐมวัย 
สายสัมพันธ4ครอบครัว 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

20,000.- 

33 โครงการพัฒนาระบบงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ให1แก#ศูนย4บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู#
ท่ี ๑-๙ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

67,000.- 

34 โครงการเฝKาระวังปKองกัน
และควบคุมโรคติดต#อต#างๆ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

50,000.- 

35 โครงการเฝKาระวังปKองกัน
และควบคุมโรคไม#ติดต#อ
ต#างๆ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

50,000.- 

 



๒๙ 

 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

36 โครงการตามแนวพระราชดําริ แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

180,000.- 

37 โครงการอบรมสุขาภิบาล
สถานประกอบการร1านอาหาร
และแผงลอยจําหน#ายอาหาร
ในเขต อบต. 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

50,000.- 

38 โครงการอบรมเจ1าของกิจการ
ท่ีเป�นอันตรายต#อสุขภาพ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

20,000.- 

39 โครงการรณรงค4ปKองกันและ
ควบคุมโรคระบาด 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

10,000.- 

40 โครงการพ#นหมอกควันกําจัด
ยุงลาย หมู#ท่ี ๑-๙ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

50,000.- 

41 โครงการรณรงค4ปKองกันโรค
พิษสุนัขบ1า 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

20,000.- 

42 โครงการปKองกันและกําจัดโรค
ระบาด 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

20,000.- 

43 โครงการรณรงค4ปKองกันโรค
เอดส4 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

10,000.- 



๓๐ 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

44 โครงการอบรมให1ความรู1เชิง
ปฏิบัติการแก#ผู1พิการตําบล 
นาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห4 - การ
บริหารท่ัวไป 

10,000.- 

45 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู1นําสตรีระดับ
หมู#บ1าน ตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห4 - การ
บริหารท่ัวไป 

10,000.- 

46 เงินสงเคราะห4เบ้ียยังชีพ
ผู1สูงอายุ(เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ) 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห4 - การ
บริหารท่ัวไป 

6,000,000.- 

47 เงินสงเคราะห4เบ้ียยังชีพผู1
พิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห4 - การ
บริหารท่ัวไป 

2,000,000.- 

48 โครงการสนับสนุนผู1ป^วยโรค
เอดส4 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห4 - การ
บริหารท่ัวไป 

3,000,000.- 

49 โครงการปรับสภาพท่ีอยู#
อาศัย/ปรับปรุง ซ#อมแซมท่ีอยู#
อาศัยให1กับผู1ด1อยโอกาส
ยากไร1 ผู1สูงอายุและผู1ยากจน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห4-การ
สวัสดิการสังคมผู1พิการ 

100,000.- 

50 โครงการสานรักสร1างความ
อบอุ#นในครอบครัว 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห4-การ
สังคมสงเคราะห4 

100,000.- 

51 โครงการตําบลเข1มแข็งไร1
ความรุนแรง 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห4-การ
สังคมสงเคราะห4 

20,000.- 

 
 



๓๑ 

 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

52 โครงการเพ่ิมทักษะเด็กและ
เยาวชน ตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห4-การ
สวัสดิการสังคมผู1พิการ 

10,000.- 

53 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพศูนย4พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
ตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห4-การสังคม
สงเคราะห4 

10,000.- 

54 โครงการสนับสนุนภูมิปIญญา
ท1องถ่ิน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห4-การ
สวัสดิการสังคม 

90,000.- 

55 โครงการสมทบการจัด
สวัสดิการชุมชน           
(สัจจะวันละบาท) 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห4-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห4-การ
สวัสดิการสังคม 

250,000.- 

56 

 

โครงการจัดการแข#งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนใน
ตําบลนาทอน (นาทอนเกมส4) 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการการบริหารทั่วไป 

200,000.- 

57 โครงการอบรมทักษะกีฬา แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหาร
ท่ัวไป 

50,000.- 

58 โครงการปIนจักยานปIนรัก
สุขภาพ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหาร
ท่ัวไป 

20,000.- 

 
 
 



๓๒ 

 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

59 โครงการแข#งขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหาร
ท่ัวไป 

50,000.- 

60 โครงการส#งนักกีฬาเข1าร#วม
การแข#งขันกีฬาท1องถ่ิน
สัมพันธ4ต1านยาเสพติด 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหาร
ท่ัวไป 

100,000.- 

61 โครงการแข#งขันกีฬาปฐมวัย 
สายสัมพันธ4ครอบครัว 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหาร
ท่ัวไป 

60,000 

62 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ4
กีฬา 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหาร
ท่ัวไป 

100,000.- 

63 โครงการจัดการแข#งขันกีฬา
ประเพณีสานสัมพันธ4ชุมชน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหาร
ท่ัวไป 

30,000.- 

64 โครงการส#งนักกีฬาเข1าร#วม
การแข#งขันกีฬา 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหาร
ท่ัวไป 

100,000.- 

 
 



๓๓ 

 

 

 

  

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

65 โครงการร1อนนี้มีกีฬาเพ่ือลูก
รัก 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การ
บริหารท่ัวไป 

50,000.- 

66 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันระดับอนุบาล- ชั้น
ประถมศึกษาปAท่ี 6 โรงเรียน
ในเขตตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

3,000,000.- 

67 โครงการพัฒนาระบบงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ให1แก#ศูนย4บริการสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน หมู#ท่ี 1-9 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

67,500.- 

68 โครงการบริหารจัดการหน#วย
กู1ชีพ อบต.นาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

500,000.- 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 ยุทธศาสตร(บริหารจัดการองค(กรอย+างมีธรรมาภิบาล 

1 ค#าใช1จ#ายในการจัดการ
เลือกต้ัง 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

700,000.- 

2 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานส#วน
ตําบล ลูกจ1างประจําและ
พนักงานจ1าง อบต.นาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

50,000.- 

     
 
 



๓๔ 

 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 ยุทธศาสตร(บริหารจัดการองค(กรอย+างมีธรรมาภิบาล 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
ผู1บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส#วนตําบล 
ลูกจ1างประจําและพนักงาน
จ1าง อบต. นาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

300,000.- 

4 โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ4การดําเนินงาน
ขององค4กร 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

50,000.- 

5 โครงการจ1างสํารวจความพึง
พอใจของผู1รับบริการ 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

20,000.- 

6 โครงการแผนท่ีภาษี แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

300,000.- 

7 โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุกบุก
ถึงบันไดบ1าน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

20,000.- 

8 สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข1าราชการส#วนท1องถ่ิน 
(กบท.) 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

200,000.- 

9 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบ
ประชาชนเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาท1องถ่ินและ
สนับสนุนแผนชุมชน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

50,000.- 

10 โครงการอบรมให1ความรู1ด1าน
ข1อมูลข#าวสารของท1องถ่ินตาม 
พระราชบัญญัติข1อมูลข#าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก#
ประชาชนและพนักงานส#วน
ตําบล 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

10,000.- 

11 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพให1แก#
เจ1าหน1าท่ี อบต. นาทอน 

แบบ    
ผ.๐๑ 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

300,000.- 



๓๕ 

 

  
           แผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� (พ.ศ. 2561 – 2564) ห�วงป� 2561   (ตามแบบ ผ.02) 

ลําดับ ช่ือโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 1 ยุทธศาสตร(พัฒนาการท+องเท่ียวอย+างมีคุณภาพและย่ังยืน 

- - - - - 

ยุทธศาสตร(ท่ี 2 ยุทธศาสตร(สร�างความเข�มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให�ม่ังคงอย+างย่ังยืน 

1 โครงการขยายสายดับภายใน
ตําบลนาทอน หมู#ท่ี ๑-๙ 

แบบ    
ผ.๐2 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

300,000.- 

2 โครงการขยายเขตไฟฟKา ภายใน
ตําบล 

แบบ    
ผ.๐2 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

200,000.- 

ยุทธศาสตร(ท่ี 3 ยุทธศาสตร(พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานได�มาตรฐานและเช่ือมโยงอย+างท่ัวถึง 

- - - - - 

ยุทธศาสตร(ท่ี 4 ยุทธศาสตร( จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมสู+สังคมน+าอยู+อย+างย่ังยืน 

- - - - - 

ยุทธศาสตร(ท่ี 5 ยุทธศาสตร( อนุรักษ(ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปFญญาท�องถ่ิน 

1 โครงการอุดหนุนกิจกรรม
ประเพณีรดน้ําดําหัวเนื่องในวัน
สงกรานต4 บ1านทุ#งใหญ# หมู#ท่ี 8 

แบบ    
ผ.๐2 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-อนุรักษ4วัฒนธรรมวิถีชีวิต 

20,000.- 

2 โครงการอุดหนุนกิจกรรม
ประเพณีรดน้ําดําหัวเนื่องในวัน
สงกรานต4บ1างช#องไทร  หมู#ท่ี 3 

แบบ    
ผ.๐2 

บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท1องถ่ิน-อนุรักษ4วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

 

 

 

50,000.- 



๓๖ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ
ตามแผน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 ยุทธศาสตร( พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

1 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันระดับอนุบาล-ชั้น
ประถมศึกษาปAท่ี 6 โรงเรียนใน
เขตตําบลนาทอน 

แบบ    
ผ.๐2 

บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การบริหาร
การศึกษา 

3,000,000.- 

2 โครงการพัฒนาระบบงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนให1แก#
ศูนย4บริการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู#ท่ี 1 

แบบ    
ผ.๐2 

บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

76,000.- 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 ยุทธศาสตร(บริหารจัดการองค(กรอย+างมีธรรมาภิบาล 

1 โครงการบริหารจัดการและ
อํานวยการศูนย4รวมข#าวการ
จัดซ้ือจัดจ1างของหน#วยการ
บริหารราชการส#วนท1องถ่ิน 
อําเภอทุ#งหว1า จังหวัดสตูล 

แบบ    
ผ.๐2 

บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป  25,000.- 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

           แผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� (พ.ศ. 2561 – 2564) ห�วงป� 2561 (ตามแบบ ผ.03) 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร4ท่ี 1 ยุทธศาสตร4พัฒนาการท#องเท่ียวอย#างมีคุณภาพและยั่งยืน 

1 โครงการพัฒนา แหล#งท#องเท่ียว 
อ#าวไม1ขาวหมู#ท่ี ๖ 

 

แบบ    
ผ.๐3 

บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานวิชาการวางแผน
และส#งเสริมการท#องเท่ียว-
ให1บริการท#องเท่ียว 

12,013,800.- 

ยุทธศาสตร4ท่ี 2 ยุทธศาสตร4สร1างความเข1มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให1ม่ังคงอย#างยั่งยืน 

- - - - - 

ยุทธศาสตร4ท่ี 3 ยุทธศาสตร4พัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานได1มาตรฐานและเชื่อมโยงอย#างท่ัวถึง 

1 โครงการซ#อมสร1างผิวจราจรแอสฟIลติกคอ
นกรีตถนน สายบ1านนาเปรีย ขนาดกว1าง 
๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(ซอย
หน1า รร. พรรษนันท4ศึกษา) หมู#ท่ี ๒ 

แบบ    
ผ.๐3 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟKาถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟKาสาธารณะ 

2,000,000.- 

2 โครงการก#อสร1าง ถนน คอนกรีต สายฝาย
น้ําล1นวังตง -คลองสะบ1า หมู#ท่ี ๘ (ต#อ
เติม) 

แบบ    
ผ.๐3 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟKาถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟKาสาธารณะ 

3,640,000.- 

3 โครงการก#อสร1างถนนคอนกรีต ช#องติงมุด 
หมู#ท่ี ๕-วังเจริญราษฎร4 หมู#ท่ี ๙ (ต#อเติม) 

แบบ    
ผ.๐3 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

2,844,500.- 

ยุทธศาสตร4ท่ี 4 ยุทธศาสตร4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมสู#สังคมน#าอยู#อย#างยั่งยืน 

- - - - - 

ยุทธศาสตร4ท่ี 5 ยุทธศาสตร4 อนุรักษ4ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปIญญาท1องถ่ิน 

- - - - - 



๓๘ 

 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร4ท่ี 6 ยุทธศาสตร4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให1เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

- - - - - 

ยุทธศาสตร4ท่ี 7 ยุทธศาสตร4บริหารจัดการองค4กรอย#างมีธรรมาภิบาล 

- - - - - 

 
       แผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� (พ.ศ. 2561 – 2564) ห�วงป� 2561 ตามแบบ ผ.05 

ลําดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ยุทธศาสตร4ท่ี 1 ยุทธศาสตร4พัฒนาการท#องเท่ียวอย#างมีคุณภาพและยั่งยืน 

1 โครงการพัฒนา แหล#งท#องเท่ียว 
อ#าวไม1ขาวหมู#ท่ี ๖ 

 

แบบ    
ผ.๐5 

บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานวิชาการวางแผน
และส#งเสริมการท#องเท่ียว-
ให1บริการท#องเท่ียว 

12,013,800.- 

ยุทธศาสตร4ท่ี 2 ยุทธศาสตร4สร1างความเข1มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให1ม่ังคงอย#างยั่งยืน 

- - - - - 

ยุทธศาสตร4ท่ี 3 ยุทธศาสตร4พัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานได1มาตรฐานและเชื่อมโยงอย#างท่ัวถึง 

1 โครงการซ#อมสร1างผิวจราจรแอสฟIลติกคอ
นกรีตถนน สายบ1านนาเปรีย ขนาดกว1าง 
๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(ซอย
หน1า รร. พรรษนันท4ศึกษา) หมู#ท่ี ๒ 

แบบ    
ผ.๐5 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟKาถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟKาสาธารณะ 

2,000,000.- 

2 โครงการก#อสร1าง ถนน คอนกรีต สายฝาย
น้ําล1นวังตง -คลองสะบ1า หมู#ท่ี ๘ (ต#อ
เติม) 

แบบ    
ผ.๐5 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟKาถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟKาสาธารณะ 

3,640,000.- 



๓๙ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน-กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

3 โครงการก#อสร1างถนนคอนกรีต ช#องติงมุด 
หมู#ท่ี ๕-วังเจริญราษฎร4 หมู#ท่ี ๙ (ต#อเติม) 

แบบ    
ผ.๐5 

บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

2,844,500.- 

ยุทธศาสตร4ท่ี 4 ยุทธศาสตร4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมสู#สังคมน#าอยู#อย#างยั่งยืน 

- - - - - 

ยุทธศาสตร4ท่ี 5 ยุทธศาสตร4 อนุรักษ4ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปIญญาท1องถ่ิน 

- - - - - 

ยุทธศาสตร4ท่ี 4 ยุทธศาสตร4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมสู#สังคมน#าอยู#อย#างยั่งยืน 

- - - - - 

ยุทธศาสตร4ท่ี 6 ยุทธศาสตร4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให1เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

- - - - - 

ยุทธศาสตร4ท่ี 7 ยุทธศาสตร4บริหารจัดการองค4กรอย#างมีธรรมาภิบาล 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

           แผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป�  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ห�วงป� 2561 (ตามแบบ ผ.08) 

ท่ี แผนงาน ประเภท เปHาหมาย 
 

งบประมาณ 
 

 
1 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4 

จัดซ้ือครุภัณฑ4 เครื่องคอมพิวเตอร4โน1ตบุ�ก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง 
ตามเกณฑ4ราคากลางและคุณลักษณ4พ้ืนฐาน
ครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4กระทรวงดิจิทัล เพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม 

42,๐๐๐.- 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4 

จัดซ้ือครุภัณฑ4 เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ�ก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
ตามเกณฑ4ราคากลางและคุณลักษณ4พ้ืนฐาน
ครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4กระทรวงดิจิทัล   เพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม 

21,000.- 

3 
แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ4
สํานักงาน 

จัดซ้ือโต�ะเอนกประสงค4 หน1าโต�ะโฟเมก1า ขา
เหล็ก  ขนาดกว1าง 44 ซม. สูง 75 ซม. 
จํานวน 4 ตัว ตามราคาท1องตลาด 

6,000.- 

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร� 

จัดซ้ือครุภัณฑ4เครื่องคอมพิวเตอร4 
สําหรับสํานักงานจํานวน 1 เครื่อง 
ตามเกณฑ4รารากลาและคุณลักษณ4พ้ืนฐาน
ครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม 

16,000.- 

6 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

โฆษณาและ
เผยแพร# 

จัดซ้ือครุภัณฑ4กล1องถ#ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

ความละเอียด 20 ล1านพิกเซล จํานวน 1 
กล1อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ4สํานักงบประมาณ 

14,000.- 

7 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

เครื่องสารอง
ไฟฟKา 

เครื่องสารองไฟฟKา ขนาด 1 kVA ราคา
คุณลักษณะพ้ืนฐาน - มีกาลังไฟฟKาด1านนอกไม#
น1อยกว#า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสา
รองไฟฟKาได1ไม#น1อยกว#า 15 นาที ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ4กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 เครื่อง 

5,800.- 

8 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

โฆษณาและ
เผยแพร# 

จัดซ้ือครุภัณฑ4กล1องถ#ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

ความละเอียด 21 ล1านพิกเซลข้ึนไป  
จํานวน 1 กล1อง เป�นรายการนอกมาตรฐาน 

30,000.- 

 
 
 
 



๔๑ 

 

ท่ี แผนงาน ประเภท เปHาหมาย 
 

งบประมาณ 
 

9 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

สํานักงาน เครื่องสารองไฟฟKา ขนาด 800 VA - มีกาลัง
ไฟฟKาด1านนอกไม#น1อยกว#า 800 VA (480 
Watts)- สามารถสารองไฟฟKาได1ไม#น1อยกว#า 
15 นาที  ตามมาตรฐานครุภัณฑ4กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 
2 เครื่อง 

8,400.- 
 

10 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

โฆษณาและ
เผยแพร# 

จัดซ้ือเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร4  
ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 
เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ4สํานัก
งบประมาณ 

58,000.- 

11 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ4สํานักงาน ตู1เหล็กเก็บเอกสาร 
2 บาน เปaด -ปaด  
กว1าง 519 ม.ม.  
สูง  1,830 ม.ม. จํานวน 5 ตู1 

40,000.- 

12 เคหะชุมชน ครุภัณฑ4ก#อสร1าง จัดซ้ือเครื่อง บดดิน 
จํานวน 1 เครื่อง 
นอกมาตรฐานครุภัณฑ4สํานักงบประมาณ 

130,000.- 

13 เคหะชุมชน ครุภัณฑ4 ไฟฟKาและ
วิทยุ 

จัดซ้ือโคมไฟฟKา 
จํานวน 22 จุด 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ4 

54,000.- 

14 สาธารณสุข ครุภัณฑ4 
ยานพาหนะขนส#ง 

จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จํานวน 
๑ คันปริมาตร 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ4สํานักงบประมาณ 

1,000,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

      1.4   โครงการท่ีได�รับการอนุมัติงบประมาณ ในป� พ.ศ. 2561 

ท่ี ช่ือโครงการ แบบ 
หน+วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
แหล+งท่ีมา งบประมาณ 

ยุทธศาสตร(ท่ี 1 พัฒนาการท+องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให�ได�มาตรฐานและย่ังยืน 

1 
โครงการท#องเท่ียวนาทอนอุทยานธรณี 
โลก 

ผ.๐๑ 
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 

ยุทธศาสตร(ท่ี 2  ยุทธศาสตร(สร�างความเข�มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให�ม่ังคงอย+างย่ังยืน 
1 โครงการอบรมให1ความรู1ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ผ.๐๑ กอง 

สวัสดิการสังคมฯ 
ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

10,000.- 

2 โครงการจัดอบรมการ ขยายพันธ4พืช
เศรษฐกิจ 

ผ.๐๑ กอง 
สวัสดิการสังคมฯ 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

10,000.- 

3 โครงการอบรมส#งเสริมอาชีพในตําบล ผ.๐๑ กอง 
สวัสดิการสังคมฯ 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

10,000.- 

๓ ยุทธศาสตร(พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานได�มาตรฐานและเช่ือมโยงอย+างท่ัวถึง 
1 โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม 

สายลงท#าเรือคลองเปรีย หมู#ท่ี 2 
ผ.๐๑ กองช#าง ข1อบัญญัติบัญญัติ 

 ปA 2561 
276,900.- 

2 โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม ลุ#มไม1เหลียม 
 หมู#ท่ี ๔ 

ผ.๐๑ กองช#าง ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

272,300.- 

3 โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสายท#องเท่ียว
ชุมชนหมู#ท่ี 6 

ผ.๐๑ กองช#าง ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

318,900.- 

4 โครงการก#อสร1างถนนคอนกรีต ช#องติง  
มุด หมู#ท่ี๕-วังเจริญราษฎร4หมู#ท่ี ๙      
(ต#อเติม) 

ผ.๐๑ กองช#าง ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

648,000.- 

5 โครงการก#อสร1าง ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายฝายน้ําล1น วังตง - คลองสะบ1า 
หมู#ท่ี ๘ (ต#อเติม) 

ผ.๐๑ กองช#าง ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

431,100.- 

6 โครงการต#อเติมอาคารศูนย4บริการ
ประชาชนและชุมชน อบต.นาทอน 

ผ.๐๑ กองช#าง ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

1,398,300.- 

7 โครงการก#อสร1าง ถนน คสล.สายหลัง 
อบต.นาทอน 

ผ.๐๑ กองช#าง ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

313,000.- 

8 โครงการขยายสายดับภายในตําบล      
นาทอน หมู#ท่ี ๑-๙ 

ผ.๐2 กองช#าง ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

140,000.- 

9 โครงการปรับปรุงและซ#อมแซมถนนดิน
เดิมภายในตําบล 

ผ.๐2 กองช#าง  (จ#ายขาดเงินสะสม) ๑,๖๘๐,๐๐๐.- 

10 ซ#อมสร1างผิวจราจรพาราแอสฟIลติกท4
คอนกรีตรหัสทางหลวง สต.ถ.28002 
สายบ1านท#าข1ามควาย จํานวน 2 ช#วง 

ผ.๐1 กองช#าง  
เงินอุดหนุน 

7,872,000.- 



๔๓ 

 

ท่ี ช่ือโครงการ แบบ 
หน+วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
แหล+งท่ีมา งบประมาณ 

11 
ซ#อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภาย 
ในตําบล หมู#ท่ี ๓ 

ผ.๐1 กองช#าง (จ#ายขาดเงินสะสม) 93,900.- 

12 
ก#อสร1างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ช#องติงมุด หมู#ท่ี ๙ บ1านวังเจริญราษฎร4 

ผ.๐1 กองช#าง (จ#ายขาดเงินสะสม) ๑,๕๒๔,๔๐๐.- 

13 
โครงการขุดลอกคูระบายน้ําถนนสาย   
หลัก ในตําบลนาทอน  หมู#ท่ี 3 
 

ผ.๐1 กองช#าง (จ#ายขาดเงินสะสม) ๑๔๙,๕๐๐.- 

14 
โครงการขุดลอกคูระบายน้ําถนนสาย   
หลัก ในตําบลนาทอน  หมู#ท่ี 8 
 

ผ.๐1 กองช#าง (จ#ายขาดเงินสะสม) 214,906.28 

ยุทธศาสตร(ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมสู+สังคมน+าอยู+อย+างย่ังยืน 
1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมขอ       

ธนาคารขยะชุมชน 
ผ.๐๑ กอง 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล1อม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 

2 โครงการรณรงค4สร1างจิตสํานึกให1
ประชาชนจัดการขยะและสภาพ    
แวดล1อมในครัวเรือน 

ผ.๐๑ กอง 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล1อม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

50,000.- 

3 โครงการอบรมให1ความรู1การอนุรักษ4 
ระบบนิเวศน4ป^าชายเลนในตําบลนาทอน 

ผ.๐๑ สํานักปลัด ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 
 

10,000.- 

4 โครงการ อบต.นาทอนร#วมใจภักด์ิรัก  
พ้ืนท่ีสีเขียว ในตําบลนาทอน 

ผ.๐๑ สํานักปลัด ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

5,000.- 

ยุทธศาสตร( ท่ี  ๕. ยุทธศาสตร( การอนุรักษ(ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แลภูมิปFญญาท�องถ่ิน 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันพ#อแห#งชาติ ผ.๐๑ กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

5,000.- 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันแม#แห#งชาติ ผ.๐๑ กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

5,000.- 

3 โครงการส#งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ผ.๐๑ กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 

4 โครงการส#งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ตําบลนาทอน 

ผ.๐๑ กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

30,000.- 

 
 
 
 



๔๔ 

 

ท่ี ช่ือโครงการ แบบ 
หน+วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

แหล+งท่ีมา งบประมาณ 

5 โครงการลานวัฒนธรรมภูมิปIญญา   
ท1องถ่ินตําบลนาทอน 

ผ.๐๑ กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

30,000.- 

6 โครงการจัดงานเมาลิดกลางตําบล 
นาทอน 

ผ.๐๑ กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

80,000.- 

7 โครงการจัดงานประเพณีแข#งขันเรือ 
ตําบลนาทอน 

ผ.๐๑ กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 

8 โครงการส#งเสริมกิจกรรมวันเข1าพรรษา ผ.๐๑ กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

10,000.- 

9 โครงการส#งเสริมกิจกรรมชักพระวันออก
พรรษา 

ผ.๐๑ กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 

10 โครงการส#งเสริมประเพณี วันสงกรานต4 ผ.๐2 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

30,000.- 

ยุทธศาสตร( ท่ี ๖. ยุทธศาสตร( พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 
1 โครงการช#วยเหลือผู1ประสบภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ/บรรเทาความเดือดร1อนของ
ประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย 

ผ.๐๑ กองสวัสดิการสังคม ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

50,000.- 

2 
 
 

โครงการรณรงค4เพ่ือลดอุบัติภัยในช#วง
เทศกาลปAใหม# 

ผ.๐๑ กองสวัสดิการสังคม ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 

3 โครงการรณรงค4เพ่ือลดอุบัติภัย ในช#วง
เทศกาลสงกรานต4 
 

ผ.๐๑ กองสวัสดิการสังคม ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 

4 โครงการค#ายเยาวชน ผ.๐๑ กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

10,000.- 

5 โครงการรายงานผลการจัดศึกษาปฐมวัย 
 

ผ.๐๑ กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 



๔๕ 

 

ท่ี ช่ือโครงการ แบบ 
หน+วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

แหล+งท่ีมา งบประมาณ 

6 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)        
ของศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน  
สังกัด สพฐ. จํานวน ๖ โรงเรยีน 

ผ.๐2 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

1,750,000.- 

7 โครงการสนับสนุนค#าใช1จ#ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ผ.๐2 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

1,313,700.- 

 
8 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันระดับ
อนุบาล?ชั้นประถมศึกษาปAท่ี 6 โรงเรียน
ในเขตตําบลนาทอน 

ผ.๐2 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

2,704,000.- 

9 โครงการบริหารจัดการหน#วยกู1ชีพ อบต.
นาทอน 

ผ.๐๑ กองสาธารณสุขฯ ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

430,000.- 

10 โครงการเฝKาระวังปKองกันและควบคุม
โรคติดต#อต#างๆ 

ผ.๐๑ กองสาธารณสุขฯ ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

50,000.- 

11 ครุภัณฑ4ยานพาหนะและขนส#ง จัดซ้ือ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

ผ.๐8 กองสาธารณสุขฯ ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

1,000,000.- 

12 โครงการปรับสภาพท่ีอยู#อาศัย/ปรับปรุง 
ซ#อมแซมท่ีอยู#อาศัยให1กับ ผู1ด1อยโอกาส
ยากไร1  ผู1สูงอายุ ผิการ ฯลฯ 

ผ.๐๑ กองสวัสดิการสังคม ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

10,000.- 

13 โครงการอบรมให1ความรู1เชิงปฏิบัติการ  
แก#ผู1พิการตําบล นาทอน 

ผ.๐๑ กองสวัสดิการสังคม ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

5,000.- 

14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู1นําสตรี
ระดับหมู#บ1าน ตําบลนาทอน 
 

ผ.๐๑ กองสวัสดิการสังคม ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

10,000.- 

15 โครงการสานรักสร1างความอบอุ#นใน
ครอบครัว 

ผ.๐๑ กองสวัสดิการสังคม ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

5,000.- 

16 โครงการอบรมผู1สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ผ.๐๑ กองสวัสดิการสังคม ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

30,000.- 

17 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย4 
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)      
ตําบลนาทอน 

ผ.๐๑ กองสวัสดิการสังคม ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

5,000.- 

18 โครงการเพ่ิมทักษะเด็กและเยาวชน  
ตําบลนาทอน 

ผ.๐๑ กองสวัสดิการสังคม ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

5,000.- 

19 โครงการจัดการแข#งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในตําบลนาทอน               
(นาทอนเกมส4) 

ผ.๐๑ กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

200,000.- 

20 โครงการอบรมทักษะกีฬา           
ประจําปA 2561 

ผ.๐๑ กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 



๔๖ 

 

 
ท่ี ช่ือโครงการ แบบ หน+วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล+งท่ีมา งบประมาณ 
21 โครงการส#งนักกีฬาเข1าร#วมการแข#งขัน

กีฬาท1องถ่ินสัมพันธ4ต1านยาเสพติด 
ผ.๐๑ กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

40,000.- 

22 โครงการจัดการแข#งขันกีฬาประเพณี
สานสัมพันธ4ชุมชน 

ผ.๐2 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

30,000.- 

23 โครงการกีฬาเด็กปฐมวัยสายสัมพันธ4 
ครอบครัว 

ผ.๐2 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 

ยุทธศาสตร( ๗. ยุทธศาสตร(บริหารจัดการองค(กรอย+างมีธรรมาภิบาล 
1 ค#าใช1จ#ายในการจัดการเลือกต้ัง ผ.๐1 สํานักปลัด ข1อบัญญัติบัญญัติ 

 ปA 2561 
100,000.- 

2 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท1องถ่ินและ
สนับสนุนแผนชุมชน 

ผ.๐1 สํานักปลัด ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพให1แก#เจ1าหน1าท่ี อบต. 
นาทอน 

ผ.๐1 สํานักปลัด ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

300,000.- 

4 จัดซ้ือโต�ะเอนกประสงค4 ผ.๐1 สํานักปลัด ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

6,000.- 

5 จัดซ้ือครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4โน1ตบุ�ก 
จํานวน 2  เครื่อง 

ผ.08 สํานักปลัด ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

42,000.- 

6 จัดซ้ือครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4สําหรับ
สํานักงาน 

ผ.08 สํานักปลัด ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

16,000.- 

7 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟKา ผ.08 สํานักปลัด ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

5,800.- 

8 โครงการแผนท่ีภาษี ผ.๐1 กองคลัง ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

133,000.- 

9 โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุกบุกถึงบันได
บ1าน 

ผ.๐1 กองคลัง ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

20,000.- 

10 ตู1เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปaด -ปaด  
กว1าง 519 ม.ม. สูง  1,830 ม.ม.    
จํานวน 5 ตู1 

ผ.๐8 กองคลัง ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

40,000.- 

11 จัดซ้ือครุภัณฑ4กล1องถ#ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล  

ผ.08 กองช#าง 
 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

14,000.- 

12 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟKา  
จํานวน 2  เครื่อง 

ผ.08 กองช#าง 
 

ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

5,600.- 

 
 



๔๗ 

 

ท่ี ช่ือโครงการ แบบ 
หน+วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

แหล+งท่ีมา งบประมาณ 

13 จัดซ้ือครุภัณฑ4 เครื่องคอมพิวเตอร4
โน1ตบุ�กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 
1 เครื่อง 
 

ผ.08 กองสาธารณสุข ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

21,000.- 

14 
 

จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟKา ผ.08 กองสาธารณสุข ข1อบัญญัติบัญญัติ 
 ปA 2561 

2,800.- 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

1.5 .สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป�  พ.ศ. 2561-2564   (ในป� 2561) 

ยุทธศาสตร( 

จํานวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

ท�องถ่ินส่ีป�  
 

ได�รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ท่ีไม+ได�อนุมัติ
งบประมาณ 

 1. ยุทธศาสตร4พัฒนาการท#องเท่ียวอุทยานธรณี
โลกเชิงนิเวศให1ได1มาตรฐานและยั่งยืน 7 1 6 
 2. ยุทธศาสตร4สร1างความเข1มแข็งภาพเกษตร
และระบบเศรษฐกิจให1ม่ังคงอย#างยั่งยืน 6 3 3 
3. ยุทธศาสตร4พัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานได1
มาตรฐานและเชื่อมโยงอย#างท่ัวถึง 30 14 16 
๔. ยุทธศาสตร4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อมสู#สังคมน#าอยู#อย#างยั่งยืน 4 4 0 
๕. ยุทธศาสตร4 การอนุรักษ4ศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  แลภูมิปIญญาท1องถ่ิน 15 10 5 
๖. ยุทธศาสตร4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให1เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 70 23 47 
๗. ยุทธศาสตร4บริหารจัดการองค4กรอย#างมี     
ธรรมมาภิบาล 36 14 22 

รวม 168 69 101 

                          ท่ีมา  : ระบบ E-plan 
 

บทสรุป 

   1.  ในป� พ.ศ. 2561 องค(การบริหารส+วนตําบลนาทอน 

       มีโครงการตามแผนพัฒนาส่ีป� จํานวน  168  โครงการ  

       ได�รับการอนุมัติงบประมาณ จํานวน  69  โครงการ  

       คิดเปNนร�อยละ   40 

   2.  ในป� พ.ศ. 2561 องค(การบริหารส+วนตําบลนาทอน  

     มีโครงการตามแผนพัฒนาส่ีป� จํานวน  168  โครงการ   

     โครงการไม+ ได�รับการอนุมัติงบประมาณ จํานวน  101  โครงการ  

     คิดเปNนร�อยละ   60 

 
 



๔๙ 

 

  1.6  จํานวนโครงการท่ีได�รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดําเนินงานท่ีกําหนดห�วง
ระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแต+   เดือน  ตุลาคม  2560  -  มีนาคม   2561 
                                                                                                      ท่ีมา : แผนการดําเนินงาน 
 

  บทสรุป 

       1. ในป� 2561  องค(การบริหารส+วนตําบลนาทอน  ได�ดําเนินกิจกรรมต+าง ๆแล�วเสร็จ 

       ตามกําหนดระยะเวลาตามแผนการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 

       6 เดือนแรก  (1 ตุลาคม  2560  - 31 มีนาคม 2561)  

       จํานวน  15  โครงการ  คิดเปNนร�อยละ   21   
   
 

ยุทธศาสตร( 

จํานวนโครงการท่ีกําหนดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนการดําเนินงานในระหว+าง                         

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการแล�ว
เสร็จตามแผน 

ไม+แล�วเสร็จตาม
แผน 

 1. ยุทธศาสตร4พัฒนาการท#องเท่ียวอุทยาน
ธรณีโลกเชิงนิเวศให1ได1มาตรฐานและยั่งยืน 1 - - 
 2. ยุทธศาสตร4สร1างความเข1มแข็งภาพเกษตร
และระบบเศรษฐกิจให1ม่ังคงอย#างยั่งยืน 3 - 3 
3. ยุทธศาสตร4พัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานได1
มาตรฐานและเชื่อมโยงอย#างท่ัวถึง 14 3 12 
๔. ยุทธศาสตร4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อมสู#สังคมน#าอยู#อย#างยั่งยืน 4 - 4 
๕. ยุทธศาสตร4 การอนุรักษ4ศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  แลภูมิปIญญาท1องถ่ิน 10 6 4 
๖. ยุทธศาสตร4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให1เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 23 1 22 
๗. ยุทธศาสตร4บริหารจัดการองค4กรอย#างมี     
ธรรมมาภิบาล 14 5 9 

รวม 69 15 54 
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     1.7 ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� สู+การปฏิบัติที่องค(การบริหารส+วนตําบลนาทอน เปNนหน+วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)  
  

ลํา
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค( 

เปHาหมายที่ดําเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลดําเนินการ หน+วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

อยู#ระหว#าง
ดําเนินการ 

 1. ยุทธศาสตร(พัฒนาการท+องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให�ได�มาตรฐานและยั่งยืน 
 - - - - - - -  - 
2. ยุทธศาสตร(สร�างความเข�มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให�มั่งคงอย+างยั่งยืน 
- - - - - - -  - 

3. ยุทธศาสตร(พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�มาตรฐานและเชื่อมโยงอย+างทั่วถึง 
1 โครงการซ#อมสร1างผิว

จราจรพาราแอสฟIลติกท4
คอนกรีตรหัสทางหลวง 
สต.ถ.28002 สายบ1าน
ท#าข1ามควาย       
จํานวน 2 ช#วง 

เพื่อซ#อมแซมและซ#อม
สร1างถนนให1ใช1ได1 
ตามปกติ 

ซ#อมสร1างผิวจราจรพารา
แอสฟIลติกท4คอนกรีตรหัส
ทางหลวง สต.ถ.28002 
สายบ1าน ท#าข1ามควาย 
จํานวน  2 ช#วง 

7,872,000.- ความพึง
พอใจ ร1อย
ละ ๘๐       
ของผู1ใช1
เส1นทาง 
สัญจรไปมา 

ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- กองช#าง 

2 โครงการขุดลอกคู
ระบายน้ําภายในตําบล
นาทอน  

เพื่อลดปIญหาน้ําท#วม
ขังเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก#ประชาชน 

ขุดลอกคูระบายน้ําภายใน
ตําบลนาทอน หมู#ที่ ๘ 
บ1านทุ#งใหญ# 

214,906.28 ลดปIญหา     
น้ําท#วม  
ร1อยละ ๘๐ 

ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- กองช#าง 

3 ซ#อมแซมและปรับปรุง
ระบบประปาภาย ใน
ตําบล หมู#ที่ ๓ 

เพื่อให1มีน้ําประปา
สําหรับอุปโภคบริโภค
อย#างเพียงพอ 

- เปลียนท#อประปา 
- ปรับปรุงและซ#อมแซม
ระบบประปา  หมู#ที่ 3 

93,900.- จํานวน
ครัวเรือนมี
น้ําใช1อย#าง
เพียงพอ 

ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- กองช#าง 
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                      ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�ไปสู+การปฏิบัติที่องค(การบริหารส+วนตําบลนาทอนเปNนหน+วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)  
 

ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค( 

เปHาหมายที่ดําเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลดําเนินการ 
หน+วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ดําเนินกา
รแล�ว
เสร็จ 

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ 

3. ยุทธศาสตร(พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�มาตรฐานและเชื่อมโยงอย+างทั่วถึง 
4 

โครงการปรับปรุงซ�อมแซม
ถนนดินเดิมภายในตําบล 
หมู�ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ
หมู�ที่ ๘ 

 

ปรับปรุงซ�อมแซมถนน
ดินเดิมภายในตําบล หมู�
ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และหมู�
ที่ ๘ จํานวน 17 สาย 
 

๑,๖๘๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ   
ร1อยละ ๘๐       
ของผู1ใช1เส1นทาง 
สัญจรไปมา 

- อยู#ระหว#าง
ดําเนินการ 

กองช#าง 

5 โครงการขุดลอกคูระบาย
น้ําภายในตําบลนาทอน  

เพื่อลดปIญหาน้ําท#วมขัง
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก#ประชาชน 
 

ขุดลอกคูระบายน้ํา
ภายในตําบลนาทอน หมู#
ที่ 3 บ1านช#องไทร 

๑๔๙,๕๐๐.- ลดปIญหา น้ําท#วม
ร1อยละ ๘๐ 

- อยู#ระหว#าง
ดําเนินการ 

กองช#าง 

๔. ยุทธศาสตร( จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสู+สังคมน+าอยู+อย+างยั่งยืน 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
 
 
 
 

ลํา โครงการพัฒนา วัตถุประสงค( เปHาหมายที่ งบประมาณที่ ตัวชี้วัด (KPI) ผลดําเนินการ หน+วยงาน
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ดับ ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ดําเนินการ
จริง 

 

ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๕. ยุทธศาสตร( การอนุรักษ(ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แลภูมิปFญญาท�องถิ่น 
1 โครงการจัดงานประเพณี

แข#งขันเรือตําบลนาทอน 
เพื่อส#งเสริมกิจกรรมงาน
ประเพณีการแข#งขันเรือของ
ตําบลนาทอน 

จัดกิจกรรมการแข#งขัน
เรือท1องแบนและเรือ
พาย ณ สระน้ําบ1าน
ช#องไทร  หมู# ๓ 

๒๐,๐๐๐.- ประชาชนในพื้นที่
และพื้นที่ใกล1เคียง
ได1ร#วมส#งทีมเข1า
ร#วมแข#งขันเรือพาย
และเรือท1องแบน 
จํานวน ๒๐ ทีม 

ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการรายงานผลการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

เพื่อนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของเด็ก ศพด. 
ตําบลนาทอน 

ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทอน จํานวน 
๓ ศูนย4 

๒๐,๐๐๐.- เด็กเล็กของศูนย4
พัฒนาเด็กเล็ก
ได1รับการพัฒนา
ครบทุกด1าน ร1อย
ละ ๙๐ 

ดําเนิน การ
แล1วเสร็จ 

- กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจัดกิจกรรมวันพ#อ
แห#งชาติ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และน1อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมี
ต#ออาณาประชาราษฎร4 

เด็กและเยาวชน
ร#วมกันทํากิจกรรม
ปลูกต1นไม1ฟ��นฟูป^าชาย
เลนบ1านวังตง หมู#ที่ ๔ 

๕,๐๐๐.- ได1ร#วมกันอนุรักษ4
และฟ��นฟูป^าชาย
เลนในพื้นที่ตําบล
นาทอน 

ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- กอง
การศึกษาฯ 

 
ลํา โครงการพัฒนา วัตถุประสงค( เปHาหมายที่ งบประมาณที่ ตัวชี้วัด (KPI) ผลดําเนินการ หน+วยงาน
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ดับ ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ดําเนินการ
จริง 

 

ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๕. ยุทธศาสตร( การอนุรักษ(ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แลภูมิปFญญาท�องถิ่น 
4 โครงการส#งเสริมประเพณี

วันลอยกระทง 
เพื่อสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง 

จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง ณ ฝายน้ําล1น
บ1านวังตง 

๒๐,๐๐๐.- ผู1นับถือศาสนา
พุทธใน พื้นที่ตําบล
นาทอนได1เข1า
ร#วมงานวันลอย
กระทง ร1อยละ ๒๐ 

ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการส#งเสริมศิลปะ
พื้นบ1านและภูมิปIญญา
ท1องถิ่น 

เพื่อส#งเสริมและอนุรักษ4ภูมิ
ปIญญาท1องถิ่นตําบลนาทอน
ให1คงอยู# 

จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของภูมิ
ปIญญาท1องถิ่นตําบล
นาทอน จํานวน ๘ ภูมิ
ปIญญา 
 

๑๐,๐๐๐.- ประชาชนตําบลนา
ทอนได1ร#วมส#งเสริม
และอนุรักษ4ภูมิ
ปIญญาท1องถิ่น 

ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการแข#งขันกีฬา
ปฐมวัย สายสัมพันธ4
ครอบครัว  

เพื่อส#งเสริมการออกกําลัง
กายและสร1างความสัมพันธ4
ที่ดีภายในครอบครัว 

จัดการแข#งขันกีฬา
ระดับปฐมวัยและ
ผู1ปกครอง ของศพด.
สังกัด อบต.นาทอน 

๒๐,๐๐๐.- เด็กเล็กและ
ผู1ปกครองของศูนย4
พัฒนาเด็กเล็กได1
ร#วมการแข#งขัน
กีฬา ร1อยละ ๙๐ 

ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

ลํา โครงการพัฒนา วัตถุประสงค( เปHาหมายที่ งบประมาณที่ ตัวชี้วัด (KPI) ผลดําเนินการ หน+วยงาน
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ดับ ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ดําเนินการ
จริง 

 

ดําเนิน 
การแล�ว
เสร็จ 

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๖. ยุทธศาสตร( พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
1 โครงการช#วยเหลือ

ผู1ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร1อน
แก#ผู1ประสบพิบัติในเขต
พื้นที่ตําบลนาทอน 

จัดซื้อวัสดุก#อสร1าง 
เช#น กระเบื้อง ตะขอ 

ฯลฯ 

10,318.- ประชาชนพึงพอใจ
ในการช#วยเหลือ
ผู1ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติไม#น1อยกว#า
ร1อยละ 80        

- อยู#ระหว#าง
ดําเนินการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 ค#าตอบแทนอันเป�น
ประโยชน4แก#อปท.       
(จ#ายเป�นค#าป̂วยการให1แก#
อปพร.ที่ปฏิบัติหน1าที่) 

เพื่อช#วยเหลือในด1านการ
สัญจรของผู1ใช1เส1นทางผ#าน
ในตําบลนาทอน 

ช#วยบริการจุดพักรถ
ของผู1ใช1เส1นทาง,ช#วย
แนะนําเส1นทางต#างๆ 

19,600.- ไม#น1อยกว#า ๓ หลัง
ต#อปA 

ดําเนินกา
รแล1วเสร็จ 

- กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู1สูงอายุ เพื่อจ#ายเป�นเบี้ยยังชีพแก#
ผู1สูงอายุในตําบลนาทอน 

จ#ายเป�นเบี้ยยังชีพ 3,216,800.- สงเคราะห4เบี้ยยังชีพ
ผู1สูงอายุ 
๑๐๐ เปอร4เซ็นต4 

- อยู#ระหว#าง
ดําเนินการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
4 เบี้ยยังชีพผู1พิการ เพื่อจ#ายเป�นเบี้ยยังชีพแก#ผู1

พิการในตําบลนาทอน 
จ#ายเป�นเบี้ยยังชีพ 984,800.- สงเคราะห4เบี้ยยังชีพ

ผู1พิการ 
๑๐๐ เปอร4เซ็นต4 

- อยู#ระหว#าง
ดําเนินการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
5 เบี้ยยังชีพผู1ป^วยเอดส4 เพื่อจ#ายเป�นเบี้ยยังชีพแก#

ผู1ป^วยเอดส4ในตําบลนาทอน 
จ#ายเป�นเบี้ยยังชีพ 12,000.- สนับสนุนผู1ป^วยโรค

เอดส4 ๑๐๐ 
เปอร(เซ็นต( 

- อยู#ระหว#าง
ดําเนินการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค( 
เปHาหมายที่ดําเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลดําเนินการ หน+วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ 

๖. ยุทธศาสตร( พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
6 โครงการเฝKาระวังปKองกัน

และควบคุมโรคติดต#อต#างๆ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพ#น
หมอกควันปKองกันโรค
ไข1เลือดออก 

๑. เพื่อกําจัดยุงลายไม#ให1ไป
แพร#เชื้อหรือทําการ
ขยายพันธุ4ต#อไปได1อีก 
๒. เพื่อไม#ให1มีการแพร#
ระบาดของโรคไข1เลือดออก
ในพื้นที่ 
๓. เพื่อให1ประชาชนได1
ตื่นตัวตระหนักถึงอันตราย
ของโรคไข1เลือดออก 

-  โรงเรียนและศูนย4
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
ตําบลนาทอน จํานวน 
๑๓ แห#ง                     
-  วัด จํานวน ๑  แห#ง 
-  มัสยิด จํานวน ๘ แห#ง 
-  สถานที่ราชการใน
พื้นที่ตําบลนาทอน ๖ 
แห#ง 

๑๐,๐๐๐.- พื้นที่เปKาหมาย
ได1รับการพ#น
หมอกควัน 

- อยู#ระหว#าง
ดําเนินการ 

สาธารณสุข 

7 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ของศูนย4พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียน  สังกัด 
สพฐ. จํานวน ๖ โรงเรียน 

-เพื่อส#งเสริมให1เด็กดื่มนม 
-เด็กสุขภาพแข็งแรง 

ค#าอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน ของศูนย4พัฒนา
เด็กเล็กที่สังกัดองค4การ
บริหารส#วนตําบล นา
ทอน จํานวน ๓ ศูนย4 
และโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จํานวน ๖ โรงเรียน 

1750,000.- ร1อยละของ
นักเรียนที่ได1รับ
อาหารเสริม
(นม)โรงเรียน 

- อยู#ระหว#าง
ดําเนินการ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

  
 

ลํา โครงการพัฒนา วัตถุประสงค( เปHาหมายที่ดําเนินการ งบประมาณที่ ตัวชี้วัด (KPI) ผลดําเนินการ หน+วยงาน
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ดับ จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

ดําเนินการ
จริง 

 

ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๗. ยุทธศาสตร(บริหารจัดการองค(กรอย+างมีธรรมมาภิบาล 
1 โครงการอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาศักยภาพให1  
แก#เจ1าหน1าที่ อบต. นาทอน 
 

เพื่อพัฒนาองค4ความรู1และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ1าหน1าที่
อบต.  นาทอน 

เจ1าหน1าที่อบต.   
 นาทอน 

249,952.- ร1อยละ 80 ของ
เจ1าหน1าที่อบต. 
นาทอ มี
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- สํานักปลัด 

2 โครงการแผนที่ภาษี เพื่อสามารถจัดเก็บภาษีได1
ครบถ1วนตรงตามจํานวน
พื้นที่จริง 
 

จัดเก็บภาษีได1ครบถ1วน
ตรงตามจํานวนพื้นที่จริง 

133,000.- จัดเก็บภาษีได1
ครบถ1วนตรงตาม
จํานวนพื้นที่จริง 
๑๐๐ เปอร4เซ็นต4 

- อยู#ระหว#าง
ดําเนินการ 

กองคลัง 

3 โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุก  
บุก  ถึงบันไดบ1าน 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให1แก#ประชาชน 

จัดเก็บภาษีเชิงรุกบุกถึง
บันไดบ1าน 
หมู#ที่ ๑-๙ 
 

20,000.- 
 

จํานวนหรือร1อย
ละการจัดเก็บ
ภาษี ได1เพิ่มขึ้น 

- อยู#ระหว#าง
ดําเนินการ 

กองคลัง 

 
 
 
 
                       ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�ไปสู+การปฏิบัติที่องค(การบริหารส+วนตําบลนาทอนอุดหนุนให�อุดหนุนท�องถิ่นอื่น ส+วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค(กรประชาชนองค(กรการกุศล  เปNนหน+วยดําเนินการ  (แบบ ผ.02) 
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ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค( 

เปHาหมายที่
ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลดําเนินการ 
หน+วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน+วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ 

๖. ยุทธศาสตร( พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
๑. เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน 

เพื่อให1เด็ก
นักเรียนมี
ภาวะ
โภชนาการที่
ครบถ1วน 

อุดหนุน
งบประมาณ
ค#าอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
ตําบลนาทอน 
ระดับอนุบาล-ชั้น 
ป.๖ 

         2,706,000.- 
-ร.ร.บ1านนาทอน 
จํานวน ๑๖๑ คน ๑๐๐
วัน เป�นเงิน ๓๒๒,๐๐๐.- 
บาท 
-ร.ร.บ1านช#องไทร จํานวน 
๑๘๑ คน ๑๐๐ วัน เป�น
เงิน ๑๘๑,๐๐๐.- บาท 
-ร.ร.บ1านวังตง จํานวน 
๑๗๒ คน ๑๐๐ วัน เป�น
เงิน ๑๗๓,๐๐๐.- บาท 
-ร.ร.บ1านท#าศิลา จํานวน 
๖๕ คน ๑๐๐ วัน เป�นเงิน 
๖๕,๐๐๐.- บาท 
-ร.ร.บ1านบารายี จํานวน 
๙๖ คน ๑๐๐ วัน เป�นเงิน 
๙๖,๐๐๐.- บาท 

เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. 
๕ โรงเรียน 
จํานวน 
๗๖๗ คน 
ได1
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน
ครบทุกคน 

- อยู#
ระหว#าง
ดําเนินการ 

กองการศึกษา
ฯ 

โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
ในเขตตําบล
นาทอน 
ระดับ
อนุบาล-ชั้น 
ป.๖ 
 

    
               ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�ไปสู+การปฏิบัติที่องค(การบริหารส+วนตําบลนาทอนดําเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค( เปHาหมายที่ดําเนินการจริง งบประมาณที่ ผลดําเนินการ หน+วยงาน
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(ผลผลิตของครุภัณฑ() ดําเนินการจริง 
 

ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ 

รับผิดชอบ
หลัก 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค#าครุภัณฑ4 ครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อครุภัณฑ4 เครื่อง
คอมพิวเตอร4โน1ตบุ�กสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง   
ตามเกณฑ4ราคากลางและคุณ
ลักษณ4พื้นฐานครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจสังคม 

42,000.- ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- สํานักปลัด 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค#าครุภัณฑ4 ครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร� 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อครุภัณฑ4 เครื่อง
คอมพิวเตอร4โน1ตบุ�กสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
ตามเกณฑ4ราคากลางและคุณ
ลักษณ4พื้นฐานครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจสังคม 

16,000.- ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- สํานักปลัด 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค#าครุภัณฑ4 ครุภัณฑ4
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อโต�ะเอนกประสงค4 หน1า
โต�ะโฟเมก1า ขาเหล็ก 
 ขนาดกว1าง 44 ซม. สูง 75 ซม. 
จํานวน 4 ตัว ตามราคา
ท1องตลาด 

6,000.- ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- สํานักปลัด 

         
         ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�ไปสู+การปฏิบัติที่องค(การบริหารส+วนตําบลนาทอนดําเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค( เปHาหมายที่ งบประมาณที่ ผลดําเนินการ หน+วยงาน
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ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ() 

ดําเนินการจริง 
 

ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

รับผิดชอบ
หลัก 

4 บริหารงานทั่วไป ค#าครุภัณฑ4 เครื่องสารอง
ไฟฟKา 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติราชการ 

เครื่องสารองไฟฟKา 
ขนาด 1 kVA ราคา
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกาลังไฟฟKาด1าน
นอกไม#น1อยกว#า 1 
kVA (600 Watts) - 
สามารถสารองไฟฟKา
ได1ไม#น1อยกว#า 15 
นาที ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ4กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร จํานวน 1 
เครื่อง 

5,800.- ดําเนินการ
แล1วเสร็จ 

- สํานักปลัด 
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ส+วนที่ 3   

ผลการวิเคราะห(การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร(เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร( 
      ผลการให1คะแนนยุทธศาสตร4ขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน .ครั้งท่ี 1/2561 เป�นดังนี้ 
 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได� 

1 ข1อมูลสภาพท่ัวไปและข1อมูลพ้ืนฐานขององค4การบริหารส#วน
ตําบลนาทอน 

20 19 

2 การวิเคราะห4สภาวการณ4และศักยภาพ 15 14 
3 ยุทธศาสตร4 ประกอบด1วย 65 60 
 3.1 ยุทธศาสตร4ขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน 10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร4ขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอนในเขต

จังหวัด  
10 10 

 3.3 ยุทธศาสตร4จังหวัด  10 10 
 3.4 วิสัยทัศน4  5 5 
 3.5 กลยุทธ4   5 5 
 3.6 เปKาประสงค4ของแต#ละประเด็นกลยุทธ4  5 4 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร4  5 4 

 3.8 แผนงาน  5 4 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร4ในภาพรวม  5 4 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 

รวมคะแนน  100 93 
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 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

     ผลการให1คะแนนโครงการขององค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน...ครั้งท่ี 1/2561 เป�นดังนี้ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได� 
1 การสรุปสถานการณ(การพัฒนา   10 9 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป�ไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 9 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป�ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 9 

4 แผนงานและยุทธศาสตร(การพัฒนา   10 9 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด�วย 60 56 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงค4สอดคล1องกับโครงการ 5 4 
 5.3 เปKาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู#การ

ต้ังงบประมาณได1ถูกต1อง  
5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล1องกับแผนยุทธศาสตร4ชาติ 20 ปA  5 5 
 5.5 เปKาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล1องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ   
5 4 

 5.6 โครงการมีความสอดคล1องกับ Thailand 4.0  5 5 
 5.7 โครงการสอดคล1องกับยุทธศาสตร4จังหวัด  5 5 
 5.8 โครงการแก1ไขปIญหาความยากจนหรือการเสริมสร1างให1

ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต1หลักประชารัฐ  
5 4 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล1องกับเปKาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต1องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล1องกับวัตถุประสงค4
และผลท่ีคาดว#าจะได1รับ 

5 4 

 5.12 ผลท่ีคาดว#าจะได1รับ สอดคล1องกับวัตถุประสงค4  5 5 
รวมคะแนน  100 92 
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3. การวิเคราะห(เชิงปริมาณป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  3.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ข�อมูลท่ัวไปของกลุ+มตัวอย+าง 
หมู+ท่ี/ชุมชน 

(ถ�ามีหลายตําบลระบุตําบลด�วย) 
จํานวนกลุ+มตัวอย+าง 

(คน) 
1 เพศ  100 
 - ชาย หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 50 

- หญิง หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 50 
2 อายุ   
 - 15-25 ปA หมู#ท่ี 1-2  ตําบลนาทอน 20 

- 26-30 ปA หมู#ท่ี 3     ตําบลนาทอน 20 

- 31-40 ปA หมู#ท่ี 4     ตําบลนาทอน 10 

- 41-50 ปA หมู#ท่ี 5     ตําบลนาทอน 20 

- 51-60 ปA หมู#ท่ี 6-7  ตําบลนาทอน 20 

- 61-70 ปA หมู#ท่ี 8-9  ตําบลนาทอน 20 

- 71 ปAข้ึนไป   
3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาตอนต1น (หรืออ#านออก

เขียนได1) 
หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน  

- ประถมศึกษาตอนปลาย หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 20 
- มัธยมศึกษาตอนต1น หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 10 
- มัธยมศึกษาตอนต1น หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 20 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 25 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 10 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 10 
- ปริญญาตรี หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 5 

 - ปริญญาโท หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน - 
 - ปริญญาเอก -  
 - อ่ืน ๆ -  
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ข�อมูลท่ัวไปของกลุ+มตัวอย+าง 
หมู+ท่ี/ชุมชน 

(ถ�ามีหลายตําบลระบุตําบลด�วย) 
จํานวนกลุ+มตัวอย+าง 

(คน) 
4 ตําแหน#งหรือสถานภาพในหมู#บ1าน/

ชุมชน 
  

 - ประชาชน หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 28 
- สมาชิกสภาองค4การบริหารส#วนตําบล
นาทอน 

หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 18 

- กํานัน ผู1 ใหญ#บ1านผู1ช#วยผู1 ใหญ#บ1าน 
สารวัตรกํานัน แพทย4ประจําตําบล 

หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 9 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 9 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค4การมหาชน  - 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู#บ1าน
(อสม.)  

หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 9 

- กลุ#มหรืออาสาสมัคร เช#น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห4 
เยาวชน หมอดิน กลุ#มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ  

หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 9 

- ชมรมผู1สูงอายุ ตัวแทนผู1สูงอายุ หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 9 
- กลุ#มหรือองค4กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค1า/การ
ลงทุนอุตสาหกรรม/การท#องเท่ียว  

หมู#ท่ี 1-9  ตําบลนาทอน 9 

- สื่อมวลชน - - 
- ประธานหอการค1าจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

- - 

- องค4กร/หน#วยงานอ่ืน ๆ - - 
 รวม 100 
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ส+วนที่ 4 
สรุปผล ข�อสังเกตและข�อเสนอแนะ 

  

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต�องมีการวิเคราะห(สภาพแวดล�อมของท�องถ่ิน  
ดําเนินการวิเคราะห4สภาพแวดล1อมท1องถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค4กรปกครองส#วนท1องถ่ิน  และ
รวมท้ังตําบล  9 หมู#บ1าน ท่ีต้ังองค4การบริหารส#วนตําบลนาทอน  ต้ังอยู#บนพ้ืนท่ีของ หมู#ท่ี  ๙ ตําบลนาทอน  
อําเภอทุ#งหว1า  จังหวัดสตูล  ต้ังอยู#ห#างจากท่ีว#าการอําเภอทุ#งหว1าประมาณ ๑๓  กิโลเมตรอยู#ทางทิศเหนือของ
จังหวัดสตูลระยะทาง ๖๒กิโลเมตรเป�นศูนย4กลางบริการประชาชนและชุมชนในเขตตําบลนาทอน 

  
๑.  ผลการวิเคราะห(สภาพแวดล�อมภายนอก   
   เป�นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปIจจัยหรือข1อมูลจากสภาพแวดล1อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต#อ
ท1องถ่ิน  เช#น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล1อม  วิเคราะห4เพ่ือให1เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร#วมกันกับองค4กรปกครองส#วนท1องถ่ิน  หน#วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห4
สภาพภายนอกนี้ เป�นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต1องดําเนินการและแก1ไขปIญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห4ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
          (๑)  หน#วยงานราชการอ่ืนสนับสนุนให1การช#วยเหลือ 

(๒)  การสนับสนุนการกระจายอํานาจให1แก#องค4กรปกครองส#วนท1องถ่ิน ทําให1เข1าถึงความ 
    ต1องการ ของประชาชนได1ตรงตามวัตถุประสงค4 และความต1องการ ของประชาชน 

  (๓)  มีการประสานงานท่ีดีระหว#าง  อบต.  กับชุมชน 
  (๔)  เป�นพ้ืนท่ีติดทะเลอันดามัน 

(๕)  มีการเชื่อมโยงการท#องเท่ียวทางฝI�งทะเลอันดํามัน สามารถดึงดูดนักท#องเท่ียวท้ังชาวไทย 
       และต#างประเทศและการท#องเท่ียวอุทยานธรณี 

(6)  เป�นพ้ืนท่ีซ่ึงมีทางคมนาคมเชื่อมโยง ใกล1เคียงกับจังหวัดใหญ# เช#นตรัง สามารถเชื่อมโยง 
      การท#องเท่ียวได1 
      ๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
  ๑.  งบประมาณในการพัฒนามีอย#างจํากัด 
  ๒.  การจัดสรรงบประมาณจากส#วนกลางไม#สอดคล1องกับการดําเนินงาน  และไม#เป�นไปตาม 
               กฎหมายการกระจายอํานาจให1แก#องค4กรปกครองส#วนท1องถ่ิน  
  ๓. กฎระเบียบไม#เอ้ืออํานวยต#อการพัฒนาป̂าชายเลนและอุทยานแห#งชาติ 
  4. ราคาของสินค1าการเกษตรข้ึนอยู#กับการผันแปรของตลาด 
  5. ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม#เอ้ืออํานวยต#อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  6. ส#วนราชการไม#ถ#ายโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. แผนกระจายอํานาจ  
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   ๒.  ผลการวิเคราะห(สภาพแวดล�อมภายใน   
         เป�นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปIจจัยหรือข1อมูลจากสภาพแวดล1อมในท1องถ่ิน ปIจจัยใด

เป�นจุดแข็งหรือจุดอ#อนท่ีองค4กรปกครองส#วนท1องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได1  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให1มีการวิเคราะห4สภาพแวดล1อมภายใน  โดยคณะกรรมการ
ได1ดําเนินการวิเคระห4สภาพแวดล1อมภายในโดยวิเคราะห4  ตราวจสอบ  ติดตามองค4กรปกครองส#วนท1องถ่ินเพ่ือ
วิเคราะห4ถึงจุดแข็งและจุดอ#อน  โอกาส  ข1อจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะห4ดังนี้  

 
     2.1 จุดแข็ง (Strength-S) 
  ๑.  พ้ืนท่ีตําบลนาทอน  เป�นพ้ืนท่ีท่ีม่ีเส1นทางสามารถเชื่อมกับหลายตําบลและหลาย อําเภอ 
  ๒.  ประชาชนอยู#ร#วมกันอย#างสงบสุข  ไม#มีความขัดแย1งทางด1านศาสนา 
  ๓.  มีผลผลิตทางการเกษตรและการทําประมงท่ีสมบูรณ4 
  ๔.  มีการจัดต้ังกลุ#มอาชีพ  และมีการรวมกลุ#มของประชาชน 
  ๕.  มีศูนย4เด็กเล็กรองรับการศึกษาก#อนวัยเรียนท่ีได1มาตรฐาน 
  ๖.  มีศูนย4การเรียนชุมชน  เพ่ือรองรับการศึกษานอกระบบ 

๗.  มีวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปIญญาท1องถ่ินท่ีเป�นเอกลักษณ4และยึดเหนี่ยวจิตใจของ  
    คนในชุมชน 

  ๘.  มีศูนย4  อปพร.  ดําเนินงานปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการรักษาความ 
                         ปลอดภยัในหมู#บ1าน 

๙.  ในพ้ืนท่ีไม#มีปIญหาก#อการร1าย ประชาชนพุทธ/อิสลาม อยู#กันอย#างสันติ 
  ๑๐. ประชาชนให1ความสําคัญในการออกกําลังกาย โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล 
 
 2.2 จุดอ+อน (Weakness-W) 
  ๑.  อบต.  มีรายได1จากการจัดเก็บเองน1อย  งบประมาณส#วนใหญ#ได1รับการอุดหนุนจาก 
                         ส#วนกลาง       

๒.  การคมนาคมในเขตหมู#บ1านยังไม#สะดวกเท#าท่ีควร 
  ๓.  ระบบสาธารณูปโภคยังไม#ท่ัวถึง 
  ๔.  สถานท่ีท#องเท่ียว ไม#มีการบริหารจัดการท่ีดี 

๕.  เกษตรกรขาดความกระตือรือร1นในการรวมกลุ#มเพ่ือพัฒนาสินค1าเกษตรและไม#มีตลาด 
      รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
  ๖.  ไม#มีโรงพยาบาล 
  ๗.  หน#วยงานขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะด1านเพ่ือรองรับการถ#ายโอนภารกิจ 
  ๘.  ขาดแหล#งน้ําและระบบชลประทาน ในการทําการเกษตร 
  ๙.  พ้ืนท่ีท#องเท่ียวส#วนใหญ#อยู#ในเขตป̂าชายเลน จึงเป�นปIญหาท่ีไม#เอ้ือต#อการลงทุนและการ 
                          พัฒนา 
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      3. ข�อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นในอนาคต 

  ควรเสนอเป�นข1อ ๆ และการเสนอนั้นควรแยกออกเป�นปIจจัยภายในและปIจจัยภายนอก การเสนอ
ปIญหาในการพัฒนาท1องถ่ิน ไม#ควรเสนอว#ามีงบประมาณไม#เพียงพอ เพราะจะก่ีปA ก่ีเดือน ร1อยๆ ปA  ก็มีงบประมาณ
ไม#เพียงพอ เนื่องจากประเทศเราเป�นประเทศท่ีอยู#ในกลุ#มประเทศยากจน กําลังพัฒนาประเทศ จึงต1องใช1
งบประมาณอย#างจํากัดให1เกิดประโยชน4มากท่ีสุด...จึงควรนําเสนอในมิติด1านการพัฒนาท1องถ่ินท่ีไม#เก่ียวข1องกับเงิน
หรืองบประมาณท่ีมีอยู# แต#ถ1าโครงการ งานใด ๆ ท่ีมีความสัมพันธ4กันซ่ึงจะทําให1เงินหรืองบประมาณขององค4การ
บริหารส#วนตําบลนาทอนถูกตัดทอน ลดลง น1อยลง หรือหน#วยงานอ่ืนมาใช1 ขอใช1เงินหรืองบประมาณขององค4การ
บริหารส#วนตําบลนาทอน ก็ควรนําเสนอเป�นเรื่อง ๆ หรือเป�นประเด็น ๆ ให1ชัดเจน พร1อมเสนอแนวทางการแก1ไข 
    1. นําโครงการท่ีเกินขีดความสามารถขององค4การบริหารส#วนตําบลไปประสานกับหน#วยงานท่ี
เก่ียวข1องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการต#อไป 
  2. พัฒนาและส#งเสริมความรู1ให1กับบุคลากร เช#น ฝ�กอบรมในหลักสูตรต#าง ๆ อันจะเป�น
ประโยชน4ในการปฏิบัติงานขององค4การบริหารส#วนตําบล 
  3. ประชาสัมพันธ4ข1อมูลข#าวสารขององค4การบริหารส#วนตําบลอย#างต#อเนื่อง  
  4.  จัดให1มีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซ1อมทําความเข1าใจของกระบวนการทํางานร#วมกัน 
ระหว#างหน#วยงานและผู1นําชุมชน 
 


