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ส�วนท่ี 1 
 
 

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

ประวัติความเป�นมา 
 เทศบาลตําบลเนินฆ�อ  ได�รับการยกฐานะมาจากองค�การบริหารส�วนตําบลเนินฆ�อ  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดต้ังองค�การบริหารส�วนตําบลเนินฆ�อ อําเภอแกลง จังหวัดระยองเป'นเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
ต้ังแต�วันท่ี 25 กรกฎาคม 2551 ตามความในมาตรา 42 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2546 และมาตรา 7 แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496     
1. ด�านกายภาพ 
    1.1 ข�อมูลท่ีตั้ง และอาณาเขต  
 ตําบลเนินฆ�อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ต้ังอยู�ห�างจากตัวอําเภอแกลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต�ระยะทาง 
ประมาณ 15 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 36.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,550 ไร� มีอาณาเขตติดต�อดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดต�อกับ ตําบลวังหว�า, ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 ทิศใต�  ติดต�อกับ ตําบลชากโดน และตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 ทิศตะวันออก ติดต�อกับ อ�าวไทยและตําบลปากน้ําประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 ทิศตะวันตก ติดต�อกับ ตําบลห�วยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

  แนวเขตโดยละเอียด 

 หลักเขตท่ี 1   ต้ังอยู�ตรงบริเวณถนนสายหนองลิง ตัดกับคลองคา ท่ีบริเวณพิกัด QQ 848097 
 ด�านเหนือ 
  จากหลักเขตท่ี 1 เป'นเส�นเลียบตามแนวก่ึงกลางคลองคาไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 2,000
เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 2 ซ่ึงต้ังอยู�บนก่ึงกลางทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3161 ท่ีบริเวณพิกัด QQ 86709 
 จากหลักเขตท่ี 2  เป'นเส�นเลียบตามแนวก่ึงกลางคลองทาสีแก�ว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต� ระยะทาง
ประมาณ 5,000 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 3 ท่ีบริเวณพิกัด QQ  901075 รวมระยะทางประมาณ 7,000  เมตร 
 จากหลักเขตท่ี 3  เป'นเส�นเลียบตามแนวก่ึงกลางคลองทาสีแก�วไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 
2,500 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 4 บรรจบแม�น้ําประแส ท่ีบริเวณพิกัด QQ  917076รวมระยะทางประมาณ   
9,500 เมตร 
 ด�านตะวันออก 
 จากหลักเขตท่ี 4  เป'นเส�นเลียบตามแนวริมชายฝFGงแม�น้ําประแส (ฝFGงตําบลเนินฆ�อ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต� ระยะทางประมาณ 4,500 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 5 ท่ีบริเวณพิกัด QQ 937054 รวมระยะทางประมาณ 
14,000 เมตร 
 จากหลักเขตท่ี 5  เป'นเส�นเลียบตามแนวริมฝFGงคลองชายสูง (ฝFGงตําบลเนินฆ�อ) ไปทางทิศตะวันตก ตัดกันท่ี
ก่ึงกลางถนนสายบ�านไร�-แหลมสน ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 6 ท่ีบริเวณพิกัด QQ  
930051 รวมระยะทางประมาณ  15,000 เมตร 
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 จากหลักเขตท่ี 6  เป'นเส�นเลียบตามแนวเขตถนนสายบ�านไร�-แหลมสน (ด�านติดกับตําบลเนินฆ�อ) ไปทางทิศ
ใต�จนบรรจบทะเล ระยะทางประมาณ 300 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 7 ท่ีบริเวณพิกัด QQ 931047 รวมระยะทาง
ประมาณ 15,300 เมตร 
 จากหลักเขตท่ี 7  เป'นเส�นเลียบตามริมแนวชายฝFGงทะเล(หาดทุ�งคา) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต�  บรรจบ
บริเวณประตูระบายน้ํา  ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 8 ท่ีบริเวณพิกัด QQ 901029 รวม
ระยะทางประมาณ 19,300 เมตร 
 ด�านใต� 
 จากหลักเขตท่ี 8 เป'นเส�นเลียบตามแนวเส�นแบ�งเขต ระหว�างเทศบาลตําบลสุนทรภู� กับ ตําบลเนินฆ�อ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกันท่ีก่ึงกลางถนนสายบ�านไร�-แหลมสน ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 
9 ท่ีบริเวณพิกัด QQ 891040 รวมระยะทางประมาณ  21,300 เมตร 
 จากหลักเขตท่ี 9  เป'นเส�นเลียบตามแนวเส�นแบ�งเขต ระหว�างตําบลชากโดน กับ ตําบลเนินฆ�อ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 10  ซ่ึงตัดกันท่ีก่ึงกลางคลองไพศาลสัมพันธ�  
ท่ีบริเวณพิกัด QQ 880049  รวมระยะทาง ประมาณ 22,800  เมตร 
 จากหลักเขตท่ี 10  เป'นเส�นเลียบตามแนวเส�นแบ�งเขต ระหว�างตําบลชากโดน กับ ตําบลเนินฆ�อ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 400 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 11 ซ่ึงตัดกันท่ีก่ึงกลางคลองเนินฆ�อ ท่ีบริเวณ
พิกัด QQ 877051 รวมระยะทาง ประมาณ  23,200 เมตร 
 จากหลักเขตท่ี 11  เป'นเส�นเลียบตามแนวเส�นแบ�งเขต ระหว�างตําบลชากโดน กับ ตําบลเนินฆ�อ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 12 ซ่ึงตัดกันท่ีก่ึงกลางทางหลวงแผ�นดิน 
หมายเลข 3161 สายแหลมแม�พิมพ�-อ�าวไข�  ท่ีบริเวณ พิกัด QQ 867055 รวมระยะทางประมาณ 24,500 เมตร 
 จากหลักเขตท่ี 12  เป'นเส�นเลียบตามแนวเส�นแบ�งเขต ระหว�างตําบลชากโดน กับ ตําบลเนินฆ�อ ไปทางทิศ
ตะวันตก ระยะทางประมาณ 1,400  เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 13  ซ่ึงตัดกันท่ีก่ึงกลางถนนสายบ�านจํารุง ท่ีบริเวณ
พิกัด QQ 854055 รวมระยะทางประมาณ 25,900  เมตร 
 จากหลักเขตท่ี 13  เป'นเส�นเลียบตามแนวก่ึงกลางถนนสายหนองกันเกรา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต�บรรจบ
สามแยกตรงข้ึนไปตามก่ึงกลางถนนสายหนองหงษ� 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบสามแยก ระยะทาง
ประมาณ 1,500 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 14 ซ่ึง ตัดกันท่ีก่ึงกลางถนนสายวัดบุนนาค ท่ีบริเวณพิกัด QQ  844059 
รวมระยะทางประมาณ 27,400 เมตร 
 จากหลักเขตท่ี 14  เป'นเส�นเลียบตามแนวเส�นแบ�งเขต ระหว�างตําบลชากโดน กับ ตําบลเนินฆ�อ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ 2,100 เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 15  ซ่ึงตัดกันท่ีก่ึงกลางถนนสายบ�านจํารุง – 
สุขุมวิท อบจ. รย 2013 ท่ีบริเวณพิกัด QQ 834075 รวมระยะทางประมาณ 29,500  เมตร 
 จากหลักเขตท่ี 15  เป'นเส�นเลียบตามแนวก่ึงกลางถนนสายบ�านบ�านจํารุง – สุขุมวิท อบจ. รย 2013 ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 400  เมตร  จนถึงหลักเขตท่ี 16  เป'นทางสามแยกตัดกันท่ีก่ึงกลาง
ถนนสายบ�านจํารุง-สุขุมวิท อบจ. รย 2013  ท่ีบริเวณพิกัด QQ 832077 รวมระยะทางประมาณ 29,900 เมตร 
 ด�านตะวันตก 
 จากหลักเขตท่ี 16  เป'นเส�นเลียบตามแนวเส�นแบ�งเขต ระหว�างตําบลห�วยยาง กับ ตําบลเนินฆ�อ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1,500  เมตร จนถึงหลักเขตท่ี 17  ซ่ึงตัดกันท่ีก่ึงกลางถนนสายคลองคา – 
เนินข�าวต�ม ท่ีบริเวณพิกัด QQ 8410888  รวมระยะทางประมาณ 31,400  เมตร 
 จากหลักเขตท่ี 17  เป'นเส�นเลียบตามแนวเส�นแบ�งเขต ระหว�างตําบลห�วยยาง กับ ตําบลเนินฆ�อ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1,200  เมตร จนบรรจบหลักเขตท่ี 1 รวมระยะทางประมาณ 32,600 
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เมตร ดังปรากฏตามแผนท่ีท�ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามเส�นแนวเขตท่ีกล�าวไว�  ให�มีหลักเขตย�อยปFกไว�เพ่ือ
แสดงแนวเขตตามสมควร (รูปท่ี1-1) 
 
   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของตําบลเนินฆ�อนั้น เป'นเนินสลับด�วยท่ีราบ เช�น หมู�ท่ี 1, 2 ,3 และ 5, 6 7 
ส�วนหมู�ท่ี 4, 8, 9 เป'นท่ีราบลุ�ม บริเวณทิศตะวันออก มี 3 หมู�บ�าน ท่ีมีแนวเขตติดกับทะเลอ�าวไทย หมู�ท่ี 8 มีแม�น้ํา
ประแสไหลผ�านรวมท้ังเป'นแนวเขตตําบล ระหว�างตําบลเนินฆ�อกับตําบลปากน้ําประแส นอกจากนี้ตําบลเนินฆ�อ ยังมี
ลําคลองน�อยใหญ�ไหลผ�านเพ่ือใช�ประโยชน�ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทําการประมง เช�น คลองเนินฆ�อ 
คลองเนินทราย คลองท�าครก คลองไพศาลสัมพันธ� คลองชายสูง คลองหัวสมเด็จ คลองพังหัก คลองหนองลิง เป'นต�น 

    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของตําบลเนินฆ�อ มีลักษณะภูมิอากาศจําแนกตามระบบของ Koppen (1931) เป'นแบบ
ร�อนเฉพาะฤดู (AW) โดยมีฝนตกชุกระยะหนึ่งแล�วเป'นฤดูแล�ง ฤดูฝนกับฤดูแล�งแตกต�างกันอย�างชัดเจน มี 3 ฤดู 
   ฤดูร�อน                 เริ่มต้ังแต�         มีนาคม-พฤษภาคม 
            ฤดูฝน                   เริ่มต้ังแต�         มิถุนายน-ตุลาคม 
            ฤดูหนาว              เริ่มต้ังแต�      พฤศจิกายน-กุมภาพันธ�  
  แต�เนื่องจากในปFจจุบันสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไปจากปรากฏการณ�โลกร�อน  ส�งผลให�ฤดูกาลไม�
เป'นไปตามช�วงเดือนดังเดิม 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะสภาพดินส�วนใหญ�ของตําบลเนินฆ�อเป'นดินร�วนปนทราย   
 1.5 ลักษณะของแหล�งน้ํา   

• แหล�งน้ําธรรมชาติ มีแม�น้ํา 1 สายคือ แม�น้ําประแส และลําคลอง 7 แห�ง คือ   

   1. คลองเนินทราย    
   2. คลองเนินฆ�อ    
   3. คลองท�าครก   
   4. คลองพังหัก 

   5. คลองชายสูง 

   6. คลองหัวสมเส็ด 

   7. คลองหนองลิง 
• แหล�งน้ําสร�างข้ึนดังนี้ 

  -คลองขุด จํานวน 2 แห�ง คือ  1. คลองไพศาลสัมพันธ� (คลองสามตําบล)  
           2. คลองชลประทาน  

   -สระน้ํา  จํานวน 3  แห�ง  คือ  1. สระน้ําบ�านเนินทราย  

                               2. สระน้ําปากทางเนินฆ�อ   
                               3. สระเก็บน้ําบ�านจํารุง   

   -ฝาย  จํานวน  7 แห�ง 

   -บ�อน้ํา   จํานวน  886 แห�ง 

   -บ�อบาดาล จํานวน   22 แห�ง 

   -บ�อโยกมือ   จํานวน  7 แห�ง 
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   -ประปาหมู�บ�าน จํานวน  4  แห�ง 
 

    

     1.6 ลักษณะของไม�และป2าไม� 
     ตําบลเนินฆ�อ ไม�มีเขตการใช�ประโยชน�ทรัพยากรและท่ีดินปWาไม�ตามกฎหมาย  แต�มีเขตคงสภาพปWาไม�นอก
เขตปWาตามกฎหมาย  ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 2,682 ไร� หรือร�อยละ 11.89 ของเนื้อท่ีตําบล 

2.  ด�านการเมือง/การปกครอง 
2.1) เขตการปกครอง 

 ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆ�อ มีหมู�บ�านท่ีมีการแบ�งเขตการปกครองตามกฎหมายลักษณะการปกครองท�องท่ี  
โดยไม�มีเขตการปกครองขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนอยู� จํานวนท้ังหมด 9 หมู�บ�าน แบ�งเป'น 2 เขต 

 เขต 1 ประกอบด�วย 

  หมู�ท่ี 2 บ�านเนินทราย  ปกครองโดย         กํานันนพชัย  ชลเสถียร  
  หมู�ท่ี 4 บ�านถนนกะเพรา  ปกครองโดย         ผู�ใหญ�จํานงค�   ชาญเชี่ยว 

  หมู�ท่ี 8 บ�านถนนนอก  ปกครองโดย         ผู�ใหญ�กําจัด  ผุดผ�องใส 

  หมู�ท่ี 9 บ�านถนนใน  ปกครองโดย         ผู�ใหญ�นิยม  งามสม 

 เขต 2 ประกอบด�วย 

หมู�ท่ี 1 บ�านเนินทราย      ปกครองโดย         ผู�ใหญ�เจริญ  บํารุง 

  หมู�ท่ี 3 บ�านเนินฆ�อ  ปกครองโดย         ผู�ใหญ�ประภัสศรี  เจริญรื่น  

  หมู�ท่ี 5 บ�านหนองแพงพวย ปกครองโดย         ผู�ใหญ�กฤษณะ  ราษฎร�รักษา  
  หมู�ท่ี 6 บ�านเนินข�าวต�ม  ปกครองโดย         ผู�ใหญ�บุญส�ง  วงศา 
  หมู�ท่ี 7 บ�านจํารุง  ปกครองโดย         ผู�ใหญ�ชาตรี  ก�อเก้ือ 

 2.2 การเลือกตั้ง 
 เทศบาลตําบลเนินฆ�อแบ�งเขตการเลือกต้ังเป'นจํานวน 5 หน�วย ดังนี้ 

หน�วยท่ี หมู�ท่ี สถานท่ีออกเสียง จํานวนผู�มีสิทธิเลือกตั้ง 
1 1,2 บริเวณศาลาวัดเนินทราย 786 
2 3,5 บริเวณศาลาการเปรียญวัดเนินฆ�อ 708 
3 4,9 บริเวณโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 839 
4 6,7 บริเวณวัดจํารุง 693 
5 8 ศาลากลางบ�าน หมู�ท่ี 8 580 

3.  ประชากร 

         3.1 ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
 ปFจจุบันข�อมูลด�านประชากรของตําบลเนินฆ�อ สามารถเก็บข�อมูลได�จากแหล�งข�อมูลต�าง ๆ ดังนี้ 
 1. จากผลการจัดเก็บข�อมูลความจําเป'นพ้ืนฐานระดับหมู�บ�าน (จปฐ.2) ในแต�ละปY  
 2. จากการบันทึกข�อมูลของฝWายทะเบียนราษฎร� ท�องถ่ินเทศบาลตําบลเนินฆ�อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 ข�อมูลจากบันทึกของฝ2ายทะเบียนราษฎร= ท�องถ่ินเทศบาลตําบลเนินฆ�อ  อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 จํานวนประชากรตามท่ีปรากฏอยู�ในทะเบียนราษฎร� รวมจํานวนท้ังสิ้น 4,576 คน โดยแยกเป'นประชากร
เพศชาย จํานวน 2,261 คน ประชากรเพศหญิง จํานวน 2,315 คน จํานวนครัวเรือน 1,742 หลังคาเรือน 
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ตารางแสดงจํานวนประชากรในแต�ละหมู�บ�านของตําบลเนินฆ�อ 

หมู�ท่ี 
จํานวนประชากร (คน) จํานวนผู�มีสิทธิเลือกตั้ง(อายุ 18 ปC ข้ึนไป) จํานวน

ครัวเรือน ชาย (คน) หญิง  (คน) รวม  (คน) ชาย (คน) หญิง  (คน) รวม  (คน) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

228 
317 
155 
294 
249 
166 
251 
369 
232 

217 
328 
167 
301 
286 
150 
276 
375 
215 

445 
645 
322 
595 
535 
316 
527 
744 
447 

186 
239 
124 
225 
207 
124 
203 
287 
186 

181 
265 
135 
246 
242 
128 
238 
283 
182 

367 
504 
259 
471 
449 
252 
441 
570 
368 

252 
188 
117 
224 
260 
89 

189 
255 
168 

รวม 2,261 2,315 4,576 1,781 1,900 3,681 1,742 

       ท่ีมา : สํานักทะเบียนราษฎร� เทศบาลตําบลเนินฆ�อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
 ข�อมูลจากผลการจัดเก็บข�อมูลความจําเป�นพ้ืนฐานระดับหมู�บ�าน (จปฐ.2) ในปC 2559  
 จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู�จริง ณ วันสํารวจแยกตามช�วงอายุและจํานวนประชากรแยกตามหมู� จากผลการ
จัดเก็บข�อมูลความจําเป'นพ้ืนฐานระดับหมู�บ�าน(จปฐ.2) มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 3,418 คน โดยแยกเป'นประชากร
ชาย จํานวน 1,649  คน ประชากรหญิง จํานวน 1,649  คน จํานวนหลังคาเรือนมีท้ังสิ้น 1,110 หลังคาเรือน  

       3.2 ช�วงอายุและจํานวนประชากร 
 ตารางแสดงจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู�จริงแยกตามช�วงอายุ 

  
ช�วงอายุประชากร 

จํานวนเพศชาย จํานวนเพศหญิง จํานวนรวม 

         (คน) (คน) (คน) 
น�อยกว�า 1 ปYเต็ม 
1 ปYเต็ม – 2 ปY 
3 ปYเต็ม - 5 ปY 
6 ปY เต็ม – 11 ปY 
12 ปY เต็ม – 14 ปY 
15 ปY เต็ม – 17 ปY 
18 ปY เต็ม – 25 ปY 
26 ปY เต็ม – 49 ปYเต็ม 
50 ปYเต็ม – 60 ปYเต็ม 
มากกว�า 60 ปYเต็มข้ึนไป 

10 
17 
39 

107 
66 
53 

186 
582 
280 
309 

3 
10 
44 
91 
51 
61 

169 
618 
344 
378 

13 
27 
83 

198 
117 
114 
355 

1200 
624 
687 

รวมท้ังหมด 1,649 1,769 3,418 
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 หมายเหตุ : จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู�จริงจากการสํารวจอาจไม�เท�ากับจํานวนประชากรท่ีมีอยู�ในทะเบียนบ�าน 
 
 
 

 
  ตารางแสดงจํานวนประชากรแยกตามหมู� 

หมู�ท่ี ชาย หญิง รวม จํานวนหลังคาเรือน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

180 
204 
125 
241 
144 
108 
224 
249 
174 

164 
221 
158 
239 
196 
110 
265 
255 
161 

344 
425 
283 
480 
340 
218 
489 
504 
335 

100 
151 
94 

139 
130 
75 

150 
154 
117 

รวม 1,649 1,769        3,418  1,110 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา  สถานศึกษาในตําบลเนินฆ�อมีท้ังหมด 4 แห�ง ประกอบด�วย 

 - โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน   3     แห�ง  

   1) โรงเรียนวัดเนินทราย หมู�ท่ี   2 จํานวนเด็ก 128 คน 

   2) โรงเรียนวัดถนนกะเพรา  หมู�ท่ี 4 จํานวนเด็ก 59 คน 

   3) โรงเรียนวัดจํารุง หมู�ท่ี 7 จํานวนเด็ก 59 คน 

 - สถานศึกษาเด็กก�อนวัยเรียน   จํานวน  1แห�ง 

   1) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ จํานวนเด็ก 55 คน 

 4.2 สาธารณสุข  ในเขตตําบลเนินฆ�อประกอบด�วยโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 3 แห�ง คือ  

 1) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ�านถนนกะเพรา หมู�ท่ี 4 รับผิดชอบงาน 3 หมู�บ�าน คือหมู� 4, 8 ,9 

 2) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ�านหนองแพงพวย หมู�ท่ี 5 รับผิดชอบงาน 4  หมู�บ�าน คือ หมู�ท่ี 1, 
2, 3  และหมู�ท่ี 5 

 3) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ�านจํารุง หมู�ท่ี 7 รับผิดชอบงาน 2 หมู�บ�าน คือ หมู� 6, 7  

 4.3 อาชญากรรม 
  ตําบลเนินฆ�ออยู�ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรแกลง มีป\อมตํารวจ (ท่ีพักสายตรวจ) 1 
แห�ง ท่ีบริเวณบ�านถนนกะเพรา หมู�ท่ี 8 โดยมีเจ�าหน�าท่ีตํารวจจาก สภ.แกลง มาประจํา 1 นาย ประกอบกับแต�ละ
หมู�บ�าน  มีอาสาสมัครตํารวจบ�าน ชุดรักษาความสงบหมู�บ�าน คอยเป'นกําลังสําคัญในการแจ�งเบาะแสและข�อมูล
ข�าวสารให�กับทางราชการทราบอยู�ตลอดเวลาทําให�ปFญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีอยู�ในระดับน�อย  

 4.4 ยาเสพติด 
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  ตําบลเนินฆ�อประชากรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนผลไม� ทําให�มีความจําเป'นต�องจ�างแรงงาน
จากต�างพ้ืนท่ีเข�ามาอยู�ในพ้ืนท่ีประชากรจึงมีความหลากหลายเข�ามาอยู�อาศัยส�งผลให�มีปFญหายาเสพติดแพร�ระบาดเข�า
มาในพ้ืนท่ีพอสมควร แต�เนื่องจากพ้ืนท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรแกลงคอยสอดส�องดูแลและหา
เบาะแสผู�กระทําผิดอยู�เป'นประจํา ประกอบกับแต�ละชุมชนมีอาสาสมัครตํารวจบ�านชุดรักษาความสงบหมู�บ�าน คอย
เป'นกําลังสําคัญในการแจ�งเบาะแสและข�อมูลข�าวสารให�กับทางราชการทําให�ปFญหายาเสพติดเบาบางลงตามลําดับ 
 4.5 การสังคมสงเคราะห= 
  เทศบาลได� ดํา เนินการด�านสั งคมสงเคราะห�  ดําเนินการจ�ายเ บ้ียยังชีพให� กับผู� สู งอายุ  ผู� พิการ                  
และผู�ปWวยเอดส� รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการรับ             
บัตรผู�พิการ ผู�รับเบ้ียยังชีพประกอบด�วย 
        1) จํานวนผู�สูงอายุท้ังตําบล ในตําบลเนินฆ�อมีจํานวนผู�สูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนไว�ท้ังสิ้นจํานวน 762 คน และ
ได�รับเบ้ียยังชีพจํานวน 762  คน   
 2) จํานวนผู�พิการท่ีข้ึนทะเบียนไว�ท้ังสิ้น จํานวน 114 คน ได�รับเบ้ียสงเคราะห�จํานวน 114 คน 
 3) จํานวนผู�ปWวยเอดส�จํานวน 12 คน ได�รับเบ้ียสงเคราะห�จํานวน 12  คน  

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส�ง ประกอบด�วย 
       1. ถนนลาดยาง จํานวน 31 สาย  ระยะทาง  41,407  เมตร หรือ 41.407  กิโลเมตร 
       2. ถนนคอนกรีต จํานวน 35 สาย  ระยะทาง  14,569  เมตร หรือ 14.569  กิโลเมตร 
        3. ถนนลูกรัง จํานวน 45 สาย  ระยะทาง  61,250  เมตร หรือ  61.250  กิโลเมตร 
        รวมถนนท้ังหมด 111 สาย ความยาวรวม  117.226  กิโลเมตร  

ท่ีมากองช�างเทศบาลตําบลเนินฆ�อ ทะเบียนถนนประเภทต�าง ๆ  ในพ้ืนท่ี  
    5.2 การไฟฟLา 
          มีกระแสไฟฟ\าใช�ครบท้ัง 9 หมู�บ�าน แต�ยังไม�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเช�น บ�อกุ�ง พ้ืนท่ีท่ียังไม�สามารถขยายเขตได� 
    5.3 การประปา 
          มีประปาหมู�บ�าน ใช�ครบท้ัง 9 หมู�บ�าน แต�ยังไม�ครอบคลุมท่ัวทุกหลังคาเรือนท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีประปาหมู�บ�าน
ขยายเขตยังไปไม�ถึง  
    5.4 โทรศัพท= 
  ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆ�อ มีเสารับ-ส�งสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 3 เสา ท่ีหมู� 1 หมู� 5 และหมู� 8 และมี
การสื่อสารท่ีสําคัญ ได�แก� ทางโทรศัพท�บ�านและโทรศัพท�เคลื่อนท่ี และมีเครือข�ายของโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีใช�ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ได�แก� AIS, DTAC, TRUE 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
  การประกอบอาชีพส�วนใหญ�ประชาชนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงประมาณร�อยละ 72.14 
เช�น การทําสวนยางพารา สวนผลไม� ปลูกพืชไร� นอกจากนั้นเป'นการเลี้ยงกุ�ง เลี้ยงปลา การประมงน้ําต้ืน การเลี้ยง
สัตว�บก เช�นวัว กระบือ เป'ด ไก� หมู ตะพาบน้ํา อาชีพรับจ�าง พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร�างมีเนื้อท่ีประมาณ 1,311 ไร� 
หรือคิดเป'นร�อยละ 5.81 ของเนื้อท่ีตําบล ซ่ึงประกอบด�วย หมู�บ�าน/ไม�ผสม สถานท่ีราชการและสถาบันต�างๆ และ
สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
 6.1 การเกษตร  
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ไม�ผล

31%

ไม�ยืนต�น

31%
นาข�าว

1%

สถานท่ีเพาะเล้ียง

สัตว�นํ้า

37%

  พ้ืนท่ีการทําการเกษตร โดยประชากรท่ีประกอบอาชีพการทําสวนผลไม�จะประกอบด�วย หมู�ท่ี 1, 3, 5, 6, 
และหมู�ท่ี 7 เช�น สวนเงาะ ทุเรียน  มังคุด ลองกอง  ลางสาด สวนยางพารา ลักษณะการทําสวนผลไม�เป'นการทําสวน
แบบผสมผสาน 
 
 
 6.2 การประมง 
  พ้ืนท่ีทําการประมงซ่ึงประชากรท่ีประกอบอาชีพการประมงประกอบด�วย หมู�ท่ี 2, 4, 8 และหมู�ท่ี 9 เช�น 
เลี้ยงกุ�ง ประมงน้ําต้ืน  
     6.3 การปศุสัตว= 
  พ้ืนท่ีปศุสัตว�ซ่ึงประชากรท่ีประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว�จะมีท่ัวไป เช�น เลี้ยงไก� โค กระบือ และเป'ด  
โดยพ้ืนท่ีการเกษตรตามตารางและแผนภูมิ ดังต�อไปนี้ 
 

แผนภูมิวงกลมแสดงข�อมูลพื้นท่ีการเกษตรของตําบลเนินฆ�อ 
 

 

  จากแผนภูมิวงกลมแสดงให�เห็นว�าตําบลเนินฆ�อ ใช�พ้ืนท่ีในการทําเกษตรกรรมเพาะเลี้ยง อันดับท่ี 1 
การเลี้ยงสัตว�น้ํา จํานวน 3,273.85 ไร� หรือคิดเป'น 37% (ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด)  อันดับท่ี 2 เพาะปลูกไม�
ยืนต�น จํานวน 2,776.25 ไร� หรือคิดเป'น 31% (ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด)  อันดับท่ี 3 เพาะปลูกไม�ผล จํานวน 
2,746.50 ไร� หรือคิดเป'น 31 % (ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด) และอันดับท่ี 4 ทํานาข�าว จํานวน 49 ไร�หรือคิด
เป'น 1 % (ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด) รวมมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด 8,845.60 ไร� (สํารวจเก็บข�อมูลเม่ือปY 
2558)  
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                   ตารางสรุปข�อมลูการเกษตรของตําบลเนินฆ�อ   

 หมู�
ที่  

 ไม�ผล   ไม�ยืนต�น   นาข�าว   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว=น้ํา   ปศุสัตว=  

 พื้นที่ (ไร�)   จํานวน (ต�น)   พื้นที่ (ไร�)   จํานวน (ต�น)   พื้นที่ (ไร�)   เพาะเลี้ยง (ไร�)   พักบ�อ (ไร�)   โค/กระบือ (ตัว)  
 เป�ด 
(ตัว)  

 ไก� (ตัว)  

1 301.00 8,574 334.25 3,784 
 

0.50 
    

2 1,292.00 2,893 290.25 18,690 
 

56.00 
   

7,000 

3 98.75 1,465 350.00 23,715 10.00 36.00 14.00 9 
 

7,000 

4 3.25 56 
   

90.50 
 

38 270 70 

5 470.20 9,838 612.50 44,482 10.00 0.50 
 

16 
 

10,000 

6 242.05 8,564 330.00 23,554 
 

1.00 
  

80 
 

7 327.50 6,510 793.25 58,781 29.00 10.60 
 

4 
  

8 10.75 28 60.00 3,610 
 

2,219.75 517.50 
 

270 270 

9 1.00 20 6.00 30 
 

199.00 128.50 10 200 7,000 

รวม 2,746.50 37,948 2,776.25 176,646 49.00 2,613.85 660.00 77 820 31,340 

หมายเหตุ: หมู�ที่ 4,8 มีการเลี้ยงหอยนางรม 17 ไร� ในคลองสาธารณะ 
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 6.5 การท�องเท่ียว 
            ตําบลเนินฆ�อมีสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�และศูนย�การเรียนรู�ต�าง ๆ ซ่ึงในปYหนึ่ง ๆ จะมีกลุ�มองค�กรท้ัง
ภาครัฐและเอกชนรวมท้ังผู�สนใจท่ัวไปเดินทางเข�ามาศึกษา ดูงานเป'นจํานวนมาก ดังนี้ 

• หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงป� 2550  
     บ�านจํารุง หมู�ท่ี 7 เป'นหมู�บ�านท่ีมีศักยภาพเข�มแข็ง เป'นชุมชนต�นแบบ ท่ีได�รับรางวัลหมู�บ�านเศรษฐกิจ
พอเพียง ปY 2550 มีศูนย�การเรียนรู�ชุมชน และท่ีพักแบบโฮมสเตย�  และเป'นแหล�งเรียนรู�ท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ 
ในปYหนึ่งๆ จะมีผู�คนหลายกลุ�มองค�กรเดินทางเข�ามาศึกษาดูงานสร�างงานสร�างรายได�ให�กับชุมชน 

• ธนาคารปูแสม 

     เกิดจากการรวมกลุ�มของชาวบ�านเนินทรายหมู�ท่ี 2 และสมาชิกเครือข�าย ท่ีต�องการจะอนุรักษ�และเพ่ิม
จํานวนสัตว�น้ําในช�วงฤดูวางไข� ประกอบกับดูแลรักษาผืนปWาชายเลนซ่ึงเป'นท่ีอยู�อาศัยของสัตว�น้ําให�มีความอุดม
สมบูรณ�  และในปY พ.ศ. 2554 ได�รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดระยองเพ่ือก�อสร�างสะพานรักษ�แสม เป'น
สะพานไม�เดินชมทัศนียภาพและระบบนิเวศน�คลองท�าตาโบiย 

• หาดทุ�งคา 

  ในบริเวณหมู�ท่ี  8 และหมู�ท่ี 4 แนวติดชายทะเลอ�าวไทย มีลักษณะชายหาดยาวประมาณ 2.8 กิโลเมตร 
เดิมมีสภาพทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ� แต�ปFจจุบันชายหาดมีสภาพทรุดโทรมอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเล ซ่ึง
กําลังพัฒนาฟjkนฟูให�เป'นแหล�งท�องเท่ียวชายทะเลเชิงอนุรักษ�และเป'นท่ีศึกษาเรียนรู�ของชุมชน 

• บ�านปลา-ธนาคารปู 

 จากการรวมกลุ�มของชาวประมงพ้ืนบ�านหมู�ท่ี 4 และเครือข�าย ในการท่ีจะจัดสร�างสถานท่ีเพ่ือเป'นแหล�งท่ี
อยู�อาศัยของสัตว�น้ําในทะเลอีกท้ังยังเป'นการอนุรักษ�และเพาะพันธ�สัตว�น้ําเค็มและสร�างความสมดุลของระบบนิเวศน�
ในทะเล เป'นแหล�งศึกษาเรียนรู�สําหรับประชาชนผู�สนใจได�ศึกษาเรียนรู� 

• สินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 
 เม่ือปY พ.ศ. 2545 คณะกรรมการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�ได�ประกาศข้ึนทะเบียน กะปm น้ําปลา ของ
ตําบลเนินฆ�อ  และทุเรียนทอด ท่ีผลิตโดยกลุ�มสตรีอาสาพัฒนาตําบลเนินฆ�อ เป'นผลิตภัณฑ�ท่ีมีชื่อเสียงเป'นท่ียอมรับ
และมียอดสั่งซ้ืออย�างต�อเนื่องจากนักท�องเท่ียวท่ีได�เดินทางเข�ามาแวะชมและชิม   

• โบราณสถาน มณฑปเนินฆ�อ 

 มณฑปเนินฆ�อต้ังอยู�ท่ีหมู� 3 เป'นท่ีต้ังของมณฑปท่ีครอบรอยพระพุทธบาทจําลองสมัยกรุงศรีอยุธยา  ใน
สมัยก�อนสถานท่ีแห�งนี้มีงานสักการะพระพุทธบาททุกปY  แต�ในระยะหลังนี้เริ่มเสื่อมถอยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน� จึงทําให�ไม�มีการจัดงานประจําปYในปFจจุบัน 

 นอกจากเป'นสถานท่ีประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองแล�ว มณฑปเนินฆ�อยังเป'นสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ี
สงบเนื่องจากเป'นสถานท่ีห�างไกลจากชุมชน  ซ่ึงในแต�ละปYจะมีสาธุชนจากท่ัวทุกสารทิศเข�ามาปฏิบัติธรรมเป'น
จํานวนมาก สําหรับในอนาคตหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องหรือเทศบาลตําบลเนินฆ�อ จะพัฒนาให�เป'นแหล�งท�องเท่ียว ใน
ด�านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของตําบล โดยจะดําเนินการก�อสร�างท่ีทําการสภาวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ�  
เพ่ือเป'นทางเลือกอีกทางหนึ่งให�นักท�องเท่ียวและบุคคลท่ัวไป พร�อมท้ังทําการปรับปรุงธรรมสถานต�างๆ ในบริเวณ
มณฑปให�เกิดความสวยงาม 

• หลักหมุดกวี จุดท่ี 25 ตําบลเนินฆ�อ 

 หมู�ท่ี 3 บ�านเนินฆ�อบริเวณหน�าสํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆ�อเป'นท่ีต้ังของหมุดกวีท�านสุนทรภู�กวีเอก
ของโลกจัดสร�างโดยเทศบาลตําบลเนินฆ�อตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมโดยนายพิน แม�นหมาย ผู�
ได�รับรางวัลคนดีศรีเมืองระยอง และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอแกลงได�ชี้ว�าเป'นจุดท่ีท�านสุนทรภู�เคยเดินทางผ�านมา
เพ่ือเยี่ยมบิดาของตนท่ีบ�านกร่ํา เม่ือ พ.ศ. 2349 ตามหลักฐานเป'นข�อความท่ีปรากฏในนิราศเมืองแกลง  ซ่ึงเป'น
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ข�อความท่ีแสดงว�าท�านสุนทรภู�ได�เดินทางผ�านท่ีบ�านเนินฆ�อ  ในสมัยโบราณเรียกบ�านเนินฆ�อว�า บ�านพงค�อ โดย
ข�อความท่ีปรากฏในนิราศเมืองแกลง  ดังนี้ 
  ด�วยเดือนเก�าเข�าวษาเป�นหน�าฝน  จึงขัดสนส่ิงของต�องประสงค= 
  ครั้นแล�วลาฝ2าเท�าปNตุรงค=   ไปบ�านพงค�อตั้งริมฝOPงคลอง 
 เทศบาลตําบลเนินฆ�อ จึงได�จารึกถ�อยคํากวีท่ีไพเราะนี้ ไว�บนแผ�นหินอ�อนบนหมุดกวีของท�านสุนทรภู�เพ่ือ
เป'นแหล�งเรียนรู�สําหรับให�อนุชนคนรุ�นหลังและผู�สนใจท่ัวได�เข�ามาศึกษา ค�นคว�า  

• ห�องเรียนธรรมชาติระบบนิเวศป5าชายเลนตําบลเนินฆ�อ 
 สถานท่ีตั้ง สถานพัฒนาทรัพยากรปWาชายเลนท่ี 1 (ระยอง) หมู�ท่ี 8 บ�านถนนนอก เป'นสถานท่ีท�องเท่ียว
เชิงอนุรักษ�และศูนย�การเรียนรู�ธรรมชาติระบบนิเวศปWาชายเลนเนินฆ�อ เป'นสะพานเดินชมธรรมชาติ (Board walk)   

 6.6 อุตสาหกรรม 
 ปFจจุบันตําบลเนินฆ�อ มีพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม คือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 2 แห�ง บริษัท 
ซี พี จํากัด จํานวน 1 แห�ง และบริษัท บี.พี. มารีนเอ็นจิเนีย  จํากัด จํานวน 1 แห�ง ถือเป'นการสร�างอาชีพ และ
รายได�ให�ประชาชน 
 6.7 การพาณิชย=และกลุ�มอาชีพ 
 การพาณิชย�  ปFuมน้ํามัน(หลอด) จํานวน 10 แห�ง  โรงงานน้ําปลา จํานวน 1 แห�ง โรงสี จํ า น ว น  1  แ ห� ง 
ร�านขายของชํา จํานวน 50 แห�ง ร�านซ�อมรถยนต� จํานวน  1 แห�ง ร�านอาหาร/แผงลอย จํานวน 28 แห�ง  บ�านเช�า/
ห�องเช�า จํานวน 12 แห�ง ร�านตัดเย็บเสื้อผ�า จํานวน 1แห�ง ร�านตัดผม/เสริมสวย จํานวน  6 แห�ง ร�านซักอบรีด 
จํานวน  2 แห�ง ล�างอัดฉีด จํานวน 1 แห�ง  อู�เคาะ พ�นสี จํานวน 1 แห�ง ซุปเปอร�มาเก็ต จํานวน  2 แห�ง ร�านรับซ้ือ
ของเก�า จํานวน  2 แห�ง หมู�บ�านจัดสรร จํานวน 4 แห�ง ร�านขายอาหารสัตว� จํานวน   3 แห�ง และตลาดนัด 1 แห�ง 
         กลุ�มอาชีพ ตําบลเนินฆ�อได�มีการรวมกลุ�มกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาและดําเนินกิจกรรมต�างๆ 
มากมาย โดยแบ�งตามประเภทกิจกรรม ได� 6 ประเภทดังนี้ 
 1) ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาส�งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
 1. กลุ�มเกษตรพ้ืนบ�าน (หมู� 7)    จํานวนสมาชิก  32 คน 
 2. กลุ�มชาวนาจํารุง-ชากโดน    จํานวนสมาชิก   9 คน 

 3. กลุ�มตีมีดบ�านเนินข�าวต�ม (หมู� 6)   จํานวนสมาชิก   9   คน 

 4. กลุ�มท่ีพักชุมชน โฮมเสตย� (หมู� 7)   จํานวนสมาชิก  11 คน 

 5. กลุ�มน้ําปลาบ�านจํารุง    จํานวนสมาชิก  29 คน 

 6. กลุ�มแปรรูปผลผลิต (หมู� 7)    จํานวนสมาชิก  11 คน 
 7. กลุ�มแม�บ�านเกษตรกร (หมู� 7)   จํานวนสมาชิก  30 คน 
 8. กลุ�มรวมซ้ือรวมขายยางพารา (หมู� 7)   จํานวนสมาชิก  24 คน  
 9. กลุ�มพัฒนาอาชีพบ�านจํารุง หมู�ท่ี 7   จํานวนสมาชิก  40 คน 

 10. กลุ�มแปรรูปและถนอมอาหาร หมู�ท่ี 9  จํานวนสมาชิก  50 คน 

 11. กลุ�มพัฒนาอาชีพบ�านถนนกะเพรา หมู�ท่ี 4  จํานวนสมาชิก  37 คน
 12. กลุ�มแปรรูปอาหารบ�านเนินฆ�อ หมู�ท่ี 3  จํานวนสมาชิก  79 คน 
 13. กลุ�มแปรรูปอาหารบ�านถนนนอก หมู�ท่ี 8    จํานวนสมาชิก  20 คน 

 14. กลุ�มปรับปรุงคุณภาพมังคุด หมู�ท่ี 1   จํานวนสมาชิก  56 คน 
 15. ชมรมผู�เลี้ยงกุ�งตําบลเนินฆ�อ   จํานวนสมาชิก  48 คน 
 16. ศูนย�ถ�ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรประจําตําบลเนินฆ�อ   
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 2)ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ.ฟ<=นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 1. กลุ�มธนาคารขยะและสิ่งแวดล�อมบ�านจํารุง  จํานวนสมาชิก           91 คน 

 2. กลุ�มพัฒนาสิ่งแวดล�อมเพ่ือการเลี้ยงกุ�ง ม.9  จํานวนสมาชิก              40      คน 

 3. กลุ�มประมงพ้ืนบ�านถนนกะเพรา (บ�านปลา-ธนาคารปู) จํานวนสมาชิก  33 คน 
 4. กลุ�มธนาคารปูแสมบ�านเนินทราย (หมู� 2)  จํานวนสมาชิก  62 คน 

        5. ชมรมผู�เลี้ยงหอยนางรม  (หมู�ท่ี 8)   จํานวนสมาชิก  50 คน 
 3)ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการส�งเสริม  ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิป?ญญาท�องถ่ิน 

 1. กลุ�มสมุนไพรพ้ืนบ�านจํารุง    จํานวนสมาชิก  9 คน 

 2. กลุ�มสมุนไพรพ้ืนบ�านหนองแพงพวย   จํานวนสมาชิก          10 คน 
 3. กลุ�มรักษ�วัฒนธรรม (หมู� 7)    จํานวนสมาชิก          21 คน 

 4. สภาวฒันธรรมตําบลเนินฆ�อ                                จํานวนสมาชิก            15       คน   
 4)ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเสริมสร�างสุขภาพและปBองกันโรค 

 1. กลุ�มเปตองอินทโชติอําเภอแกลง (หมู� 7) จํานวนสมาชิก   90 คน 
 2. กลุ�ม อสม.ตําบลเนินฆ�อ    จํานวนสมาชิก  385 คน 

 3. กลุ�มอินทโชติการุณย� (หมู� 7)    จํานวนสมาชิก  140  คน 

 5. กลุ�มแพทย�แผนไทย     จํานวนสมาชิก     5 คน 

 6. กองทุน (สปสช.) ตําบลเนินฆ�อ 

 7. ศูนย�กีฬาตําบลเนินฆ�อ  
             8. ชมรมสร�างสุขภาพ 9 หมู�บ�าน                         
 5)ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา และส�งเสริมความเข�มแข็งชุมชน 
 1. กลุ�มสตรีอาสาพัฒนาตําบลเนินฆ�อ   จํานวนสมาชิก          812 คน 

 2. กลุ�มผู�พิการตําบลเนินฆ�อ    จํานวนสมาชิก  15 คน 

 3. กลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)ตําบลเนินฆ�อ  จํานวนสมาชิก  36 คน 

 4. กลุ�มเยาวชนบ�านจํารุง    จํานวนสมาชิก  42 คน 
 5. ชมรมผู�สูงอายุบ�านจํารุง    จํานวนสมาชิก  75 คน 

 6. ชมรมผู�สูงอายุบ�านถนนกะเพรา   จํานวนสมาชิก          103 คน 

 7. ชมรมผู�สูงอายุบ�านหนองแพงพวย   จํานวนสมาชิก            579      คน 

 8. ศูนย� อปพร.     จํานวนสมาชิก             38       คน 

 9. องค�กรเครือข�ายชุมชนบ�านจํารุง (หมู�ท่ี 7)            จํานวนสมาชิก             42       คน                            
 10. สถานีวิทยุชุมชนบ�านจํารงุ                                  จํานวนสมาชิก             25       คน 
 11. ศูนย�ปฏิบัติการต�อสู�เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ทต.เนินฆ�อ 

 12. ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนบ�านจํารุง-มหาวิทยาลัยบ�านนอก (หมู�ท่ี 7 บ�านจํารุง) 
 13. สภาองค�กรชุมชนตําบลเนินฆ�อ 

 6)ประเภทสวัสดิการชุมชน 
 1. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเนินฆ�อ 

 2. กลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต    จํานวนสมาชิก  653 คน 

 3. กลุ�มร�านค�าชุมชนบ�านจํารุง    จํานวนสมาชิก  564  คน 

 4. กลุ�มผู�ใช�น้ําบ�านจํารุง    จํานวนสมาชิก  109 คน 
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 6.8 แรงงาน 
  เนื่องจากประชาชนส�วนใหญ�ในตําบลเนินฆ�อประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช�น ประมง และสวนผลไม� 
แรงงานจะแบ�งออกเป'น 2 ลักษณะ คือ แรงงานวัยทํางานในพ้ืนท่ี และแรงงานต�างด�าว ส�วนเยาวชนวัยทํางานใน
ตําบลเนินฆ�อเม่ือเรียนจบจะออกไปทํางานนอกพ้ืนท่ี ทําให�แรงงานท่ีใช�ในการประมงและสวนผลไม�เป'นแรงงานต�าง
ด�าว จากข�อมูล ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2559 พบว�าตําบลเนินฆ�อมีแรงงานต�างด�าวท่ีข้ึนทะเบียน จํานวน 3 สัญชาติ 
ได�แก� กัมพูชา จํานวน 202 ราย เมียนมาร จํานวน 10 ราย และลาว จํานวน 19 คน  

7. เศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�งน้ํา) 
 7.1 ข�อมูลพ้ืนฐานของหมู�บ�าน 

 7.2 ข�อมูลด�านการเกษตร 
            ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 
            
ชื�อ
หมูบ่า้น 

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

  
จาํนวน

ครวัเรอืน จาํนวน
ไร ่

(ไร)่ 

ผลผลติ
เฉลี�ย 

ตน้ทนุ
เฉลี�ย 

ราคาขาย
เฉลี�ย 

จาํนวน
ครวัเรอืน จาํนวนไร ่

(ไร)่ 

ผลผลติ
เฉลี�ย 

ตน้ทนุ
เฉลี�ย 

ราคา
ขาย
เฉลี�ย 

  
(ครวัเรอื

น) 
(กก./

ไร)่ 
(บาท./

ไร)่ 
(บาท./ไร)่ (ครวัเรอืน) (กก./ไร)่ 

(บาท./
ไร)่ 

(บาท.
/ไร)่ 

จํารงุ 0 0 0 0 0 23 150 560 700 0 
หนอง
แพงพวย 3 30 650 7,000.00 7,500.00 0 0 0 0 0 

สรปุรวม 3 30 650 7,000.00 7,500.00 23 150 560 700 - 

            
 
 
 
 
 
 
 

ชื�อหมู่บา้น ชาย  (คน) หญิง  (คน) ครัวเรือน (ครัวเรือน) พื�นที� (ไร่) 
จาํรุง 249 279 189 2,594.00 
ถนนกะเพรา 285 296 224 1,762.00 
ถนนนอก 369 372 253 4,650.00 
ถนนใน 233 209 167 2,562.00 
หนองแพงพวย 252 291 259 3,331.00 
เนินขา้วตม้ 164 148 89 2,444.00 
เนินฆอ้ 156 158 117 863.00 
เนินทราย 315 322 188 2,275.00 
เนินทราย 232 223 252 2,069.00 

สรุปรวม 2,255 2,298 1,738 22,550 
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 ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 

ชื�อหมูบ่า้น 

ทเุรยีน ยางพารา 

จาํนวน
ครวัเรอืน 

จาํนวน
ไร ่

ผลผลติ
เฉลี�ย 

ตน้ทนุเฉลี�ย 
ราคา
ขาย
เฉลี�ย 

จาํนวน
ครวัเรอืน 

จาํนวน
ไร ่

ผลผลติ
เฉลี�ย 

ตน้ทนุเฉลี�ย 
ราคาขาย

เฉลี�ย 

(ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ 
(บาท./

ไร)่ 
(ครวัเรอื

น) 
(ไร)่ 

(กก./
ไร)่ 

(บาท./ไร)่ 
(บาท./

ไร)่ 
หนอง
แพงพวย 35 337 1,730.00 2,000.00 12 788 53 270 2,500.00 48 

เนนิทราย 15 125 1,730.00 20,000.00 12 32 298 270 2,500.00 48 

เนนิฆอ้ 12 80 0 0 0 8 16 0 0 0 

เนนิขา้วตม้ 39 350 1,730.00 20,000.00 12 43 606 270 2,500.00 48 

เนนิทราย 40 357 1,730.00 20,000.00 12 28 450 270 2,500.00 48 

จํารงุ 58 448 1,730.00 20,000.00 12 62 1,016 270 2,500.00 48 

สรปุรวม 199 1,697 1,730.00 16,400.00 12 961 2,439 270 2,500.00 48 

 

ชื�อหมูบ่า้น 

ปาลม์นํ 8ามนั มงัคดุ 

จาํนวน
ครวัเรอืน 

จาํนวน
ไร ่

ผลผลติ
เฉลี�ย 

ตน้ทนุเฉลี�ย 
ราคา
ขาย
เฉลี�ย 

จาํนวน
ครวัเรอืน 

จาํนวน
ไร ่

ผลผลติ
เฉลี�ย 

ตน้ทนุเฉลี�ย 
ราคาขาย

เฉลี�ย 

(ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ 
(บาท./

ไร)่ 
(ครวัเรอื

น) 
(ไร)่ 

(กก./
ไร)่ 

(บาท./ไร)่ 
(บาท./

ไร)่ 
หนอง
แพงพวย           12 253 780 10,000.00 35 

เนนิทราย           4 61 780 10,000.00 35 

เนนิฆอ้           30 325 0 0 0 

ถนนนอก 1 27 1,900.00 8,000.00 12           

เนนิขา้วตม้           7 193 780 10,000.00 35 

เนนิทราย           12 136 780 10,000.00 35 

จํารงุ           30 168 780 10,000.00 35 

สรปุรวม 1 27 1,900.00 8,000.00 12 95 1,136 780 10,000.00 35 

 

ชื�อหมูบ่า้น 

ลองกอง 

จาํนวนครวัเรอืน 
จาํนวน

ไร ่
ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทนุเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย 

(ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่ 

หนองแพงพวย 23 48 740 10,000.00 20 

เนนิทราย 9 19 740 10,000.00 20 

เนนิฆอ้ 2 53 0 0 0 

เนนิขา้วตม้ 19 40 740 16,000.00 20 

เนนิทราย 17 35 740 10,000.00 20 

จํารงุ 13 27 740 10,000.00 20 

สรปุรวม 83 222 740 11,200.00 20 
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7.2 ข�อมูลด�านแหล�งน้ําทางการเกษตร 
            ปริมาตรน้ําฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           แหล�งน้ําธรรมชาติ 

ชื�อ
หมูบ่า้น 

3.2 แหลง่นํ 8าทางการเกษตร (แหลง่นํ 8าธรรมชาต)ิ 

เทศบาลตาํบลเนนิฆอ้ แกลง จ.ระยอง 

แมน่ํ 8า หว้ย/ลําธาร คลอง 

เพยีงพอ 
ไม่

เพยีงพอ 
ท ั�วถงึ ไมท่ ั�วถงึ เพยีงพอ 

ไม่
เพยีงพอ 

ท ั�วถงึ ไมท่ ั�วถงึ เพยีงพอ 
ไม่

เพยีงพอ 
ท ั�วถงึ ไมท่ ั�วถงึ 

(หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) 

จํารงุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ถนน
กะเพรา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ถนนนอก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
ถนนใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
หนอง
แพงพวย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
เนนิขา้วตม้ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
เนนิฆอ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
เนนิทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 
สรปุรวม 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1 

           แหล�งน้ํามนุษย=สร�าง 

ชื�อหมูบ่า้น 

3.3 แหลง่นํ 8าทางการเกษตร (มนษุยส์รา้ง) 

เทศบาลตาํบลเนนิฆอ้ แกลง จ.ระยอง 

อา่งเก็บนํ 8า ฝาย 

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ท ั�วถงึ ไมท่ ั�วถงึ เพยีงพอ 
ไม่

เพยีงพอ 
ท ั�วถงึ ไมท่ ั�วถงึ 

(หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) 

จํารงุ 0 1 0 1 0 0 0 0 
ถนนกะเพรา 0 0 0 0 0 0 0 0 
ถนนนอก 0 0 0 0 0 0 0 0 
ถนนใน 0 0 0 0 0 0 0 0 
หนองแพงพวย 0 0 0 0 0 0 0 0 
เนนิขา้วตม้ 0 0 0 0 0 0 0 0 
เนนิฆอ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 
เนนิทราย 0 0 0 0 1 1 0 1 

สรปุรวม 0 1 0 1 1 1 0 1 

 
 

ชื�อหมูบ่า้น 

3.1 แหลง่นํ 8าทางการเกษตร (ปรมิาณนํ8าฝน) 

เทศบาลตําบลเนนิฆอ้ แกลง จ.ระยอง 

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ 

(หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) 
จํารงุ 0 1 
ถนนกะเพรา 0 0 
ถนนนอก 0 0 
ถนนใน 0 1 

หนองแพงพวย 0 0 
เนนิขา้วตม้ 0 0 
เนนิฆอ้ 0 0 
เนนิทราย 1 0 
สรปุรวม 1 2 
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ชื�อหมูบ่า้น 

3.3 แหลง่นํ 8าทางการเกษตร (มนษุยส์รา้ง) 

เทศบาลตาํบลเนนิฆอ้ แกลง จ.ระยอง 

สระ คลองชลประทาน 

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ท ั�วถงึ ไมท่ ั�วถงึ เพยีงพอ 
ไม่

เพยีงพอ 
ท ั�วถงึ ไมท่ ั�วถงึ 

(หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) 

จํารงุ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ถนนกะเพรา 0 0 0 0 0 0 0 0 
ถนนนอก 0 0 0 0 0 0 0 0 
ถนนใน 0 0 0 0 0 1 0 0 
หนองแพงพวย 0 1 0 1 0 0 0 0 
เนนิขา้วตม้ 0 0 0 0 0 0 0 0 
เนนิฆอ้ 0 1 0 0 0 0 0 0 
เนนิทราย 1 1 0 1 1 1 0 1 

สรปุรวม 1 3 0 2 1 2 0 1 

 7.4 ข�อมูลด�านแหล�งน้ํากิน น้ําใช� (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

ชื�อ
หมูบ่า้น 

สว่นที� 4 : ขอ้มลูดา้นแหลง่นํ 8ากนิ นํ 8าใช ้(หรอืนํ 8าเพื�อการอปุโภค บรโิภค) 

เทศบาลตาํบลเนนิฆอ้ แกลง จ.ระยอง 

บอ่บาดาลสาธารณะ บอ่นํ 8าตื�นสาธารณะ ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น) 

ไมม่ ี เพยีงพอ 
ไม่

เพยีงพอ 
ท ั�วถงึ ไมท่ ั�วถงึ ไมม่ ี เพยีงพอ 

ไม่
เพยีงพอ 

ท ั�วถงึ 
ไม่

ท ั�วถงึ 
ไมม่ ี เพยีงพอ 

ไม่
เพยีงพอ 

ท ั�วถงึ 
ไม่

ท ั�วถงึ 

(หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) 

จํารงุ 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
ถนน
กะเพรา 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
ถนนนอก 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ถนนใน 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
หนอง
แพงพวย 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
เนนิ
ขา้วตม้ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
เนนิฆอ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
เนนิทราย 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
สรปุรวม 3 4 1 0 1 6 0 1 0 0 0 5 4 1 0 

 

ชื�อหมูบ่า้น 

สว่นที� 4 : ขอ้มลูดา้นแหลง่นํ 8ากนิ นํ 8าใช ้(หรอืนํ 8าเพื�อการอปุโภค บรโิภค) 

เทศบาลตาํบลเนนิฆอ้ แกลง จ.ระยอง 

ระบบประปา (การประปาสว่นภมูภิาค) แหลง่นํ 8าธรรมชาต ิ ครวัเรอืนในหมูบ่า้นนี8 มนีํ 8ากนิ นํ 8าใช ้
เพยีงพอหรอืไม ่

ไมม่ ี เพยีงพอ 
ไม่

เพยีงพอ 
ท ั�วถงึ ไมท่ ั�วถงึ ไมม่ ี เพยีงพอ 

ไม่
เพยีงพอ 

ท ั�วถงึ ไมท่ ั�วถงึ เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ 

(หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) 

จํารงุ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

ถนนกะเพรา 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
ถนนนอก 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
ถนนใน 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
หนองแพงพวย 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

เนนิขา้วตม้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
เนนิฆอ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
เนนิทราย 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

สรปุรวม 6 0 0 0 0 5 2 0 0 0 5 3 
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8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส�วนใหญ�ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆ�อ ประมาณร�อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร�อยละ 1 
นับถือศาสนาอ่ืนๆ ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตเทศบาลตําบลเนินฆ�อ คือ 1)วัด
ถนนกะเพรา ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 4,  2) วัดเนินทราย ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 2,  3) วัดหนองแพงพวย ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีหมู�
ท่ี 5,  4) วัดจํารุง ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 7,  5) วัดเนินฆ�อ ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 3  และ 6) สถานท่ีปฏิบัติธรรมของ
ศาสนาพุทธอีก 1 แห�ง คือมณฑปเนินฆ�อ ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 3   

 8.2 ประเพณีและงานประจําปC 
  ตําบลเนินฆ�อมีงานประเพณีสําคัญท่ีปฏิบัติกันมาจากรุ�นสู�รุ�นคือประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ําขอพร
ผู�สูงอายุในวันสงกรานต� ประเพณีแห�เทียนพรรษาไปถวายวัดท้ัง 5 แห�งก�อนวันเข�าพรรษา  ประเพณีเวียนเทียนรอบ
พุทธมณฑป เนินฆ�อเนื่องในวันมาฆะบูชา และการจัดงานประเพณีในวันสําคัญต�าง ๆ ได�แก� วันลอยกระทง  

 8.3 ภูมิปOญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
           ภูมิปFญญาท�องถ่ินสมุนไพรพ้ืนบ�าน  ในหมู�ท่ี 5 มีกลุ�มสมุนไพรท่ีผลิตสมุนไพรซ่ึงเป'นยารักษาโรคต�างๆอย�าง
ได�ผลเป'นท่ีน�าอัศจรรย� เช�นการรักษาโรคเก่ียวกับฟFน เป'นต�น สิ่งท่ีน�าสนใจคือ กลุ�มนี้จะปลูกสมุนไพรเองเพ่ือเป'น
วัตถุดิบในการผลิต และจะทําการบด และต�มด�วยกรรมวิธีธรรมชาติ  และออกจําหน�ายขายเองคือเป'นท้ังผู�ผลิตและ
ผู�ขาย ในอนาคตกําลังมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ� และบรรจุภัณฑ� ให�เกิดความทันสมัย เพ่ือให�เป'นท่ีต�องการของคน
ท่ัวไป และภูมิปFญญาท�องถ่ินแขนงแพทย�แผนไทย (หมอพ้ืนบ�าน) จํานวน  5  ราย ดังนี้  1.  นายพุทโธ  รัตนไตร ,   
2. นายบรรลูน  รื่นรมย�,  3. นายประคอง  ประจงจิตร, 4. นางเพียร  คืนดี, 5. นายสลัด  คล�องใจ  และภาษาถ่ิน  
คือ ภาษาระยอง ซ่ึงมีเอกลักษณ�ในการพูด 

 8.4 สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
สินค�าพ้ืนเมืองตําบลเนินฆ�อซ่ึงเป'นผลิตภัณฑ�หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�ได�ประกาศข้ึนทะเบียน กะปm 

น้ําปลา ของตําบลเนินฆ�อ  และทุเรียนทอด ท่ีผลิตโดยกลุ�มสตรีอาสาพัฒนาตําบลเนินฆ�อ เป'นผลิตภัณฑ�ท่ีมีชื่อเสียง
เป'นท่ียอมรับและมียอดสั่งซ้ืออย�างต�อเนื่องจากนักท�องเท่ียวท่ีได�เดินทางเข�ามาแวะชมและชิม  

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ํา   
         น้ําท่ีประชาชนในตําบลเนินฆ�อใช�สําหรับการอุปโภค-บริโภคและทําการเกษตร มีดังนี้ 
  1. แม�น้ํา จํานวน 1 สาย คือ แม�น้ําประแส 
  2. สระเก็บน้ําสาธารณะ ประกอบด�วย บริเวณท่ีสาธารณะบ�านเนินทราย หมู�ท่ี 2  สระน้ําสาธารณะ
บริเวณปากเข�าเทศบาล หมู�ท่ี 5 และสระน้ําสาธารณะบ�านจํารุง หมู�ท่ี 7 

 3. ลําคลอง จํานวน 7 แห�ง ประกอบด�วย คลองเนินทราย คลองเนินฆ�อ คลองท�าครก คลองพังหัก  คลอง
ชายสูง  คลองหัวสมเส็ด  คลองหนองลิง  
       4. ฝายท่ีสําคัญ จํานวน 7 แห�ง ประกอบด�วย ฝายเนินฆ�อ ฝายเนินทราย ฝายชลประทานหมู�ท่ี 9  

 9.2 ป2าไม�  ตําบลเนินฆ�อ ไม�มีเขตการใช�ประโยชน�ทรัพยากรและท่ีดินปWาไม�ตามกฎหมาย  แต�มีเขตคงสภาพปWา
ไม�นอกเขตปWาตามกฎหมาย  ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 2,682 ไร� หรือร�อยละ 11.89 ของเนื้อท่ีตําบล 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตําบลเนินฆ�อ ค�อนข�างจะสมบูรณ� 
ท้ัง ดิน น้ํา ปWาไม� จะเห็นได�จากเกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถทําการเกษตรได�ตลอดท้ังปY 



  
ส�วนที่ ส�วนที่ ๒๒  

 
 
 

๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได�รับ  และการเบิกจ�ายงบประมาณ 
    ในป$งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ-พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ�ายงบประมาณ 
 ตามท่ี เทศบาลตําบลเนินฆ�อ ได� ดํ า เนินการจัด ทําแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ .2557-2559)                      

(พ.ศ.2558-2560), (พ.ศ.2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเป/นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค4กรปกครองส5วนท�องถ่ินเป/นแผนท่ีสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา เป/นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับป�งบประมาณแต5ละป�  ซ่ึงมีความต5อเนื่องและเป/นแผนก�าวหน�าครอบคลุมระยะเวลา
สามป�โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป/นประจําทุกป�  โดยเทศบาลได�ใช�แผนพัฒนาสามป�เป/นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ5ายประจําป�  การจ5ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอให�หน5วยงานอ่ืนมาดําเนินงานให�  
รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให�มีการปฏิบัติให�บรรลุวัตถุประสงค4ตามโครงการท่ีกําหนดไว�ในแผนพัฒนาสามป�  

 

ท้ังนี้ เทศบาลได�ดําเนินการต้ังงบประมาณ  การเบิกจ5ายงบประมาณดังกล5าว ตามแผนพัฒนาซ่ึงสามารถ
สรุปได�ดังนี้       

���� แผนยุทธศาสตร-การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕60)   
 

ยุทธศาสตร4 
 

พ.ศ. 2557 

โครงการ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
โครงการ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเป/นร�อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตร4ด�านสาธารณสุข 8 740,000 8 517,850 8 7.20 
2. การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 32 24,459,000 26 18,023,500 26 23.42 
3. การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อมและส5งเสริมการท5องเท่ียว 

5 6,310,000 4 1,280,000 4 3.60 

4. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 560,000 2 160,000 1 0.90 

5 .  ก า ร พั ฒ น า ด� า น ก า ร ศึ ก ษ า  กี ฬ า
นันทนาการ และสวัสดิการสังคม 

29 10,872,100 29 10,768,100 28 25.22 

6. การพัฒนาด�านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 

7 941,000 7 994,860 7 6.30 

7. การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
จัดการองค4กรให�มีประสิทธิภาพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรร
มาภิบาล 

28 4,033,000 27 3,230,600 24 21.62 

รวม 111 47,915,100 103 34,974,910 98 88.28 
 

 

 

สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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ยุทธศาสตร4 
 

พ.ศ. 2558 

โครงการ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
โครงการ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเป/นร�อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตร4ด�านสาธารณสุข 8 260,000 8 440,000 7 5.83 
2. การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 30 18,370,000 22 13,14,708.80 20 16.66 
3. การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อมและส5งเสริมการท5องเท่ียว 

5 3,790,000 4 1,280,000 3 2.5 

4. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 15,080,000 3 790,000 3 2.5 

5 .  ก า ร พั ฒ น า ด� า น ก า ร ศึ ก ษ า  กี ฬ า
นันทนาการ และสวัสดิการสังคม 

31 11,429,000 31 11,739,500 28 13.33 

6. การพัฒนาด�านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 

8 1,280,000 8 1,019,130 8 6.66 

7. การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
จัดการองค4กรให�มีประสิทธิภาพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรร
มาภิบาล 

35 7,492,910 35 6,914,410 31 25.83 

รวม 120 58,001,910 111 35,367,748.80 100 83.33 
 

ยุทธศาสตร4 
 

พ.ศ. 2559 

โครงการ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
โครงการ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเป/นร�อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ 

1 .  ก า ร พัฒนาด� า นส า ธ า รณสุ ข แล ะ
สิ่งแวดล�อม 

11 1,010,000 11 1,120,000 11  

2. การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 39 28,808,000 27 18,762,446 25  
3. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและส5งเสริมการท5องเท่ียว 

7 3,645,000 6 1,145,000 3  

4. การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา กีฬา 
และสวัสดิการสังคม ภูมิปLญญาท�องถ่ิน 

30 14,031,000 29 11,728,000 29  

5. การพัฒนาด�านการปMองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร�อยใน
ชุมชน 

8 6,330,000 7 998,360 6  

6. การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร
องค4กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

29 4,052,000 29 3,724,700 28  

รวม 124 56,876,000 109 37,030,506 102  
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๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีเทศบาลได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช�เป/นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให�บรรลุ

เปMาหมายท่ีวางไว� เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก�ไขปLญหาให�กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะต�องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว5าด�วยการจัดทําแผนขององค4กรปกครอง
ส5วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข�อ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว5าด�วยการจัดทําแผนขององค4กรปกครอง
ส5วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข�อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป/นผู�ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต5อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต5อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปWดเผยภายในสิบ
ห�าวันนับแต5วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล5าวและต�องปWดประกาศไว�เป/นระยะเวลาไม5น�อยกว5าสามสิบวันโดย
อย5างน�อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป�   

 ซ่ึงแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได�ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 

���� ป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  แผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  
โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน  ๑11  โครงการ 

    สามารถดําเนินการได�     จํานวน  ๙8 โครงการ    
    คิดเป!นร�อยละ  88.28 
                                          เทศบาลสามารถดําเนินงานได�ตามวัตถุประสงค4ร�อยละ ๕๐ ข้ึนไปของแผนและ
สามารถดําเนินการได�ในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป�งบประมาณท่ีผ5านมา     

���� ป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  
โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน  ๑20  โครงการ 

    สามารถดําเนินการได�     จํานวน  100  โครงการ    
    คิดเป!นร�อยละ  83.33 

เทศบาลสามารถดําเนินงานได�ตามวัตถุประสงค4ร�อยละ ๘๐ ข้ึนไปของแผนและ
สามารถดําเนินการได�ในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป�งบประมาณท่ีผ5านมา   

���� ป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  แผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   124  โครงการ 
    สามารถดําเนินการได�     จํานวน  102   โครงการ    
    คิดเป�นร�อยละ  82.25 

เทศบาลสามารถดําเนินงานได�ตามวัตถุประสงค4มากกว5าร�อยละ 80 ข้ึนไปของแผน
และสามารถดําเนินการได�ในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป�งบประมาณท่ีผ5านมา  

���� ป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
    โครงการท่ีบรรจุในแผน    จํานวน   119  โครงการ 
    คาดว,าจะสามารถดําเนินการได�     จํานวน    91  โครงการ    
    คิดเป�นร�อยละ  76.47 

เทศบาลสามารถดําเนินงานได�ตามวัตถุประสงค4น�อยกว5าร�อยละ 50  ของแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน เม่ือเปรียบเทียบกับป�งบประมาณท่ีผ5านมาโดยภาพรวมแล�วแผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลยังไม5สามารถ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค4ของแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพราะมีโครงการท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินมากเกินไป แต5
เนื่องจากมีงบประมาณจํากัดทําให�ไม5สามารถจะดําเนินการได�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินได�เกินกว5าร�อยละ 50      
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   (๒)  เชิงคุณภาพ  

                   การพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ�อในรอบป� พ.ศ. 2559 ได�ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท่ี
วางไว�โดยพิจารณาการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู5อย5างจํากัด ให�มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดตอบสนองต5อปLญหา
ความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได� และมีการประสานแผนงานกับหน5วยงานท่ีเก่ียวข�องซ่ึงจําแนกตามสาขาการ
พัฒนา ดังนี้ 
              1. ด�านสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
  - ได�ส5งเสริมสุขภาวะท่ีดีของประชาชน เสริมสร�างสภาพแวดล�อมแหล5งแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
  - ได�มีการส5งเสริมให�ประชาชนบริหารจัดการขยะอย5างเป/นระบบ และสร�างรายได�ในครัวเรือน 
              2. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  
  - ได�พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร�างพ้ืนฐาน เช5น ถนน สะพาน ระบบน้ํา ไฟฟMาและอาคาร  
  - ได�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการเกษตร เช5น ขุดลอกแหล5งน้ํา ทําฝายชะลอน้ํา   
              3. ด�านเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและส�งเสริมการท�องเท่ียว 
  - ได�มีการส5งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมรายได� ส5งเสริมการเรียนรู�ทางด�านการเกษตร 
  - ได�มีการปรับปรุงภูมิทัศน4และส5งเสริมการท5องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
              4. ด�านการศึกษา ศาสนา กีฬา และสวัสดิการสังคม ภูมิปKญญาท�องถ่ิน 
  - ได�มีการส5งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปLญญาท�องถ่ิน  

              5. ด�านการปNองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร�อยในชุมชน 
  - ได�มีการจัดชุดอาสาสมัครปMองกันภัยฝ[ายพลเรือน เพ่ือปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี   
  -ได�ร5วมกับท�องท่ีในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือให�ท�องถ่ินมีความสงบเรียบร�อย ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย4สิน 

             6. ด�านการเมืองและการบริหารองค-กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
  - ได�มีการอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การอบรมให�ความรู�เก่ียวกับระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ ศึกษาดูงานส5วนราชการอ่ืนๆ เพ่ือนํามาปรับใช�กับองค4กร พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

๒. ผลท่ีได�รับจากการดําเนินงานในป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลท่ีได�รับหรือผลท่ีสําคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลได�ดําเนินงานต5างๆ ต้ังแต5มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐ เพ่ือแก�ไขปLญหาให�กับ

ประชาชน และพัฒนาองค4กรให�เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือให�ความเป/นอยู5ของประชาชนดีข้ึน  ซ่ึงผลจากการ
ดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลท่ีได�รับมีดังนี้  

๑. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในแต5ละหมู5บ�าน เช5น ถนน ไฟฟMา ประปา 
2. ไม5มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี   
3. ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  ผู�ป[วยเอดส4  ได�รับเงินช5วยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน 
4. ประชาชนได�รับความช5วยเหลือจากสาธารณะภัยต5างๆ 
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกต�อง 
6. ประชาชนได�รับความรู�เก่ียวกับการสาธารณสุข 
7. ประชาชนได�มีส5วนร5วมในการดําเนินงานต5างๆ ของเทศบาล 
8. ประชาชนได�รับบริการจากงานบริการต5างๆ ของเทศบาลด�วยความสะดวก 
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 สําหรับในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดว5าจะได�รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนท่ีได�มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนมีน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภค  
3. มีการบริหารจัดการขยะให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. ประชาชนได�รับการฝ`กอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได�ให�กับครัวเรือน 
5. ผู�สูงอายุ คนพิการ ผู�ด�อยโอกาสทางสังคมได�รับการดูแลอย5างท่ัวถึง 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานของเทศบาลป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐  สามารถดําเนินการได�ตามท่ี

ประชาชนต�องการเฉลี่ย ๓ ป�  ร�อยละ 80  ซ่ึงการดําเนินงานนั้นก็สามารถส5งผลผลกระทบต5อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
 ๑. การก5อสร�างถนนเพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาล  ทําให�การระบายน้ําได�ช�าเกิดน้ําท5วมขังในบางจุด ทําให�

เทศบาลต�องเร5งก5อสร�างรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก�ไขปLญหาดังกล5าว 
 ๒. การพัฒนาเจริญข้ึนทําให�การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปด�วย  ส5งผลให�เกิดเป/นชุมชนแออัด 

ก5อให�เกิดโรคระบาด เช5น  ไข�เลือดออก  โรคมือ ท�าว ปาก  เป/นต�น 
 ๓. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แต5หน5วยบริการด�านสาธารณสุขมีไม5เพียงพอต5อความต�องการ ทําให�ไม5ได�

รับความสะดวกในการใช�บริการ 
 ๔. การก5อสร�างทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได�  แต5ผลกระทบคือปลายทางท่ีเป/นพ้ืนท่ี

การเกษตรได�รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม5ได�  เป/นแหล5งสะสมเชื้อโรคต5างๆ   

๓. สรุปปKญหาอุปสรรคการดําเนิงานท่ีผ�านมาและแนวทางการแก�ไข  
    ป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

����  ป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปKญหา 

๑)  เจ�าหน�าท่ียังขาดความรู�ความเข�าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท5าท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ เครื่องใช� เทคโนโลยีในการทํางานมีไม5เพียงพอและไม5ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปLญหาท่ีจะต�องแก�ไขอยู5เป/นจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต�องการซ่ึงความต�องการดังกล5าวมีเป/นจํานวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม5เข�าใจขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลท่ีจะสามารถดําเนินการได�  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู�เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช�  เทคโนโลยีในการ

ทํางานมีไม5เพียงพอและไม5ทันสมัย  ทําให�เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป/นอย5างยิ่ง  
๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม5เพียงพอต5อการดําเนินงานแก�ไขปLญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสมารถดําเนินการได�เฉพาะตามอํานาจหน�าท่ี      

���� แนวทางการแก�ไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามป�ควรพิจารณาใช�แผนยุทธศาสตร4การพัฒนามาเป/นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป�และให�มีความสอดคล�องกัน   

๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะให�เป/นไปตามแผนพัฒนาสามป� กล5าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป�มาพิจารณาดําเนินการ  

๓)  ไม5ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม5อยู5ในอํานาจหน�าท่ี  ในแผนพัฒนาสามป�   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการได�ในป�งบประมาณนั้น   
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๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได�รับความเดือดร�อนมากท่ีสุด เช5น  
การแก�ไขปLญหาเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร 

(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให�มีสถานท่ีในการให�บริการประชาชนอย5างพอเพียง  เช5น  มีจุดบริการและเก�าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ�าหน�าท่ีคอยให�คําแนะนําท่ีดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือให�ประชาชนได�รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต�อง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ�าหน�าท่ีเทศบาลควรยิ้มแย�ม  แจ5มใส  และพูดจาสุภาพต5อประชาชน 
 ๔)  ควรสร�างความสัมพันธ4ระหว5างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให�เกิดความเข�าใจ 
 ๕)  ควรสร�างภาพลักษณ4ท่ีดีให�เกิดข้ึนกับเทศบาล  

����  ป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปKญหา 

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามป�ของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไม5สอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร4การพัฒนา  คือ  ไม5มีในแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม5สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ5ายได�ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร4การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม5สามารถดําเนินการได�ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว�ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ5าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลตําบลบ�านเหลื่อมมีงบประมาณไม5เพียงพอต5อการดําเนินงานแก�ไขปLญหาและความ
ต�องการของประชาชนในชุมชนได�ท้ังหมด  

๒)  เทศบาลต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต5ละด�านบางรายการยังไม5เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ทําให�ต�องโอนเพ่ิม โอนลด และต้ังจ5ายรายการใหม5      
   ���� แนวทางการแก�ไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามป�ควรพิจารณาใช�แผนยุทธศาสตร4การพัฒนามาเป/นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป�และให�มีความสอดคล�องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามป�ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป�                               

๓)  ควรเร5งรัดให�มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ5ายให�
สามารถดําเนินการได�ในป�งบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให�เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต5ละด�านท่ี
จะต�องดําเนินการ ซ่ึงจะช5วยลดปLญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ5ายรายการใหม5    

๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได�รับความเดือดร�อนมากท่ีสุด  เช5น  
การแก�ไขปLญหาเรื่องน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค  และปLญหาวาตะภัยท่ีเกิดข้ึนเป/นประจําทุกป� 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให�มีสถานท่ีในการให�บริการประชาชนอย5างพอเพียง  เช5น  มีจุดบริการและเก�าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ�าหน�าท่ีคอยให�คําแนะนําท่ีดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือให�ประชาชนได�รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต�อง  ในการบริการของเทศบาล 
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๓)  เจ�าหน�าท่ีเทศบาลควรยิ้มแย�ม  แจ5มใส  และพูดจาสุภาพต5อประชาชน 
๔)  ควรสร�างความสัมพันธ4ระหว5างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให�เกิดความเข�าใจ 
๕)  ควรสร�างภาพลักษณ4ท่ีดีให�เกิดข้ึนกับเทศบาล  

����  ป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปKญหา 

๑)  เทศบาลตําบลเนินฆ�อได�รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน
ท่ัวไปจากรัฐบาลน�อยกว5าป�ท่ีผ5านมา  ซ่ึงไม5ได�รับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไว�ในงบประมาณรายจ5ายประจําป�  ทําให�ไม5
สามารถดําเนินการโครงการได�ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ เครื่องใช� เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม5เพียงพอต5อการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปLญหาท่ีจะต�องแก�ไขอยู5เป/นจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต�องการซ่ึงความต�องการดังกล5าวมีเป/นจํานวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหน�าท่ีมีข�อจํากัดทําให�ไม5สามารถดําเนินการได�   

   ���� แนวทางการแก�ไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามป�ควรพิจารณาใช�แผนยุทธศาสตร4การพัฒนามาเป/นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป�และให�มีความสอดคล�องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามป�ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป�  

๓)  ควรเร5งรัดให�มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ5ายให�
สามารถดําเนินการได�ในป�งบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให�เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต5ละด�านท่ี
จะต�องดําเนินการ ซ่ึงจะช5วยลดปLญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ5ายรายการใหม5 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท5อระบายน้ํา  แก�ไขปLญหาขยะไม5ให�ส5งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานท่ีในการให�บริการประชาชนอย5างพอเพียง  เช5น  มีจุดบริการและเก�าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ�าหน�าท่ีคอยให�คําแนะนําท่ีดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ4ข5าวสารต5างๆ ผ5านทางหอประจายข5าวมากกว5านี้และ

ประชาสัมพันธ4ข5าวบ5อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให�ประชาชนได�รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต�อง  ในการบริการของเทศบาล 
 

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



 

 

ส�วนท่ี ๔ 
การนําแผนพัฒนาท�องถิ่นส่ีป�ไปสู�การปฏิบัติ 

 

๑. ยุทธศาสตร%การพัฒนาและแผนงาน 

 
ท่ี 
 

ยุทธศาสตร% ด�าน แผนงาน 
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน�วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร�การพัฒนา
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล�อม 

ด�านบริการชุมชนและ 
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข  
 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ

ชุมชน 
 

   แผนงานเคหะและชุมชน  
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนา

โครงสร�าง 
พ้ืนฐาน 

ด�านบริการชุมชนและ 
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช+าง 

 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

กองสาธารณสุข 

3  ยุทธศาสตร�การพัฒนา
เศรษฐกิจและส+งเสรมิการ
ท+องเท่ียวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด�านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลดัเทศบาล 
ด�านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

กองการศึกษา 

 แผนงานเคหะและชุมชน สํานักปลดัเทศบาล, 
กองช+าง 

  ด�านบริการงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดัเทศบาล, 
กองช+าง 

4 ยุทธศาสตร�การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา ภูมิ
ป9ญญาท�องถ่ิน กีฬา และ
สวัสดิการสังคม 

ด�านงบกลาง แผนงานงบกลาง กองการศึกษา 

ด�านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห� กองการศึกษา 

 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

 

 แผนงานการศึกษา  

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาการ
ป=องกันบรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความสงบ
เรียบร�อยในชุมชน 

ด�านบริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน สํานักปลดัเทศบาล 

ด�านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

กองการศึกษา, 
สํานักปลดัเทศบาล 

ด�านงบกลาง แผนงานงบกลาง สํานักปลดัเทศบาล 

6 ยุทธศาสตร�การพัฒนา
การเมืองการบริการและการ
บริหารองค�กรตามหลักธรร
มาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด�านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองคลัง, สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ด�านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดัเทศบาล
,การศึกษา 

  แผนงานรักษาความสงบภายใน  

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

รวม 6 ยุทธศาสตร% 4 ด�าน 10 แผนงาน 1 สํานัก/4กอง 
  

เท
ศบ

าล
ตาํ

บล
เนิ

นฆ
�อ 



แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1.1 แผนงานสาธารณสุข 3 450,000         3 300,000         5 630,000          6 650,000          6 2,030,000             

1.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 390,000         4 400,000         5 1,400,000       5 800,000          6 2,990,000             

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 5,000,000      1 5,000,000       1 5,000,000       1 15,000,000           
รวม 3 แผนงาน 6 840,000         8 5,700,000      11 7,030,000       12 6,450,000       13 2,030,000             

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 36 58,394,000    54 64,144,000    64 106,530,000   46 67,240,000     96 296,308,000         
2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 900,000         1 900,000         1 900,000          1 900,000          1 3,600,000             

รวม 2 แผนงาน 37 59,294,000    55 65,044,000    65 107,430,000   47 68,140,000     97 299,908,000         

3.1 แผนงานการเกษตร 2 180,000         2 180,000         3 680,000          2 180,000          3 1,220,000             

3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 50,000           1 50,000           1 50,000            3 1,050,000       3 1,200,000             

3.3 แผนงานบริหารงานทั+วไป 3 2,030,000      4 1,580,000      5 3,580,000       4 1,580,000       5 8,770,000             

3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 16,000,000    3 11,000,000    3 11,000,000     1 1,000,000       3 39,000,000           

รวม 4 แผนงาน 8 18,260,000    10 12,810,000    12 15,310,000     10 3,810,000       14 11,190,000           
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1) ยุทธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุขและสิ.งแวดล้อม

2) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื3นฐาน2) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื3นฐาน

3) ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสริมการท่องเที.ยวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

ปี 2562 ปี 2563 รวม 4  ปี

แผนพฒันาท้องถิ.นสี.ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ปี 2561 ปี 2564

ประเภทที. 1 โครงการที.เทศบาลดําเนินการเองและอดุหนุนหน่วยงานภายนอก
ของเทศบาลตาํบลเนินฆ้อ



4) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ.น กฬีา และสวสัดิการสังคม

4.1 แผนงานงบกลาง 4 8,364,000      4 8,364,000      4 8,364,000       4 8,364,000       4 33,456,000           

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 330,000         4 330,000         4 330,000          4 330,000          4 1,320,000             

4.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 300,000         2 500,000          2 500,000          2 1,300,000             

4.4 แผนงานการศึกษา 11 3,415,000      10 3,265,000      12 5,775,000       13 11,775,000     16 24,230,000           

4.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ
8 800,000         8 800,000         9 890,000          10 990,000          10 3,480,000             

รวม 5 แผนงาน 27 12,909,000    27 13,059,000    31 15,859,000     33 21,959,000     36 36,076,000           

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 560,000         4 560,000         4 560,000          4 560,000          4 2,240,000             

5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 5,200,000      2 4,200,000      2 4,200,000       1 200,000          2 13,800,000           

5.3 แผนงานงบกลาง 1 300,000         1 300,000         1 300,000          1 300,000          1 1,200,000             

รวม  3 แผนงาน 7 6,060,000      7 5,060,000      7 5,060,000       6 1,060,000       7 17,240,000           

6.1 แผนงานบริหารงานทั+วไป 6 690,000         8 1,870,000      10 2,490,000       8 1,490,000       11 6,540,000             

6.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 390,000         3 440,000         4 390,000          4 390,000          4 1,610,000             

6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 30,000           2 30,000           2 30,000            2 30,000            2 120,000                

6.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ
6 130,000         6 130,000         6 130,000          6 130,000          6 520,000                

6.5 แผนงานสาธารณสุข 1 135,000         1 135,000         1 135,000          1 135,000          1 540,000                

รวม 5 แผนงาน 18 1,375,000      20 2,605,000      23 3,175,000       21 2,175,000       24 9,330,000             

รวมทั3งสิ3น 103 98,738,000    127 104,278,000  149 153,864,000   129 103,594,000   191 375,774,000         
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5) ยุทธศาสตร์การพฒันาการบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

6) ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริการและการบริหารองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



แบบ ผ. 01

  ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการรณรงค ์ป้องกนัและ 1)เพื�อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 1)จดัทาํแผนปฏิบตัิงานป้องกนั 200,000   200,000   200,000   200,000   มีแนวทางการ1)จาํนวนผูป้่วยลดลงจน  -สาธารณสุข

ควบคุมโรคติดต่อในพื-นที�เทศบาลป้องกนัและควบคุมโรคเช่นไขเ้ลือดออกและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ป้องกนัและ ไม่พบผูป้่วยในตาํบลเนินฆอ้ -อสม
�������� �.1-9 ไขห้วดันก ฯลฯ 2)จดักิจกรรมรณรงค ์และควบคุม ควบคุมโรค  2)ประชาชนมีจิตสาํนึกใน

2)เพื�อรณรงคใ์หค้วามรู้และสร้างความ การระบาดของโรคในพื-นที� และประชาชน การเฝ้าระวงัไม่ใหเ้กิดโรคติดต่อ
เขา้ใจใหก้บัประชาชน เทศบาลทั-ง 9 หมู่บา้น มีความเขา้ใจ
3)เพื�อจดักิจกรรมควบคุมและป้องกนั 3)สื�อประชาสัมพนัธ์ CD ร้อยละ 70
การระบาดของโรค

2 โครงการป้องกนัและควบคุมโรค เพื�อป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 50,000    50,000    50,000    50,000    ป้องกนัและ ไม่พบผูป้่วยดว้ยโรคพิษ  -สาธารณสุข
พิษสุนขับา้ ในสุนขัและแมวในพืนที�เทศบาล ใหก้บัสุนขัและแมวจรจดั เช่นวดั ควบคุมโรค สุนขับา้ในพืนที�ตาํบล
แผนชุมชน ม.1-9 สถานที�ราชการ ร้อยละ 70

3 โครงการปรับภูมิทศัน์และบาํบดั 1)การปล่อยนําทิงของครัวเรือน คลองสาธารณะทังตาํบล 200,000   50,000    50,000    50,000    ร้อยละ 20  1)ลาํคลองสะอาดและไดร้ับ -สาธารณสุข
ฟื นฟูการกกัเกบ็นําคลองสาธารณะ2)ขดุลอกคลอง เกิดความสะอาดสวยงาม การฟื นฟูใหม้ีสภาพสวยงาม
�������� �. 1-9 3)บาํบดันําเสียเพิ�มออกซิเจน

6
6

4 โครงการพฒันาศกัยภาพ อสม. เพื�ออบรมและแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบั อสม.ตาํบลเนินฆอ้จาํนวน 300,000   300,000   เพิ�มศกัยภาพ อสม.มีความรู้ความเขา้ใจ  -สาธารณสุข

สํารับ องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที..3  การพฒันาอุตสาหกรรมทีเป็นมติร และบริการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมอย่างยังยนื..........
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที 4  อนุรักษ์ ฟื5 นฟู และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมบนพื5นฐานของการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน.............

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)

เทศบาลตาํบลเนินฆ้อ

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

           1.1  แผนงานสาธารณสุข



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

อสม.ที�มีศกัยภาพเขม้แขง็ 100 คน ได ้70% และมีศกัยภาพเพิ�มขึน
แผนชุมชน ม.1-9

5 โครงการมคัคุเทศน์เยาวชน 1)เพื�ออบรมฝึกปฏิบตัิใหก้บัเยาวชน เยาวชนระดบั ป.4-ป.6 จาํนวน 30,000    30,000    อบรม 1 ครั ง 1)เยาวชนในตาํบลมีความ  -สาธารณสุข
รักษส์ิ�งแวดลอ้ม ในตาํบลในการเป็นมคัคุเทศน์ 70 คน สามารถในการเป็นมคัคุเทศน์

2)ปลูกจิตสาํนึกใหก้บัเยาวชนในการ 2)เยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิด
อนุรักษส์ิ�งแวดลอ้มและการเป็นผูน้าํ ประโยชน์ต่อส่วนรวม

แผนชุมชน ม. 1-9 ในการอนุรักษส์ิ�งแวดลอ้ม 3)เยาวชนมีจิตสาํนึกในการ
อนุรักษส์ิ�งแวดลอ้ม

6 โครงการชุมชนรักษช์ายหาด 1)เพื�ออบรมใหค้วามรู้กบัสมาชิกกลุ่ม 1)สมาชิกกลุ่ม จาํนวน 50 คน 20,000    อบรมให้  1)ชายหาดสะอาดและไดร้ับ -สาธารณสุข
ทุ่งคา ในการอนุรักษแ์ละฟื นฟูทรัพยากร ร่วมกิจกรรมอนุรักษฟ์ื นฟู ความรู้ 50 คน การฟื นฟูใหม้ีสภาพสวยงาม

ธรรมชาติในหาดทุ่งคา สิ�งแวดลอ้มและทรัพยากร
2) เพื�อกาํหนดกฏ กติกา ในการใช้ ธรรมชาติหาดทุ่งคา

แผนชุมชน ม. 4, 8, 9 ทรัพยากรธรรมชาติหาดทุ่งคา

450,000   300,000   630,000   650,000   

1 โครงการวยัใสรักสะอาด 1)เพื�อใหป้ระชาชนและเยาวชนมี จาํนวน 9 หมู่บา้น 220,000   220,000   220,000   220,000   เดือนละ 1 เกิดความรักสามคัคีในชุมชน -สาธารณสุข
ส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น ครั งของ และถนนสะอาดสวยงาม
2)เพื�อพฒันาถนนและบริเวณสองขา้ง การมีส่วนร่วม
ทางใหส้ะอาดสวยงาม

แผนชุมชน ม. 1-9 3)เพื�อคน้หาหมู่บา้นที�ผ่านหลกัเกณฑ์
การประเมิน
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2 โครงการ 3 R รักษบ์า้น ชุมชน  1)เพื�อปลูกจิตสาํนึกที�ดีใหก้บัเดก็เรื�อง  1)จาํนวนเดก็และเยาวชน 70,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละผูร้่วมแกไ้ขปัญหาขยะในชุมชน  -สาธารณสุข

           1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

องคก์ร การทิงขยะและคดัแยกขยะ จาํนวน 75 คน โครงการมี ใหม้ีปริมาณลดลง รวมทัง
 2)เพื�อใชส้ิ�งของใหเ้กิดประโยชน์สุงสุด 2)จดัอบรม 1 ครั ง/ปี จิตสาํนึก 3 Rส่งเสริมใหเ้ดก็และเยาวชน

ตามหลกั Reduce, Reuse, Recycle 3)ผูน้าํทอ้งที�ทอ้งถิ�น ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
แผนชุมชน ม. 1-9 และเกิดแรงจูงใจ

3 โครงการชุมชนรณรงคล์ดขยะ 1)เพื�อใหร้้านคา้และประชาชนมี ร้านคา้ 15  ร้าน 100,000   100,000   100,000   100,000   ประชาชน ประชาชนมีการคดัแยกขยะ  -สาธารณสุข
ตน้ทาง ส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ประชาชน 35 ครัวเรือน 50 ครัวเรือน ในครัวเรือน

มีส่วนร่วม
แผนชุมชน ม. 1-9

4 โครงการลิงแสมรักษส์ิ�งแวดลอ้ม 1)เพื�อใหเ้กิดการรวมกลุ่มประชาชน/ จาํนวน 30 คนพืนที�หมู่ที� 2 30,000    30,000    30,000    ร้อยละผูเ้ขา้ 1)เกิดการรวมกลุ่มของ  -สาธารณสุข
เยาวชน ในการรักษาความสะอาด ซอยท่าเจริญผลและท่าตาโบ๊ย กลุ่มมีจิด ประชาชน/เยาวชนในการรักษา
ดว้ยการเกบ็ขยะ ตดัหญา้ในหมู่บา้น สาํนึกที�ดี ความสะอาด ขยะในชุมชน
2)เพื�อปลูกจิตสาํนึกที�ดีใหก้บัประชาชน เยาวชนใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
เยาวชนในการอนุรักษส์ิ�งแวดลอ้ม 2)เกิดจิตสาํนึกที�ดีในการ

แผนชุมชน ม. 2 เพิ�มทศันยภาพที�สวยงาน อนุรักษส์ิ�งแวดลอ้ม
390,000   400,000   400,000   400,000   
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์ที� 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการขดุลอกคลองขา้งศาลา 1)เพื�อใชใ้นการกกัเก็บนํ า กวา้ง 4 เมตร ลึก 1 เมตร 300,000   300,000  300,000  300,000    พืนที�กกัเก็บนํ า ประชาชนมีนํ าใชใ้นการกองช่าง

หมู่ที� 9,3 ตาํบลเนินฆอ้ สาํหรับเกษตรกรผูเ้ลียงกุง้ ยาว 2,000 เมตร 8,000 ลบ.ม. ประกอบอาชีพ กรมชลประทาน

 (อนัดบั 1 แผนชุมชน ม.9) 2)ทาํป้ายประชาสมัพนัธ์การอนุรักษ์

2 โครงการบริหารจดัการระบบ เพื�อพฒันาระบบประปาหมู่บา้น 1)ขยายเขต บริเวณปลายสาย 500,000   300,000  200,000  200,000    นํ าประปาเพียงประชาชนมีนํ าประปาที�มี -กองช่าง

จ่ายนํ าประปาหมู่บา้นในพืนที� ใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 2)อบรมใหค้วามรู้พนกังานฝ่ายผลิต พอทัง 9 หมู่ คุณภาพใชอ้ยา่งทั�วถึงและกรมชลประทาน

เทศบาล ประชาชนพึงพอใจ อยา่งต่อเนื�อง เพียงพอกบัความตอ้งการ

3)เพิ�มขนาดท่อเมนประปา 

แผนชุมชน ม.1-9 4)ลา้งท่อประปาจุดเดรน (drain)นํ าทิง

3 โครงการจดัซือจดัหาวสัดุไฟฟ้าเพื�อ 1)เพื�อซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะที�ชาํรุด1)จดัซือวสัดุและอุปกรณ์สาํหรับ 250,000   200,000  200,000  200,000    9 หมู่บา้น  1) ประชาชนมั�นใจใน กองช่าง

ใชซ้่อมแซมไฟสาธารณะในพืนที� เสียหายใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี ปรับปรุง ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ความปลอดภยัการ

เทศบาล ประสิทธิภาพ ที�ชาํรุด เสียหายภายในพืนที�เทศบาล สญัจร

แผนชุมชน ม. 1-9 2)ติดตังโคมไฟสาธารณะเพิ�มเติม ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ม.1-9
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          2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

วตัถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที� 6  สร้างความเข้มแข็ง และเพิ�มขีดความสามารถของภาคพาณชิยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล..........
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที� 5  การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั�งยนื.......

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าพร้อม 1)เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือนระยะทาง 400 เมตร 400,000   ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

สายพาดดบัและติดตังโคมไฟรายทาง 2)เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับความปลอดภยั แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

ซอยพฒันา 2 หมู่ที� 1 จากการเดินทางสญัจรไป-มา ในชีวติทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.1)

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดบั 1)เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือนหกแยก ระยะทาง 300 เมตร 60,000     ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

และติดตังโคมไฟรายทาง 2)เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับความปลอดภยัจาก แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

ซอยตน้ไทร หมู่ที� 4 การเดินทางสญัจรไป-มา ในชีวติทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.4)

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า ยา้ยเสา 1)เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น เสาไฟฟ้า 4 ตน้ ระยะทาง 500 ม. 400,000   300,000  ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

ไฟฟ้าพร้อมสายพาดดบัติดตังโคมไฟ ครัวเรือน แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

รายทางซอยส่องแสงพฒันา 3 หมู่ที� 4 2)เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับความ ในชีวติทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.4) ปลอดภยัจากการเดินทางสญัจรไป-มา

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าพร้อม 1)เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรสะดวก ระยะทาง 380 เมตร 300,000   ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความ กองช่าง

สายพาดดบัและติดตังโคมไฟรายทาง 2)เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับความ แสงสวา่ง สะดวกในการสญัจร

ซอยส่องแสงพฒันา 7 หมู่ที� 4 ปลอดภยั

(แผนชุมชน ม.4)

8 โครงการขยายเขตระบบจาํหน่าย 1)เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือน1)เดินสายแรงตํ�าพร้อมอุปกรณ์ 600,000   600,000  600,000  300,000    ร้อยละไฟฟ้า 1)คุณภาพชีวติของประชาชนกองช่าง

ไฟฟ้าพร้อมสายพาดดบัและโคม 2)เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับความปลอดภยัจาก2)เดินสายพาดดบัระยะทาง 1500 ม. แสงสวา่ง ที�อาศยัอยูภ่ายในซอยมี

ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหนอง การเดินทางสญัจรไป-มา 3)ติดตังโคมไฟสาธารณะ คุณภาพชีวติที�ดีขึน

แพงพวย-จาํรุง หมู่ที� 5-7

(แผนชุมชน ม.5, ม.7)
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการจดัสร้างป้ายจราจรและ 1)เพื�อความปลอดภยัของผูส้ญัจรและ  1) ป้ายจราจร สญัญาณไฟต่าง ๆ 300,000   300,000  300,000  200,000    ป้ายจราจร 1)ลดปัญหาอุบตัิเหตุจากกองช่าง
วศิวกรรมจราจรในพื3นที�เทศบาล เพื�อควบคุมนํ3 าหนกัรถป้องกนัถนนชาํรุดวศิวกรรมการจราจร บริเวณทาง การใชถ้นน
�������� �. 1-9 2) ป้ายบอกเขตการปกครอง แยกถนนสายต่างๆ  ที�มีความ 2)ประชาชนมีความปลอด

3) ป้าย น2., ป้าย ต.63 และ ต.66 เสียง ภยัในชีวติและทรัพยส์ิน
4) RUMBLE  STRIPS หรือเนิน มากขึ3น
ชะลอความเร็ว,ป้ายต่าง ๆ 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สนาม  1)เพื�อจดัใหม้ีสถานที�ออก 1)เพื�อจดัสร้างที�พกันกักีฬา 500,000   300,000  200,000  200,000     1 แห่ง 1)มีสนามกีฬาที�ได้ กองช่าง
ฟตุซอล หมู่ที� 3 กาํลงักายและสวนสาธารณะ และที�นั�งเชียร์กีฬา มาตรฐานเพื�อใหบ้ริการกรมส่งเสริมฯ

ของตาํบล 2)ปรับภูมิทศัน์บริเวณ ประชาชน การท่อง
(แผนชุมชน ม.3) โดยรอบ เที�ยวและกีฬา

11 โครงการก่อสร้างประตูกนันํ าเคม็ เพื�อกนันํ าเคม็เขา้พืนที�เกษตร จาํนวน 2 แห่ง หมู่ที� 2 400,000 400,000 ประตูกนั ประชาชนมีนํ าเพียงพอ  -กองช่าง

หมู่ที� 2  ท่าเจริญผลและท่าพิกลุทอง นํ าเคม็ 2 แห่ง สาํหรับอุปโภค บริโภค และ

แผนชุมชน ม. 2 ทาํการเกษตรในช่วงหนา้แลง้

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าและ 1)เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือนเสาไฟฟ้า 4 ตน้ ระยะทาง 500 ม. 300,000  300,000  ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

ยา้ยเสาไฟฟ้าพร้อมสายพาดดบัติดตัง 2)เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับความปลอดภยั แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

โคมไฟรายทางซอยชาวสวน 7 หมู่ 7 จากการเดินทางสญัจรไป-มา ในชีวติทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.7)

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า พร้อม 1)เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น 1)เดินสายแรงตํ�าพร้อมอุปกรณ์ 150,000  ร้อยละไฟฟ้า 1)คุณภาพชีวติของประชาชนกองช่าง

สายพาดดบัและโคมไฟฟ้าสาธารณะ ครัวเรือน 2)เดินสายพาดดบัระยะทาง 100 ม. แสงสวา่ง ที�อาศยัอยูภ่ายในซอยมี

สายซอย 4 เชื�อมซอย 2 หมู่ที� 7 2)เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับความ 3)ติดตังโคมไฟสาธารณะ คุณภาพชีวติที�ดีขึน

(แผนชุมชน ม.7) ปลอดภยัจากการเดินทางสญัจรไป-มา
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการขดุลอกคลองเลียบถนน  1)เพื�อใชใ้นการกกัเก็บนํ า และคลอง กวา้ง 4 เมตร ลึก 1 เมตร 500,000  ระยะทาง ประชาชนมีนํ าใชใ้นการกองช่าง

สายเนินฆอ้-ท่าครก หมู่ที� 3 ตืนเขิน เร่งการระบายนํ า ยาว 1,000 เมตร 1000 เมตร ประกอบอาชีพ กรมชลประทาน

 (แผนชุมชน ม.3) 2)ทาํป้ายประชาสมัพนัธ์การอนุรักษ์

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าพร้อม 1)เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือนระยะทาง 400 เมตร 300,000  300,000  ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

สายพาดดบัและติดตังโคมไฟรายทาง 2)เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับความปลอดภยัจาก แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

ซอยเนินฆอ้ 3/1 หมู่ 3 การเดินทางสญัจรไป-มา ในชีวติทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.3)

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าพร้อม 1)เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือนระยะทาง 800 เมตร 400,000  300,000  ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

สายพาดดบัและติดตังโคมไฟรายทาง 2)เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับความปลอดภยัจาก แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

สายเลียบคลอง 1 หมู่ที� 1,6 การเดินทางสญัจรไป-มา ในชีวติทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.1)

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าพร้อม 1)เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือนระยะทาง 500 เมตร 300,000  300,000  300,000    ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

สายพาดดบัและติดตังโคมไฟรายทาง 2)เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับความปลอดภยัจาก แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

ซอยขา้งวดัหนองแพงพวย หมู่ที� 5 การเดินทางสญัจรไป-มา ในชีวติทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.5)

18 โครงการขยายเขตระบบจาํหน่าย 1)เพื�อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ิน1)เดินสายแรงตํ�าพร้อมอุปกรณ์ 200,000  200,000    ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายซอย ของประชาชนผูเ้ดินทางสญัจรไป-มา 2)เดินสายพาดดบัระยะทาง 300 ม. แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

เนินฆอ้ 3 (ขา้งวดั) 3)ติดตังโคมไฟสาธารณะ  ในชีวติทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.3)
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า 1)เพื�อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ินระยะทาง 400 เมตร 400,000  400,000  400,000    ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

พร้อมสายพาดดบัและติดตังโคมไฟ ของประชาชนผูเ้ดินทางสญัจรไป-มา แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

รายทาง สายหนองแพงพวย-ซอย ในชีวติทรัพยส์ิน

ชากแวง 2 หมู่ 5,7

 (แผนชุมชน ม. 5,7)

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าพร้อม 1)เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือนระยะทาง 270 เมตร 300,000  300,000  ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

สายพาดดบัและติดตังโคมไฟรายทาง 2)เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับความปลอดภยัจาก แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

ซอยเนินขา้วตม้ 4 หมู่ที� 6 การเดินทางสญัจรไป-มา ในชีวติทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.6)

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าพร้อม 1)เพื�อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ินระยะทาง 250 เมตร 300,000  300,000  ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

สายพาดดบัและติดตังโคมไฟรายทาง ของประชาชนผูเ้ดินทางสญัจรไป-มา แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

ซอยท่าเทียบเรือหลวง ในชีวติทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.8)

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า 1)เพื�อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ินระยะทาง 300เมตร 400,000  400,000    ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

พร้อมติดตังโคมไฟสาธารณะ ของประชาชนผูเ้ดินทางสญัจรไป-มา แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

บริเวณสายซอยส่องแสง 2 หมู่ 4 ในชีวติทรัพยส์ิน

 (แผนชุมชน ม.4)

23 โครงการพฒันาและปรับปรุงฝาย เพื�อพฒันา ปรับปรุง ซ่อมแซมฝาย หมู่ที� 1 และหมู่ที� 9 5,050,000  จาํนวน 2 แห่ง ประชาชนในตาํบลเนินฆอ้ -กองช่าง

ในพืนที�เทศบาล ทุกประเภทในพืนที�เทศบาลใหม้ีสภาพ ไดร้ับประโยชน์ร่วมกนักรมชลประทาน

แผนชุมชน ม.1/ม.2/ม.3/ม.6/ม.9/ พร้อมใชง้าน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวน
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการปรับปรุงระบบจาํหน่าย 1)เพื�อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ินหมอ้แปลงไฟฟ้าขา้งศาลา 400,000  400,000    ร้อยละไฟฟ้า 1) ประชาชนมีความปลอดภยักองช่าง

ไฟฟ้าโดยเพิ�มขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้า ของประชาชนผูเ้ดินทางสญัจรไป-มา แสงสวา่ง ในการเดินทางสญัจรและ

สายซอยขา้งศาลา หมู่ที� 9 ในชีวติทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.9)

25 โครงการพฒันาปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อมแซม ปรับปรุงบาํรุงรักษา ศาลาท่าตาแผน , ศาลาท่า 600,000  300,000    ศาลา ประชาชนมีอาคารเอนกกองช่าง
ต่อเติมและบาํรุงรักษาอาคาร สิ�งก่อ อาคาร สถานที�ต่าง ๆ ที�อยูใ่นความ พิกลุทอง, ศาลาการุณ, 12 แห่ง ประสงคท์ี�พร้อมใชง้าน
สร้างต่าง ๆ ที�อยูใ่นความรับผิดชอบ รับผิดชอบใหม้ีสภาพพร้อมใชง้าน  ศาลา ม.1-9 และสนามกีฬา
ของเทศบาล  (แผนชุมชน ม. 1-9)

26 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื�อพฒันาใหเ้ป็นสถานที�ประกอบ หมู่ที� 2 จาํนวน 1 แห่ง 100,000   - อาคาร มีอาคารเอนกประสงค์ กองช่าง
ประจาํหมู่บา้นเนินทราย หมู่ที� 2 กิจกรรมต่าง ๆ ได้ 1 หลงั และสะดวกสบายในการ
แผนชุมชน ม.2 ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ

27 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนสาย เพื�อทาํฟตุบาททางเทา้และ ระยะ 250 เมตร 500,000  ฟตุบาททาง ส่งเสริมการท่องเที�ยว กองช่าง

เนินทราย-เนินฆอ้ บริเวณขา้งหอ้งสมุดปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงามสาํหรับ เทา้ 1 จุด และสถานที�สวยงาม

ชุมชนบา้นเนินฆอ้ หมู่ที� 3 ส่งเสริมการท่องเที�ยว

(แผนชุมชน ม. 3)

28 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ขา้งถนน เพื�อปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงามสาํหรับ ระยะ 300 เมตร 500,000  ถนนสวยงาม เกิดความสวยงามน่า กองช่าง

สายเนินฆอ้-ถนนกะเพรา บริเวณ เป็นสถานที�พกัผอ่นและส่งเสริม 1 จุด พกัผอ่นและท่องเที�ยว

ดา้นหนา้เทศบาล หมู่ที� 3 การท่องเที�ยว

(แผนชุมชน ม. 3,4)

29 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณริม เพื�อปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงามสาํหรับ ระยะ 400 เมตร 200,000    ถนนสวยงาม มีสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจกองช่าง
คลองบา้นเนินฆอ้ขา้งวดัและเทศบาล เป็นสถานที�พกัผอ่นและส่งเสริม 1 จุด เพิ�ม 1 แห่ง
หมู่ที� 3  (�������� �. 3) การท่องเที�ยว

3,610,000   5,950,000  6,800,000  8,650,000    
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์ที� 2 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังเพื�อซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก พฒันา ซ่อมแซม ถนนลูกรัง/หินคลุก 200,000   200,000 200,000   200,000 การสญัจร ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

ที�ชาํรุดในตาํบล ที�ชาํรุด ทรุดโทรมใหส้ามารถสญัจรในพืนที�เทศบาล ที�ชาํรุดทรุดโทรม สะดวก ในการสญัจร

(แผนชุมชน ม. 1 - 9) ไดโ้ดยสะดวก ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ร้อยละ50

2 โครงการวางท่อระบายนํ า คสล. เพื�อการระบายนํ าในช่วงฤดูฝน รางระบายนํ าสายหนา้วดั หมู่ที� 9 500,000   400,000   290 เมตร 1)ลดการท่วมของนํ าในฤดูฝนกองช่าง

พร้อมบ่อพกั ซอยหนา้วดั หมู่ที� 9,4 ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีป้องกนันํ า 2)ลดความเสียหาย

(อนัดบั 1 แผนชุมชน ม. 9,4) ท่วมขงั ในทรัพยส์ินของประชาชน

3 โครงการวางท่อระบายนํ า คสล. เพื�อการระบายนํ าในช่วงฤดูฝน รางระบายนํ าสายหนา้วดั 1-ซอย 600,000   200,000   340 เมตร 1)ลดการท่วมของนํ าในฤดูฝนกองช่าง

พร้อมบ่อพกั ซอยหนา้วดั1-ซอยร่วมใจ ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีป้องกนันํ า ร่วมใจพฒันา หมู่ที� 9 2)ลดความเสียหาย

พฒันา หมู่ที� 9 ท่วมขงั ในทรัพยส์ินของประชาชน

(อนัดบั 1 แผนชุมชน ม. 9)
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที� 6  สร้างความเข้มแข็ง และเพิ�มขีดความสามารถของภาคพาณชิยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล..........

สํารับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการ

          2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที� 5  การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั�งยนื.......



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กวา้ง 300,000   300,000 300,000   ถนน คสล. ถนนในเขต ทต.ไดม้าตรฐาน กองช่าง

เนินขา้วตม้ 1 หมู่ที� 6  สาํหรับการคมนาคม และการขนส่ง4 เมตร ยาว 500 เมตร  หรือมีพืนที� 1 สาย ประชาชนไดร้ับความสะดวก

(อนัดบั 1 แผนชุมชน หมู่ที� 6) ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม. ในการสญัจร

5 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสาย เพื�อซ่อมแซมปรับปรุงถนน ถนนสายถนนกะเพรา-ถนนใน 300,000   300,000 300,000   ถนน 1 สาย ถนนในเขตเทศบาล กองช่าง

ถนนกะเพรา-ถนนใน (ท่าครก)  หมู่ที� 8 ที�ชาํรุด ทรุดโทรมใหม้ีสภาพพร้อม(ท่าครก) กวา้ง 6 เมตร ยาว 600 เมตร มีความพร้อมในการสญัจร

(อนัดบั 1 แผนชุมชน ม. 8) ใชส้ญัจรไดส้ะดวด พืนที�ไม่นอ้ยกวา่ 3,600 ตร.ม.

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อเพื�อการคมนาคมขนส่งสะดวก ถนน คสล.สายเลียบคลองเนินทราย 800,000   800,000 800,000   800,000 ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

ระบายนํ ามีประตูปิด-เปิด สาย และระบายนํ า 1 สาย ในการสญัจร

เลียบคลองเนินทราย  หมู่ที� 1, 2

(อนัดบั 1 แผนชุมชน หมู่ที� 1, 2)

7 โครงการขยายสะพานท่อลอดเหลี�ยม เพื�อขยายสะพานใหก้วา้งมากขึน ท่อลอดเหลี�ยมขา้งละ 1 เมตร 200,000   สะพาน  ประชาชนไดร้ับความสะดวกกองช่าง

ท่าตาแผน หมู่ที� 3 สาํหรับการคมนาคมและขนส่ง พืนผิดไม่นอ้ยกวา่ 24 ตร.ม. กวา้งขึน ในการสญัจร

(แผนชุมชน หมู่ที� 3) 1 แห่ง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม. 480,000   500,000 480,000   ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

หนา้วดั 2 เชื�อมซอยพากเพียร หมู่ที� 9 สาํหรับการคมนาคมและการขนส่ง หรือมีผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 1200 ตร.ม. 1 สาย ในการสญัจร

(แผนชุมชน หมู่ที� 9) ไหล่ทางขา้งละ 0.5 เมตร

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพื�อการคมนาคมและการขนส่ง ถนนลูกรังสายซอยร่มไทร หมู่ที� 2 200,000   200,000 200,000   200,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง 

ซอยร่มไทร หมู่ที� 2 สะดวก ระยะทาง 800 เมตร 1 สาย ในการสญัจร

(อนัดบั 1 แผนชุมชน หมู่ที� 2)
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนสายเนินฆอ้ 3/7 720,000   720,000 500,000   ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

สายเนินฆอ้  3/7  หมู่ที� 3 สาํหรับการคมนาคม และการขนส่งกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพืน 1 สาย ในการสญัจร

(อนัดบั 1 แผนชุมชน ม. 3) ที�ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ตร.ม.

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ เพื�อก่อสร้างถนนใหไ้ด ้คสล. ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กวา้ง 264,000   500,000 500,000   ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

ซ่อมแซมปรับปรุงสะพานท่าเทียบ สาํหรับการคมนาคม และการขนส่ง4 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมไหล่ทาง 1 สาย ในการสญัจร

เรือหลวง  หมู่ที� 8 ขา้งละ 0.5 เมตร 

(แผนชุมชน หมู่ที� 8)

12 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ าสาย เพื�อการระบายนํ าในช่วงฤดูฝน รางระบายนํ าสายซอยส่องแสง 300,000   300,000 200,000   ระยะทาง 1)ลดการท่วมของนํ าในฤดูฝนกองช่าง

ซอยส่องแสงพฒันา หมู่ที� 9 ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีป้องกนันํ าท่วมขงัพฒันา หมู่ที� 9 ระยะทาง 67 เมตร  67 เมตร 2)ลดความเสียหาย

(แผนชุมชน ม. 9) ในทรัพยส์ินของประชาชน

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรชนิด คสล. กวา้ง 4 เมตร 480,000   300,000 100,000   ถนน คสล.  ประชาชนไดร้ับความสะดวกกองช่าง

ศรีสุข  หมู่ที� 5 สาํหรับการคมนาคม  และการขนส่งยาว 200 เมตร หรือมีพืนที�ผิวจราจร 1 เสน้ ในการสญัจร

(แผนชุมชน หมู่ที� 5) ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตร.ม.

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กวา้ง 400,000   200,000 200,000   ถนน คสล.  ประชาชนไดร้ับความสะดวกกองช่าง

ซอยเนินขา้วตม้ 5 หมู่ที� 6  สาํหรับการคมนาคม และการขนส่ง4 เมตร ยาว 500 เมตร  หรือมีพืนที� 1 เสน้ ในการสญัจร

(แผนชุมชน หมู่ที� 6) ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม.

15 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสาย เพื�อซ่อมแซมปรับปรุงถนน ถนนสายเนินขา้วตม้-หนองลิง 330,000 330,000 ซ่อมถนน  ประชาชนไดร้ับความสะดวกกองช่าง

เนินขา้วตม้-หนองลิง หมู่ที� 6 ที�ชาํรุด ทรุดโทรมใหม้ีสภาพพร้อมกวา้ง 6 เมตร ยาว 80 เมตร 1 เสน้ ในการสญัจร

(แผนชุมชน ม. 6) ใชส้ญัจรไดส้ะดวด พืนที�ไม่นอ้ยกวา่ 900 ตร.ม.
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างผิวจราจรชนิดคอนกรีต 480,000 300,000   ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

ชาวสวน 9 หมู่ที� 7 สาํหรับการคมนาคม  และการขนส่งเสริมเหลก็ ก. 4 ม. ย. 200 ม. หรือมี 1 เสน้ ในการสญัจร

(แผนชุมชน ม. 7) และใหป้ระชาชนไดใ้ชส้ญัจร พืนที�ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 800 ตร.ม.

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรชนิด คสล. กวา้ง 4 เมตร 300,000 200,000   ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

ท่อระบายนํ าซอยพากเพียร 3 หมู่ที� 9 สาํหรับการคมนาคม  และการขนส่งยาว 47 เมตร หรือมีพืนที�ผิวจราจร 1 เสน้ ในการสญัจร

(แผนชุมชน หมู่ที� 9) ไม่นอ้ยกวา่ 188 ตร.ม. 

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายผิว เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ถนนขา้งวดัหนองแพงพวย  กวา้ง 800,000   200,000 ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

จราจร ซอยขา้งวดัหนองแพงพวย สาํหรับการคมนาคม และการขนส่ง5 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพืน 1 เสน้ ในการสญัจร

ขา้งวดัหนองแพงพวย หมู่ 5 ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 1,350 ตร.ม.

(แผนชุมชน ม. 5)

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กวา้ง 300,000   300,000 ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

ท่าเรือสะพานเก่า หมู่ที� 2 (ต่อเนื�อง) สาํหรับการคมนาคม และการขนส่ง4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพืนที� 1 เสน้ ในการสญัจร

 (�������� �. 2) ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตร.ม.

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กวา้ง 400,000   400,000 ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

ซอยเนินขา้วตม้ 3 หมู่ที� 6  สาํหรับการคมนาคม และการขนส่ง4 เมตร ยาว 200 เมตร  หรือมีพืนที� 1 เสน้ ในการสญัจร

(แผนชุมชน หมู่ที� 6) ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 800 ตร.ม.

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง เพื�อก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ก่อสร้างผิวจราจร ก. 5 ม. ยาว 400 ม. 960,000 ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

ท่อระบายนํ าซอยส่องแสงพฒันา 5 ท่อระบายนํ าเพื�อการคมนาคม หรือมีพืนที�ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 1 เสน้ ในการสญัจร

หมู่ที� 4 และการขนส่ง  2,000 ตร.ม.

(แผนชุมชน หมู่ที� 4)
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กวา้ง 500,000   500,000 ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

เนินขา้วตม้ 2 หมู่ที� 6  (หวัสมเสร็จ) สาํหรับการคมนาคม และการขนส่ง5 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมไหล่ทาง 1 เสน้ ในการสญัจร

(แผนชุมชน หมู่ที� 6) ขา้งละ 0.5 เมตร 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กวา้ง 500,000 ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

หนา้ศาลเจา้ชากไร่แตง หมู่ที� 5 สาํหรับการคมนาคมและการขนส่ง4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพื4นที� 1 เสน้ ในการสญัจร

(�������� �. 5) ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 3,200 ตร.ม.

พร้อมไหล่ทางขา้งละ 0.5 เมตร 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างผิวจราจรชนิดคอนกรีต 250,000 ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

ขา้งโรงเรียนวดัจาํรุง หมู่ที� 7 สาํหรับการคมนาคมและการขนส่งเสริมเหลก็ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1 เสน้ ในการสญัจร

(แผนชุมชน ม. 7) และใหป้ระชาชนไดใ้ชส้ญัจร 100 เมตร หรือมีพืนที�ผิวจราจร

ไม่นอ้ยกวา่ 400 ตร.ม.

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กวา้ง 450,000 ถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความสะดวก กองช่าง

หวัเสมด็ หมู่ที� 8 สาํหรับการคมนาคม และการขนส่ง4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพืนที� 1 เสน้ ในการสญัจร

(แผนชุมชน หมู่ที� 8 ) ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 800 ตร.ม.

พร้อมไหล่ทางขา้งละ 0.5 เมตร

5,744,000   ######## 6,880,000   ########

1 โครงการพฒันาหมู่บา้นที�ไดร้ับรางวลั 1) เพื�อสร้างแรงจูงใจในการพฒันา รางวลัสาํหรับการพฒันาหมู่บา้น 900,000   900,000 900,000   900,000 จาํนวน 9 สร้างแรงจูงใจในการพฒันา กองช่าง

จากการประเมินโครงการวยัใส หมู่บา้นใหส้ะอาดสวยงาม จาํนวน 9  รางวลั  หมู่บา้น หมู่บา้นและการมีส่วนร่วม สาธารณสุข

รักสะอาด 2)เพื�อคน้หาหมู่บา้นที�ผา่นหลกัเกณฑ์ ศึกษา

แผนชุมชน ม. 1 - 9 การประเมินเขา้รับรางวลั สาํนกัปลดั
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          2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์ที� 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสริมการท่องเที�ยวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการพฒันาเพิ�มศกัยภาพ เพื�ออบรมใหค้วามรู้และฝึกปฏิบตัิ คณะกรรมการ/เกษตรกร 80,000      80,000   80,000     80,000   ฝึกปฏิบตัิ คณะกรรมการ/เกษตรกรมี สาํนกัปลดั

ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี�การเกษตรทศันศึกษาดูงานเพิ�มประสิทธิภาพ 50 คน ความรู้ในการบริหารจดัการกลุ่ม
ประจาํตาํบล การบริหารจดัการศูนยฯ์ ใหม้ีความเขม้แขง็ 
แผนชุมชน ม.  1-9

2 โครงการเกษตรอินทรียว์ถิีพอเพียง1.เพื�อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ จาํนวน 50 คน 100,000    100,000 100,000   100,000 ลดตน้ทุน 1) ประชาชนที�เขา้ร่วมสามารถ สาํนกัปลดั
สามารถผลิต ปุ๋ยหมกั/ปุ๋ยนํ าหมกั ไดร้้อยละ 60 ลดค่าใช ้จ่ายในครัวเรือน 
ชีวภาพใชเ้องในครัวเรือน 2) ประชาชนที�เขา้ร่วมไดใ้ช้
2.เพื�อการบริหารจดัการเคมีจากดินเลน เวลาทาํกิจกรรมร่วมกนั ก่อให้

แผนชุมชน ม.  1-9 ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม เกิดความรักความสามคัคี
3.เพื�อลดตน้ทุนการผลิจและส่งเสริม ในครอบครัว
ใหป้ระชาชนปลูกพืชผกัสวนครัว ตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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งบประมาณและที�ผา่นมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที�..2  การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์  อย่างสมดุลและยั�งยนื  ..........

สํารับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการ

           3.1  แผนงานการเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที� ....1  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการท่องเที�ยวให้เตบิโต ควบคู่กบัภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมคีุณภาพและยั�งยนื...............



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

3 โครงการก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย ์ 1)เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์ เกษตรกรในตาํบล 500,000 ศูนยส์าธิต เกษตรกรตาํบลเนินฆอ้และ สาํนกัปลดั
สาธิตการทาํปุ๋ยหมกัอินทรียใ์หแ้ก่ 1 แห่ง ผูท้ี�สนใจมีแหล่งเรียนรู้การทาํปุ๋ย
เกษตรกรรวมถึงผูท้ี�สนใจ หมกัอินทรียไ์วศ้ึกษา

180,000    180,000 680,000   180,000 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 1)เพื�อการอบรมใหค้วามรู้เกิดการเรียนรู้1)  กลุ่มสตรี 50,000      50,000   50,000     50,000   จาํนวน สร้างความรักสามคัคีในหมู่คณะ กองการศึกษา
ในตาํบล 2)สร้างเขม้แขง็ของกลุ่มอาชีพ 2) กลุ่ม อสม. 50 คน และการมีส่วนร่วม กองสาธารณสุข

3) กลุ่ม อช.
แผนชุมชน ม.  1-9 4) กลุ่มผูสู้งอายุ

50,000      50,000   50,000     50,000   

1 โครงการพฒันาการท่องเที�ยวใน 1)เพื�อจดัระบบบริหารจดัการการท่อง 1)จดัทาํแผนที�และป้ายบอก 1,000,000   500,000 500,000   500,000 9 หมู่บา้น 1) มีแหล่งท่องเที�ยวเพิ�มขึนใน สาํนกัปลดั
ตาํบล เที�ยวในตาํบลเนินฆอ้ใหเ้ขม้แขง็ เสน้ทางการท่องเที�ยวของตาํบล ทอ้งถิ�นและจงัหวดั กองการศึกษา

โดยพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร 2)จดัทาํสื�อประชาสมัพนัธ์ 2) ประชาชนมีรายไดเ้พิ�มขึน กองช่าง
แบบพอเพียง ม.1,2,3,5,6 และ 7, การท่องเที�ยวของเทศบาล เช่น
เชิงวฒันธรรม ม.3 และ 5, บา้นปลาธนาคารปู ธนาคารปู

แผนชุมชน ม. 1-9 และเชิงประมง ม.2,4,8 และ 9 แสม
2)จา้งเหมาต่อเรือ 1 ลาํ 3)จดังานประชาสมัพนัธ์การ

ท่องเที�ยว
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           3.3  แผนงานบริหารงานทั�วไป

          3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

2 โครงการก่อสร้างศาลาศูนยก์าร เพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยวสาํหรับ ศาลาท่าตาแผน 1 แห่ง 50,000   50,000     50,000   เพิ�มแหล่ง การท่องเที�ยวในตาํบลไดร้ับการ สาํนกัปลดั
เรียนรู้ท่าตาแผน หมู่ที� 3 สืบสานประเพณีวฒันธรรม ท่องเที�ยว ส่งเสริมและเชื�อมโยง กองสาธารณสุข
แผนชุมชน ม. 3 1 แห่ง กองช่าง

1,000,000 550,000 550,000   550,000 
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์ที� 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ�น กฬีา และสวสัดิการสังคม

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการจ่ายเบียยงัชีพผูสู้งอายุ  1)เพื�อสงเคราะห์ผูสู้งอายใุนเขต เบียยงัชีพแบบขันบนัได 12 เดือน6,624,000   6,624,000  6,624,000   6,624,000  ผูสู้งอายุ ผูสู้งอายไุดร้ับการช่วยเหลือกองการศึกษา

แผนชุมชน ม.1-9 เทศบาลใหม้ีคุณภาพชีวติที�ดีขึน  อาย ุ60-69 จาํนวน 440 คน และมีคุณภาพชีวติดีขึน
อาย ุ70-79 จาํนวน 250 คน ลดภาระของครอบครัว
อาย ุ80-89 จาํนวน 110 คน 
อาย ุ90 ปีขึนปี  จาํนวน 25 คน 

2 โครงการจ่ายเบียยงัชีพผูพ้ิการ  1)เพื�อสงเคราะห์ผูพ้ิการในเขต 1)จ่ายเบียยงัชีพคนพิการ 140 คน 1,344,000   1,344,000  1,344,000   1,344,000  ผูพ้ิการ ผูพ้ิการไดร้ับการช่วยเหลือกองการศึกษา
แผนชุมชน ม.1-9 เทศบาลใหม้ีคุณภาพชีวติที�ดีขึน  คนละ 800 บาท/เดือน 12 เดือน และมีคุณภาพชีวติดีขึน

3 โครงการจ่ายเบียยงัชีพผูต้ิด  1)เพื�อสงเคราะห์ผูต้ิดเชือเอดส์ 1)จ่ายเบียยงัชีพผูต้ิดเชือเอดส์ 96,000        96,000       96,000        96,000       ผูต้ิดเชือเอดส์ ผูต้ิดเชือเอดส์ไดร้ับการ กองการศึกษา
เชือเอดส์ ใหม้ีคุณภาพชีวติที�ดีขึน  16 คน ๆ ละ  500 บาท/เดือน ช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวติ
แผนชุมชน ม.1-9  จาํนวน 12 เดือน
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

สํารับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที� …5  เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง.............

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที�....1 การพฒันาความเป็นเลศิด้านการศึกษา การกฬีา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ�น ........

งบประมาณและที�ผา่นมา
           4.1  แผนงานงบกลาง



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

4 โครงการสมทบกองทุนสวสัดิการ 1)เพื�อสร้างหลกัประกนัความมั�นคงสมาชิกกองทุนฯไม่นอ้ยกวา่ 685 300,000      300,000     300,000      300,000     จาํนวน ประชาชนมีความมั�นคงในกองการศึกษา
ชุมชนตาํบลเนินฆอ้ เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน คนๆละ 1 บาทจาํนวน 365 วนั สมาชิก การดาํรงชีวติและมีคุณภาพ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                และสงัคมในการพฒันาคุณภาพชีวติ ชีวติที�ดีขึน

ที�ดีดว้ยหลกัการประชาชนออม 1 ส่วน
เทศบาลสมทบ 1  ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน
2) เพื�อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน

แผนชุมชน ม.1-9 ร่วมในการจดับริการสาธารณะ
8,364,000   8,364,000  8,364,000   8,364,000  

1 โครงการพฒันาเสริมสร้างรายได้  1)เพื�อใหเ้ด็ก เยาวชนมีทุนการศึกษา 1)จา้งงานเด็กนกัเรียน นกัศึกษา 100,000      100,000     100,000      100,000     เด็กนกัเรียน  1)เด็กนกัเรียน นกัศึกษา รู้จกักองการศึกษา
ใหเ้ด็กนกัเรียน นกัศึกษา สาํหรับเปิดภาคเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์
ช่วงปิดภาคเรียน  2)เพื�อแบ่งเบาภาระผูป้กครอง 12 คน
แผนชุมชน ม.1-9

2 โครงการพฒันาเสริมสร้างรายได้ เพื�อสนบัสนุนใหค้นพิการ จา้งงานผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส 80,000        80,000       80,000        80,000       ผูพ้ิการ ผูพ้ิการมีทศันคติที�ดีและ กองการศึกษา
ใหผู้พ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและ ผูด้อ้ยโอกาสมีงานทาํมีรายได้ และยากจนหรือตกเกณฑก์ารสาํรวจ ผูด้อ้ยโอกาสเห็นคุณค่าในตวัเอง
ยากจนหรือตกเกณฑก์ารสาํรวจ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1  คน
แผนชุมชน ม.1-9

3 โครงการบา้นทอ้งถิ�น ประชารัฐ เพื�อก่อสร้างบา้นใหก้บัผูพ้ิการ ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส 100,000      100,000     100,000      100,000     บา้นผูพ้ิการ ผูพ้ิการผูด้อ้ยโอกาสมีที� กองการศึกษา
ร่วมใจเทิดไทอ้งคร์าชนั ราชินี ผูด้อ้ยโอกาส และยากจนหรือตกเกณฑก์ารสาํรวจ ผูด้อ้ยโอกาสอยูอ่าศยั กองช่าง

จาํนวน 1 หลงั จาํนวน 1 คลงั
แผนชุมชน ม.1-9

280,000      280,000     280,000      280,000     
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           4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

1 โครงการอบรมพฒันาเพิ�ม  1)เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพกลุ่มสตรี  1)อบรมใหค้วามรู้และทศันศึกษาดู 300,000     300,000      300,000     จาํนวนสตรี 1) กลุ่มสตรีอาสาพฒันาตาํบลกองการศึกษา
ศกัยภาพกลุ่มสตรีอาสาพฒันา อาสาพฒันาตาํบลเนินฆอ้ งานนอกสถานที�จาํนวน 1 ครั ง ที�ร่วม มีศกัยภาพเขม้แขง็อนัจะนาํ
ตาํบลเนินฆอ้ 2) เพื�อจดัสวสัดิการชุมชน 2) จาํนวนสมาชิก 100 คน โครงการ ไปสู่สงัคมที�ย ั�งยนื
แผนชุมชน ม.1-9

2 โครงการเพิ�มศกัยภาพคณะ เพื�ออบรมเพิ�มศกัยภาพการบริหาร คณะกรรมการ 50 คน 200,000      200,000     คณะกรรมการกองทุนเกิดความเขม้แขง็และกองการศึกษา
กรรมการและสมาชิกกองทุน จดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน สามารถขบัเคลื�อนงาน
สวสัดิการชุมชนตาํบลเนินฆอ้ พฒันาของทอ้งถิ�นได้

-              300,000     500,000      500,000     

1 โครงการสนบัสนุนอาหารเสริม สนบัสนุนอาหารเสริมนมใหก้บัโรงจาํนวน 330 คน 640,000      640,000     640,000      640,000     ร้อยละของ เด็กนกัเรียนไดร้ับสารอาหารกองการศึกษา
นมใหก้บัโรงเรียนระดบัประถม เรียนทังสามแห่งในตาํบลดงันี เด็กไดร้ับ เพื�อเสริมสร้างพฒันาการทาง
ศึกษาในตาํบล โรงเรียนจาํรุง 60 คน อาหาร ร่างกายและสมอง

โรงเรียนเนินทราย 110 คน เสริมนม

โรงเรียนถนนกะเพรา 160 คน
อตัราคนละ 7.37 บาท จาํนวน  260 วนั

2 โครงการสนบัสนุนอาหารเสริม สนบัสนุนอาหารเสริมนมใหก้บัศูนย์เด็กไดร้ับสารอาหารเพื�อสร้าง 140,000      140,000     140,000      140,000     ร้องละของเด็กเด็กนกัเรียนไดร้ับสารอาหารกองการศึกษา
นมใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ พฒันาเด็กเลก็เทศบาล จาํนวน 65 คนพฒันาการครบ ที�ไดร้ับอาหารเพื�อเสริมสร้างพฒันาการทาง
ของเทศบาล อตัราคนละ 7.37 บาท จาํนวน  280 วนั เสริมนม ร่างกายและสมอง

3 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการ เพื�อเป็นค่าอาหารกลางวนัใหก้บัศูนยจ์าํนวน 65  คน 500,000      500,000     500,000      500,000     ร้อยละของ เด็กนกัเรียนไดร้ับสารอาหารกองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา พฒันาเด็กเลก็เทศบาล จาํนวน 65 คน เด็กไดร้ับ เพื�อเสริมสร้างพฒันาการทาง

อตัราคนละ 20 บาท จาํนวน  280 วนั อาหารกลางวนัร่างกายและสมอง
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           4.4  แผนงานการศึกษา

           4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

4 โครงการสนบัสนุนอาหาร อุดหนุนอาหารกลางวนัใหก้บัโรง จาํนวน 330 คน 1,320,000   1,320,000  1,320,000   1,320,000  ร้อยละของ เด็กนกัเรียนไดร้ับสารอาหารกองการศึกษา
กลางวนัใหก้บัโรงเรียนระดบั เรียนทังสามแห่งในตาํบลดงันี เด็กไดร้ับ เพื�อเสริมสร้างพฒันาการทาง
ประถมศึกษาในตาํบล โรงเรียนจาํรุง 60 คน อาหาร ร่างกายและสมอง

โรงเรียนเนินทราย 110 คน กลางวนั
โรงเรียนถนนกะเพรา 160 คน
อตัราคนละ 20 บาท จาํนวน  200 วนั

5 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพื�อจดักิจกรรมและสนบัสนุนการ เด็กนกัเรียน 375 คน 80,000        80,000       80,000        80,000       นกัเรียน เด็ก เด็กมีโอกาสร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียน เลก็ 400 คน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ
ในตาํบลและศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

6 โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา 1)เพื�อส่งเสริมใหเ้ด็กเลก็มีสุขภาพร่างเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา 5,000          5,000          5,000          5,000         เด็กเลก็ 1)เกิดความสามคัคีในหมู่คณะกองการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ กายสมบูรณ์แขง็แรง ระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 60 คน และไดค้วามสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง

60 คน  ปีละ 1 ครั ง ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
2) เด็กมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง

7 โครงการสนบัสนุนการขบัเคลื�อน 1) เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนในตาํบล เด็กและเยาวชนตาํบล 400,000      400,000     400,000      400,000     เด็ก/เยาวชน 1) เด็กและเยาวชนในตาํบลกองการศึกษา
ศูนยพ์ระมหาชนกในโรงเรียน ไดเ้สริมสร้างการเรียนรู้ตามรอย เนินฆอ้ จาํนวน 3 แห่ง ไดเ้รียนรู้ ไดเ้รียนรู้ และเพิ�มประสบการณ์

พอ่หลวง และเพิ�มประสบการณ์ 2) เด็กและเยาวชนใชเ้วลาวา่ง
2) เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนใชเ้วลาวา่ง ใหเ้กิดประโยชน์
ใหเ้กิดประโยชน์

8 โครงการก่อสร้างหลงัคาทางเดิน เพื�อก่อสร้างหลงัคากนัแดดกนัฝน หนา้อาคารเรียนศูนย์ 150,000      หลงัคากนั เด็ก/ผูป้กครองไดร้ับความกองการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สาํหรับทางเดิน พฒันาเด็กเลก็ ฝน 1 แห่ง สะดวก
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

9 โครงการเสริมสร้างพฒันาการ เสริมสร้างกิจกรรมต่าง ๆ และวนั ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 60 คน 50,000        50,000       50,000        50,000       จาํนวนผูร้่วม เด็กมีพฒันาการที�ดี กองการศึกษา
หนูนอ้ยวยัใส สาํคญัต่าง ๆ ใหก้บัเด็ก กิจกรรม และการมีส่วนร่วม

10 โครงการยวุมคัคุเทศกน์อ้ย สร้าง 1. เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนรับความรู้เกี�ยวจาํนวนเด็ก เยาวชนที� 30,000        30,000       30,000        30,000       เด็ก เยาวชน 1. เด็กและเยาวชนมีความรักกองการศึกษา
สาํนึกรักบา้นเกิด รักษท์อ้งถิ�น กบัแหล่งเรียนรู้ สถานที�ท่องเที�ยว รวมเขา้ร่วมกิจกรรม 45 คน 45 คน ความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น

ทังประวตัิศาสตร์ในชุมชน และทอ้งถิ�น ช่วยกนัอนุรักษแ์หล่งเรียนรู้ทาง
2. เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้ ประวตัิศาสตร์ในตาํบล
กระบวนการทาํงานร่วมกนั มีความรับ 2. เด็กและเยาวชนกลา้แสดงออก
ผิดชอบ มีจิตสาํนึกรักบา้นเกิดรักษท์อ้งถิ�น ในดา้นทกัษะทางภาษา การฟัง
3. เพื�อใหเ้ด็กเยาวชนถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบั พดู อ่าน เขียน
แหล่งเรียนรู้ สถานที�ท่องเที�ยวได้

11 โครงการศูนยเ์ด็กเลก็น่าอยู ่น่ารู้ เพื�อจดัทาํภูมิทศัน์ของศูนยเ์พื�อเด็ก เด็กของศูนยพ์ฒันา 100,000      100,000     100,000      100,000     เด็ก เด็กเลก็มีความรู้และทกัษะกองการศึกษา
น่าเรียน ไดเ้รียนรู้ทังภายในและภายนอก เด็กเลก็ ต่างเพื�อการเสริมสร้างสุขภาพจิต

หอ้งเรียน และสุขภาพร่างกาย
12 โครงการส่งเสริมศกัยภาพคณะ เพื�อเขา้ใจบทบาทหนา้ที� และการทาํงานคณะกรรมการ  16 คน 10,000        10,000       คณะกรรมการคณะกรรมการเขา้ใจบทบาทกองการศึกษา

กรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลศึกษาดูงานของศูนยพ์ฒันาเด็กตน้แบบ 16 คน หนา้ที�เพิ�มมากขึน
ตาํบลเนินฆอ้

3,415,000   3,265,000  3,275,000   3,275,000  

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัส่ง ไม่นอ้ยกวา่ 5 ครั ง 60,000        60,000       100,000      100,000     จาํนวนครั ง มีความเป็นเลิศในดา้นกีฬากองการศึกษา
การแข่งขนักีฬาระดบัตาํบล นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาประเภท รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั
 ระดบัอาํเภอ และระดบัจงัหวดั ต่างๆ ฟตุบอล ตะกร้อ ประสานความสามคัคีระหวา่ง

วอลเล่ยบ์อล เปตอง เป็นตน้ อปท.ดว้ยกนั
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           4.5  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

2 โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ทอ้งถิ�น เพื�อเป็นจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนัปีละ 1 ครั ง 40,000        40,000       40,000        40,000       จาํนวนครั ง สร้างความรักสามคัคีในหมู่กองการศึกษา
กีฬาเชื�อมความสามคัคีของ อปท. หน่วยงานภาครัฐ
ในระดบัตาํบล อาํเภอ

3 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานงาน เพื�อจดักิจกรรมอนุรักษแ์ละสืบสานปีละ 1 ครั ง 45,000        45,000       45,000        45,000       ประเพณี ร่วมสืบสานการจดังานให้กองการศึกษา
ประเพณีวนัลอยกระทง ประเพณีวนัลอยกระทงของตาํบล ลอยกระทง เป็นที�รู้จกัและคงอยูส่ืบไป
แผนชุมชน ม. 1-9 1 ครั ง

4 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน เพื�อจดัใหม้ีการประกอบพิธีกรรม ปีละ 1 ครั ง 50,000        50,000       50,000        50,000       พิธีกรรมทาง ส่งเสริมและบาํรุงพทุธศาสนากองการศึกษา
การจดักิจกรรมวนัมาฆบูชา ทางศาสนา ณ มณฑปเนินฆอ้ ศาสนา 1 ครั ง ของไทยใหเ้จริญรุ่งเรืองและคง
แผนชุมชน ม. 1-9 อยูส่ืบไป

5 โครงการครอบครัวคุณธรรมนาํ เพื�อปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนมี ครอบครัวจาํนวน 60 ครัวเรือน 250,000      250,000     250,000      250,000     ผูร้่วม ปลูกฝังใหเ้ด็ก ครอบครัว กองการศึกษา

สงัคมไทยเขม้แขง็ จิตใจดีมีคุณธรรมและจริยธรรมและพาลูกจูงหลานเขา้วดัฟังธรรม กิจกรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื�อสานสมัพนัธ์ระหวา่งคนต่างวยั ทุกวนัอาทิตย์

(แผนชุมชน ม.1-9)

6 โครงการเด็กดีเนินฆอ้ อบรมและทศันศึกษาเพื�อปลูกฝังใหเ้ด็กผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 100 คน 300,000      300,000     300,000      300,000     ผูร้่วมกิจกรรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการพฒันากองการศึกษา
เยาวชน ผูน้าํทอ้งที� ผูน้าํทอ้งถิ�น และ มีคุณธรรม 70% คุณธรรมจริยธรรม
พนกังานเทศบาลมีคุณธรรมและจริยธรรม

7 โครงการจดักิจกรรมเขา้ร่วม เพื�อจดักิจกรรมต่างๆ เขา้ร่วม ปีละ 1 ครั ง 50,000        50,000       จาํนวนครั ง อนุรักษก์ิจกรรมงานวนัผลไม้กองการศึกษา
งานผลไมข้องดีอาํเภอแกลง เทศกาลงานผลไมข้องดีเมืองแกลง ใหค้งอยูส่ืบไปและเผยแพร่

ใหเ้ป็นที�รู้จกัแก่คนทั�วไป
8 โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา จดัซือ/จดัหาอุปกรณ์กีฬาประเภท จาํนวน 9 หมู่บา้น 100,000     จาํนวน เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ กองการศึกษา

ใหก้บัหมู่บา้นและเทศบาล ต่างๆ ใหก้บัหมู่บา้นทัง 9 หมู่และ 1 เทศบาล หมู่บา้น ออกกาํลงักายอยา่งสมํ�าเสมอ
เทศบาล เพื�อสุขภาพร่างกายแขง็แรง

แผนชุมชน ม.1-9 และห่างไกลยาเสพติด
745,000      745,000     835,000      935,000     
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แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการสนบัสนุนกลุ่ม ชรบ. เพื�อสนบัสนุนกิจกรรมของชุด ชรบหมู่ที� 1-9 200,000     200,000    200,000    200,000   กิจกรรม ชรบ. มีการเฝ้าระวงัปัญหา สาํนกัปลดั

และ ศป.ปส.หมู่บา้น และ ศป.ปส.หมู่บา้น ศป.ปส. ยาเสพติดอยา่งสมํ�าเสมอ

�������� �.1-9 9 หมู่บา้น

2 โครงการสนบัสนุนการดาํเนินงาน สนบัสนุนการจดักิจกรรมและการ ประชาชนกลุ่มเสี�ยง 180,000     180,000    180,000    180,000   ร้อยละ มีการเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญ สาํนกัปลดั

ศูนยป์ฏิบตัิการป้องกนัและ บริหารจดัการศูนยใ์หม้ี 9 หมู่บา้น ประชาชน หายาเสพติดในพื5นที�ตาํบล

ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตาํบล ประสิทธิภาพ กลุ่มเสี�ยง
เนินฆอ้  (ศป.ปส.ทต.)

�������� �.1-9

3 โครงการพฒันาเพิ�มศกัยภาพ อปพร. 1)เพื�อเตรียมความพร้อมรับการ เพื�อเตรียม 150,000     150,000    150,000    150,000   อปพร. 1)มีระบบการป้องกนัและบรรเทาสาํนกัปลดั

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ความพร้อม 30 คน 30 คน สาธารณภยัที�มีประสิทธิภาพ

�������� �.1-9 ของเทศบาล 2)ช่วยเหลือผูเ้ผชิญเหตุไดท้นั
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ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

����������� 5 ���������ก�������ก������ก�� ��!������"#���$%��ก&�'(���� !��� �)��*������ 

           5.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

สํารับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที� …5  เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง.............

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที�...4  การพฒันาคุณภาพสังคมและการเมือง ด้ายการบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศให้อยู่ดีมีสุข...........

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

4 โครงการความปลอดภยัทางถนน  1)เพื�อตั5งจุดตรวจอุบตัิเหตุและบริการสองช่วงปีใหม่และ 30,000       30,000      30,000      30,000     ตั5งจุดตรวจ 1)สร้างความมั�นใจในความ สาํนกัปลดั

เพื�อป้องกนัและลดอุบตัิเหตุ  ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานตส์งกรานต ์จาํนวน 7 วนั จาํนวน 2 ครั ง ปลอดภยัทั5งชีวติและทรัพยส์ิน

ในช่วงเทศกาลสาํคญั 2)เพื�อป้องกนัเหตุสาธารณภยัและ ใหก้บัประชาชน

�������� �.1-9 อุบตัิภยัทางถนนในช่วงเทศกาลฯลฯ

560,000     560,000    560,000    560,000   

1 โครงการแข่งขนักีฬาตา้นภยัยา จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาตา้นภยั ปีละ 1 ครั5 ง 200,000     200,000    200,000    200,000   จาํนวนครั5 ง ประชาชนมีกิจกรรมเสริมสร้างกองการศึกษา

เสพติดเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ ยาเสพติด (เนินฆอ้เกมส์) ความรักสามคัคีห่างไกลยาเสพติด

�������� �.1-9

2 โครงการติดตังกลอ้งวงจรปิด (CCTVเพื�อความปลอดภยัในชีวติและ หมู่ที� 1-9  จาํนวน 20 จุด 5,000,000  4,000,000 4,000,000 กลอ้งวงจรปิด ประชาชนอุ่นใจในความ สาํนกัปลดั
ตามแยกต่าง ๆ พร้อมศูนยค์วบคุม ทรัพยส์ิน ปลอดภยั ป้องกนัอาฉยากรรม
(อนัดบั 1 แผนชุมชน ม.7 แผนหมู่ 1-9

5,200,000  4,200,000 4,200,000 200,000   

1 โครงการบรรเทาความเดือดร้อน เพื�อป้องกนัและบรรเทาความ ประชาชนทั5ง 9 หมู่บา้น 300,000     300,000    300,000    300,000   ร้อยละ ประชาชนไดร้ับการบรรเทา สาํนกัปลดั

บาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขใหก้บัประชาชนเดือดร้อน และบาํบดัทุกข ์บาํรุงสุข ประชาชนที� สาธารณภยัเบื5องตน้

�������� �.1-9 ของประชาชนในตาํบล เดือดร้อน 

300,000    300,000   300,000  300,000 

9
0

           5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

           5.3  แผนงานงบกลาง



แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการพฒันาเพิ�มประสิทธิภาพ เพื�อกระตุน้และสร้างแรงจูงใจใหผู้ ้ 1)กลุ่มผูช้าํระค่าบริการเสีย 20,000      200,000   20,000      20,000   รายไดจ้ากการ เทศบาลตาํบลเนินฆอ้ กองคลงั

การจดัเก็บภาษี มาชาํระภาษีและค่าธรรมเนียม เพิ�มยอดภาษีและค่าธรรมเนียม จดัเก็บภาษี สามารถจดัเก็บภาษีได้
จาํนวนผูเ้สียภาษี/ยอดการจดัเก็บภาษี ปีละ 1 ครั ง เพิ�มขึน5% เพิ�มขึน

2 โครงการสาํรวจความพึงพอใจของ จา้งเหมาหน่วยงานภายนอกมา ปีละ 1 ครั ง 25,000      25,000      25,000      25,000   ร้อยละความพึง นาํผลการวเิคราะห์มาปรับ สาํนกัปลดั
ประชาชนที�มารับบริการ เทศบาล ดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจ พอใจของผูม้า ปรุงงานบริการใหส้อดคลอ้ง
ตาํบลเนินฆอ้ ในงานบริการของเทศบาลตามที�กาํหนด รับบริการ กบัความตอ้งการของประชาชน

3 โครงการจดักิจกรรมวนัสาํคญั เพื�อจดักิจกรรมเนื�องในวนัเฉลิม ปีละไม่นอ้ยกวา่ 5 ครั ง 30,000      30,000      30,000      30,000   จาํนวนครั ง สร้างจิตสาํนึกใหก้บัขา้ราชการสาํนกัปลดั
ของชาติ และวนัสาํคญัที� พระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช , และประชาชนในการแสดงความ
รัฐบาลกาํหนด 12 สิงหามหาราชินี, วนัปิยะมหาราช จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระ

และวนัสาํคญัที�รัฐบาลกาํหนด มหากษตัริยข์องไทย
4 โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเพื�อใหส้าํนกังานมีความสะดวก ปรับปรุงสาํนกังานอาคารต่างๆ 300,000    300,000   300,000    300,000 อาคาร ประชาชนเกิดความพึงพอใจสาํนกัปลดั

สาํนกังานเทศบาล พร้อมใหบ้ริการประชาชน ใหม้ีสภาพเหมาะสมสาํหรับ ในการมารับบริการ
และเปลี�ยนสายไฟฟ้า ใชง้าน

9
1

งบประมาณและที�ผา่นมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที� …5  เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง.............

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที�...4  การพฒันาคุณภาพสังคมและการเมือง ด้ายการบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศให้อยู่ดีมีสุข...........

           6.1  แผนงานบริหารงานทั�วไป

ยุทธศาสตร์ที� 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริการและการบริหารองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

สํารับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

5 โครงการติดตังระบบเสียงไร้สาย 1)เพื�อประชาสมัพนัธ์งานของ ม.1 จาํนวน 2 จุด ม.2  จาํนวน 300,000    400,000   300,000    ร้อยละของ มีศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ที�ได้ สาํนกัปลดั
และเครื�องขยายเสียงของเทศบาล เทศบาลและหน่วยงานราชการ  3 จุด ม.3 จาํนวน 2 จุด  ม.4 ประชาชนที� มาตรฐานและ ปชส.ขอ้มูล
(โครงการต่อเนื�อง) ใหป้ระชาชนทราบ จาํนวน 3 จุด ม.6 จาํนวน 1 จุด ไม่ไดย้นิเสียง ข่าวสารของเทศบาลและ
แผนชุมชน ม.1-9 2)เพื�อประชาสมัพนัธ์ข่าวสารใหเ้ด็ก ราชการใหป้ระชาชนทราบ

และผูป้กครองทราบ
6 โครงการก่อสร้างที�จอดรถรับ-ส่ง อาํนวยความสะดวดสาํหรับผูม้าติดต่อ ที�จอดรถรับ-ส่ง 300,000   จาํนวน 1 แห่ง ผูม้าติดต่อราชการมีความ สาํนกัปลดั

ผูม้าติดต่อราชการ ราชการ สะดวก กองช่าง

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จดัการอบรม เพิ�มศกัยภาพการบริหาร พนกังาน ผูน้าํทอ้งที� ผูน้าํ 300,000    300,000 1 ครั ง พนกังานส่วนทอ้งถิ�น สาํนกัปลดั
เพื�อพฒันาศกัยภาพบุคลากร จดัการองคก์รใหน้่าอยูแ่ละทศันศึกษา ทอ้งถิ�น และผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ และผูน้าํ มี 

ดูการบริหารจดัการองคก์รตน้แบบ ศกัยภาพเขม้แขง็
8 โครงการจดัตังระบบงานทะเบียน เพื�อใหบ้ริการประชาชนเกี�ยวกบั ระบบเครือข่าย Net work 500,000    200,000 ร้อยละของ ประชาชนไดร้ับความ สาํนกัปลดั

และบตัรประจาํเทศบาล งานทะเบียนและบตัร หอ้ง/อาคารปฏิบตัิงาน ประชาชนมี สะดวกและรวดเร็ว
ความพึงพอใจ

9 โครงการก่อสร้างหอ้งสุขาสาธารณะเพื�อใหม้ีหอ้งสุขาที�เพียงพอสาํหรับ หอ้งสุขา สุขาสาํหรับใหบ้ริการ 400,000    สุขา 1 แห่ง เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของ กองช่าง
เทศบาลตาํบลเนินฆอ้ ผูม้าติดต่อราชการ ผูม้าติดต่อราชการ และผูพ้ิการ เทศบาลเป็นไปดว้ยความ
แผนชุมชน ม.1-9  จาํนวน 6 หอ้ง 1 แห่ง เรียบร้อย

675,000    1,255,000    1,875,000 875,000 
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

1 โครงการจดัประชุมประชาคม เพื�อสนบัสนุนกระบวนการแผนชุมชน 1)จดัเวทีประชาคม 9 หมู่บา้น 40,000      40,000      40,000      40,000   ร้อยละของ หมู่บา้นมีแผนพฒันา กองการศึกษา

เชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม สร้าง และแผนพฒันาของเทศบาลตาม ปีละ 1 ครั ง ทอ้งถิ�นที�ไดร้ับที�มีประสิทธิภาพและแนวทางสาํนกัปลดั

ความรู้ความเขา้ใจการจดัทาํแผน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 2)จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี การพฒันา การขบัเคลื�อนงานพฒันาของ

พฒันาหมู่บา้น/ทอ้งถิ�น การจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ร แผนดาํเนินงานของเทศบาล ทอ้งถิ�นอยา่งมีระบบและ

แผนชุมชน ม.1-9 ปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ.2548, 2559 และการติดตามประเมินผลแผน เขม้แขง็ย ั�งยนื

2 ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการเลือกตัง เพื�อการเลือกตังนายกและสมาชิก จดัเลือกตังหรือตามที� 50,000      100,000   30,000      30,000   ร้อยละของ ประชาชนในตาํบลไดไ้ชส้ิทธิXสาํนกัปลดั

สภาเทศบาลเมื�อครบวาระและตามที� คณะกรรมการเลือกตัง ผูม้าใชส้ิทธิ ในการเลือกตัง

คณะกรรมการการเลือกตังกาํหนด กาํหนด เลือกตัง

3 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบนัจดักิจกรรมรณรงคเ์ทิดทูนสถาบนั เด็ก เยาวชนและ 300,000    300,000   300,000    300,000 ร้อยละของ ชุมชนมีความรักสามคัคีและสาํนกัปลดั

การปกครองประชาธิปไตยอนัมี เสริมสร้างความสมานฉนัทใ์หก้บั ประชาชนหมู่ที� 1-9 ประชาชน จงรักภกัดีต่อสถาบนัสาํคญั กองการศึกษา

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เด็ก เยาวชนและประชาชนใหค้วามรู้ ที�ร่วม ของชาติ

เพื�อเสริมสร้างความสมานฉนัทข์อง กบัประชาชนเกี�ยวกบัประชาธิปไตย กิจกรรม

ศูนยพ์ระมหาชนก และการมีส่วนร่วมของประชาชน

390,000    440,000   370,000    370,000 
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           6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. 02

            6.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน หน่วยงานที�
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
1 โครงการสนบัสนุนการจดังานวนั เพื�อสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัอาํเภอ ปีละ 1 ครั ง 14,000   14,000   14,000   14,000   1 ครั ง ร่วมสืบสานการ กองการศึกษา อาํเภอแกลง

สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช จดักิจกรรมสืบสานงานวนัตากสินและ จดังานใหค้งอยู่

จงัหวดัระยอง งานกาชาดจงัหวดัระยอง สืบไป
(หนงัสือที�รย 0218/ว 5430 ลว. 21 ต.ค. 59)

2 โครงการจดังานวนัราชพิธีและรัฐพิธี เพื�อสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัอาํเภอ ปีละ 1 ครั ง 13,000   13,000   13,000   13,000   1 ครั ง ร่วมสืบสานการ กองการศึกษา อาํเภอแกลง
และประเพณีทอ้งถิ�น อาํเภอแกลง จดักิจกรรมวนัสาํคญัของชาติและ จดังานใหค้งอยู่

จงัหวดัระยอง ประเพณีทอ้งถิ�น สืบไป
(หนงัสือที�รย 0218/ว 5430 ลว. 21 ต.ค. 59)

3 โครงการจดังานเทศกาลผลไม ้และ เพื�อสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัอาํเภอ ปีละ 1 ครั ง 60,000   60,000   60,000   60,000   1 ครั ง ร่วมสืบสานการ กองการศึกษา อาํเภอแกลง
ของดีอาํเภอแกลง จดังานเทศกาลผลไมแ้ละของดี จดังานใหค้ง
(หนงัสือที�รย 0218/ว 5430 ลว. 21 ต.ค. 59) อาํเภอแกลง อยูส่ืบไป
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที$...4  การพฒันาคุณภาพสังคมและการเมือง ด้ายการบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศให้อยู่ดีมีสุข...........

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ$นสี$ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที$ …5  เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง.............

ยุทธศาสตร์ที$ 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริการและการบริหารองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน หน่วยงานที�
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

4 โครงการจดังานเทศกาลผลไม ้และ เพื�อสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัอาํเภอ ปีละ 1 ครั ง 8,000     8,000     8,000     8,000     1 ครั ง ร่วมสืบสานการ กองการศึกษา อาํเภอแกลง
ของดีจงัหวดัระยอง จดังานเทศกาลผลไมแ้ละของดี จดังานใหค้ง
(หนงัสือที�รย 0218/ว 5430 ลว. 21 ต.ค. 59) จงัหวดัระยอง อยูส่ืบไป

5 โครงการจดังานวนัสุนทรภู่กวเีอก เพื�อสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัอาํเภอ ปีละ 1 ครั ง 5,000     5,000     5,000     5,000     1 ครั ง ร่วมเชิดชูเกียรติ กองการศึกษา อาํเภอแกลง
ของชาติ อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง แกลงในการจดักิจกรรมเชิดชูเกียรติของ ของกวเีอกสุนทรภู่
(หนงัสือที�รย 0218/ว 5430 ลว. 21 ต.ค. 59) กวเีอกสุนทรภู่

6 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนอนุรักษ์ 1.เพื�อร่วมเฉลิมเพระเกียรติสมเด็จ ปีละ 1 ครั ง 30,000   30,000   30,000   30,000   1 ครั ง ร่วมเชิดชูเกียรติของกวเีอกกองการศึกษา อาํเภอแกลง
มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สุนทรภู่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2.สิบสานศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
สยามบรมราชกมุารี เนื�องในวนั ทอ้งถิ�น
คลา้ยวนัพระราชสมภพ 2 เมษายน 
และกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม
ของอาํเภอแกลง เขา้ร่วมวนั
อนุรักษม์รดกไทย จงัหวดัระยอง 
(หนงัสือ ที�รย 0031.02/5714 ลว. 7 พ.ย.59)

130,000 130,000 130,000 130,000 

            6.2  แผนงานสาธารณสุข
7 โครงการสนบัสนุนการบริการ 1)เพื�อพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสุข ศูนย ์ศสมช. 9 หมู่บา้น ๆ 135,000 135,000 135,000 135,000 จาํนวน ศูนยม์ีศกัยภาพและ กองสาธารณสุข รพ.สต.ในตาํบล

สาธารณสุขมูลฐานในพื"นที�เทศบาล 2)เพื�อแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข  ละ 15,000 บาท ศูนย ์ศสมช. มีความพร้อมเพื�อ กองทุนหลกั
�������� �.1-9 3)เพื�อจดับริการสุขภาพเบื"องตน้ใน ใหบ้ริการประชาชนประกนัสุขภาพ
(หนงัสือที�รย 0023.7/ว 407 ลว. 3 ก.พ.57) ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) ในการเสริมสร้างสุขภาพเทศบาล

135,000 135,000 135,000 135,000 
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน หน่วยงานที�
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

            6.3  แผนงานบริหารงานทั$วไป
1 โครงการศูนยป์ระสานราชการส่วน เพื�อสนบัสนุนงบประมาณใหก้บั อบต. ปีละ 1 ครั ง 15,000   15,000   15,000   15,000   การบริหาร ศูนยฯ์มีศกัยภาพ สาํนกัปลดั อบจ.ทางเกวยีน

ทอ้งถิ�นและขอ้มูลข่าวสารการซือการทางเกวยีนในการบริหารจดัการศูนย์ ศูนย ์1 แห่ง เขม้แขง็
จา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ขอ้มูลข่าวสารการซือการจดัจา้งของ 
อาํเภอแกลง อปท. ในเขตพืนที�อาํเภอแกลง 
(หนงัสือที� รย 71901/ว 170 ลว.4 มี.ค.59) จาํนวน 16  แห่ง

            6.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการสนบัสนุนงบประมาณเพื�อ เพื�อสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัที�ทาํการปีละ 1 ครั ง 10,000   10,000   10,000   10,000   1 ครั ง ร่วมสืบสานการจดังสาํนกัปลดั กิ�งกาชาดอาํเภอ

ดาํเนินกิจกรรมดา้นสาธารณกศุลของปกครองอาํเภอแกลงเพื�อใชใ้นกิจกรรม านกาชาดใหเ้ป็นที� แกลง
กิ�งกาชาดอาํเภอแกลง ของกิ�งกาชาดอาํเภอแกลง รู้จกัและคงอยูส่ืบไป
(หนงัสือกิ�งการชาด อ. แกลง 

ที� ว. 57/2559 ลว. 21 ต.ค. 59)
2 โครงการอุดหนุนเพื�อเพิ�มศกัยภาพ 1)เพื�อใหก้ารดาํเนินงานป้องกนัและ ปีละ 1 ครั ง 20,000   20,000   20,000   20,000   ป้องกนั ศูนยฯ์มีศกัยภาพ สาํนกัปลดั ศอ.ปส.จ.รย.

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา แกไ้ขปัญหายาเสพติดของจงัหวดัระยอง แกไ้ขปัญหา เขม้แขง็

ยาเสพติดของศูนยอ์าํนวยการป้องกนั2)เพื�อใหก้ารดาํเนินการขบัเคลื�อนงานยา ยาเสพติด

และปราบปรามยาเสพติดจงัหวดั ยาเสพติดของจงัหวดัระยอง เป็นไปตาม 9 หมู่บา้น
ระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ยทุธศาสตร์ที�รัฐบาลกาํหนด
(หนงัสือ ศป.ปส.อ.แกลง ด่วนที�สุดที� 

รย 0218(ศป.ปส.อ.แกลง)/ว5855 ลว. 15 พ.ย. 59)

            6.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการสนบัสนุนเวทีสภาองคก์ร เพื�อขบัเคลื�อนกระบวนการแสดงออกซึ�งสภาองคก์รชุมชนตาํบล 20,000 20,000 องคก์รเขม้ เกิดเครือข่ายชุมชนเพื�อขบัสาํนกัปลดั สภาองคก์ร

ชุมชนตาํบลเนินฆอ้ ประชาธิปไตยโดยชุมชนที�เขม้แขง็ขยายสู่เนินฆอ้ แขง็ 1 แห่ง เคลื�อนงานพฒันาทอ้งถิ�น ชุมชนตาํบล
เครือข่ายชุมชนอื�นๆ เนินฆอ้
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แบบ ผ.03

ยุทธศาสตร์ที� 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน
          2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินทรายเพื�อใหก้ารจราจรเป็นไปโดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาด 4,680,000 2,000,000    1,000,000 ขนาดพื(น ประชาชนไดร้ับความ อบจ.

หนองแพงพวย-จาํรุง หมู่ที� 5 ตาํบลเนินฆอ้ สะดวก ลดอุบตัิเหตุ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร ผิวจราจร สะดวกในการสญัจร

มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั หมู่ที� 2 พื(นผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 7,800 ตร.ม. 7,800  ตร.ม.

ตาํบลชากโดน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง

 (�������� 	�
��� 5 )

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื�อใหก้ารจราจรเป็นไปโดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาด 5,760,000 2,000,000    1,000,000 ขนาดพื(น ประชาชนไดร้ับความ อบจ.

หนองแพงพวย-ซอยชาวสวน 1 บา้นจาํรุง สะดวก ลดอุบตัิเหตุ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ผิวจราจร สะดวกในการสญัจร

หมู่ที� 5, 7 ตาํบลเนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยว พื(นผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 9,600 ตร.ม. 9,600  ตร.ม.

ต่อเนื�องกบั หมู่ที� 1 ตาํบลหว้ยยาง

อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง

 (�������� 	�
��� 5 )
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที� 5  การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั�งยนื.......

�������������ก��

แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564 )

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที� 6  สร้างความเข้มแข็ง และเพิ�มขีดความสามารถของภาคพาณชิยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล..........

สําหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดั



เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินฆอ้- เพื�อใหก้ารจราจรเป็นไปโดยปรับปรุงและก่อสร้างผิวจราจร คสล 2,400,000 ขนาดพื(น ประชาชนไดร้ับความ อบจ.

ท่าครก-แหลมสน หมู่ที� 3  ตาํบลเนินฆอ้ สะดวก ลดอุบตัิเหตุ ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 490 ม. ผิวจราจร สะดวกในการสญัจร

มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั หมู่ที� 6 พื(นผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 2,940 ตร.ม. 2,940  ตร.ม.

ตาํบลปากนํ( ากระแส  อาํเภอแกลง  

จงัหวดัระยอง  (�������� 	�
��� 3 )

4 โครงการวางท่อระบายนํ( าพร้อมบ่อพกั เพื�อระบายนํ( าในฤดูฝน วางท่อระบายนํ( าขนาด ศก. 0.80 เมตร4,000,000 3,500,000    350,000    3,000,000 ร้อยละของ  -นํ( าไม่ท่วมขงั อบจ.

ถนนสายเนินฆอ้-ถนนกะเพรา หมู่ที� 4,8,9 พร้อมบ่อพกั ระยะทาง 5,630 เมตร พื(นที�นํ( าไม่  -ประชาชนไดร้ับความ

ตาํบลเนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั ท่วม สะดวกในการสญัจร

หมู่ที� 6 ตาํบลปากนํ( ากระแส และหมู่ที� 6

 ตาํบลชากโดน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

 (�������� 	�
��� 4,8,9 )

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายซอยร่วมประสาน  กวา้ง 2,000,000 1,200,000    ขนาดพื�นที�  -ประชาชนไดร้ับความ อบจ.

ร่วมประสาน หมู่ที� 9  ตาํบลเนินฆอ้ ที�ชาํรุด ทรุดโทรมใหม้ีสภาพพร้อม6 เมตร ยาว 658 เมตร  3,948 ตร.ม. สะดวกในการสญัจร

มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั หมู่ที� 3 ใชส้ญัจรไดส้ะดวด พื�นที�ไม่นอ้ยกวา่ 3,948 ตร.ม.

 ตาํบลสุนทรภู่ อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

(แผนชุมชน ม. 9)

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย เพื�อก่อสร้างถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร 2,500,000    2,500,000 1,000,000 ขนาดพื(น ประชาชนไดร้ับความ อบจ.

ขา้งศาลา หมู่ที� 9 ตาํบลเนินฆอ้ มีความ มาตรฐานสาํหรับการคมนาคมยาว 800 ม.หนา 15 ซม. ผิวจราจร สะดวกในการสญัจร ทางหลวงชนบท

คาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั หมู่ที� 6  ตาํบลชากโดน การขนส่งและการท่องเที�ยว หรือมีพื(นที�ผิวจราจรไม่ 4800  ตร.ม. จงัหวดั

อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง ของเทศบาล นอ้ยกวา่ 4,800  ตร.ม.

 (�������� 	�
��� 9 )
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินทรายเพื�อใหก้ารจราจรเป็นไป ปรับปรุงและก่อสร้างผิวจราจร คสล. 10,440,000  5,000,000 ขนาดพื(น ประชาชนไดร้ับความ อบจ.

เนินขา้วตม้  หมู่ที� 1, 5, 6   ตาํบลเนินฆอ้ โดยสะดวก ลดอุบตัิเหตุ ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 2,900 ม. ผิวจราจร สะดวกในการสญัจร

มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั หมู่ที� 6 ตาํบล พื(นผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 17,400 ตร.ม. 17,400  ตร.ม.

หว้ยยาง หมู่ที� 13 ตาํบลวงัหวา้

อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง

 (�������� 	�
��� 6 )

8 โครงการวางท่อระบายนํ( า คสล. ซอยปากคู เพื�อระบายนํ( าในฤดูฝน วางท่อระบายนํ( าขนาด ศก. 1.00 ม. 1,000,000    500,000    ร้อยละของ  -นํ( าไม่ท่วมขงั อบจ.

ชากแวง หมู่ที� 5 ตาํบลเนินฆอ้ มีความคาบ พร้อมบ่อพกั ระยะทาง 330 เมตร พื(นที�นํ( าไม่

เกี�ยวต่อเนื�องกบัหมู่ที� 2 ตาํบลชากโดน ท่วม

อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง
 (�������� 	�
��� 5)

9 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื�อก่อสร้างโครงหลงัคา อาคารเอนกประสงคข์นาด 2,000,000    2,000,000 อาคาร ใชป้ระโยชน์ในการ อบจ.

สนามกีฬากลางระดบัอาํเภอ หมู่ที� 3 คุมเครื�องออกกาํลงักาย 24*48 เมตร 1 หลงั ส่งเสริมดา้นกีฬา

ตาํบลเนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั

ตาํบลชากโดน ตาํบลวงัหวา้ อาํเภอแกลง 

 จงัหวดัระยอง
 (�������� 	�
��� 3)
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

10 โครงการวางท่อระบายนํ( าพร้อมบ่อพกั เพื�อระบายนํ( าในฤดูฝน วางท่อระบายนํ( าขนาด ศก. 1.00 เมตร 9,000,000 ร้อยละของ  -นํ( าไม่ท่วมขงั อบจ.

ถนนอบจ.รย. 0218 สายตอนสุนทรโวหาร- พร้อมบ่อพกั ระยะทาง 2,200 เมตร พื(นที�นํ( าไม่  -ประชาชนไดร้ับความ

สุนทรภู่ ช่วง หมู่ที� 1,2,3,7 ตาํบลเนินฆอ้ ท่วม สะดวกในการสญัจร

มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�องกบัหมู่ที� 1 

 ตาํบลวงัหวา้ หมู่ที� 5  ตาํบลชากโดน 

อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง

 (�������� 	�
��� 1,2,3 )

11 โครงการขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 1)เพื�อความปลอดภยัในชีวติ เดินสายพาดดบัระยะทาง 1000 ม. 1,000,000 มีไฟฟ้า ประชาชนไดร้ับความ อบจ.

สาธารณะพร้อมติดตั(งโคมไฟสาธารณะ และทรัพยส์ินของประชาชนและติดตั(งโคมไฟสาธารณะ แสงสวา่ง ปลอดภยัในการเดิน

ถนนสายเพ-แกลง-กรํ�า หมู่ที� 1,3,5,7 ผูเ้ดินทางสญัจรไป-มา ทางสญัจร

ตาํบลเนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�อง 2)เพื�อใชใ้นการจดักิจกรรม

กบัหมู่ที� 1   ตาํบลวงัหวา้ หมู่ที� 5  สาธารณประโยชน์ของหมู่บา้น

ตาํบลชากโดน อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง
 (�������� 	�
��� 1,3,5,7 )

12 โครงการวางท่อระบายนํ( า คสล. เรียบถนน เพื�อระบายนํ( าในฤดูฝน วางท่อระบายนํ( าขนาด ศก. 1.00 เมตร 4,000,000 ร้อยละพื�นที� นํ( าไม่ท่วมขงั อบจ.

สายบูรพาชลทิศ หมู่ที� 4,8,9 ตาํบลเนินฆอ้ พร้อมบ่อพกั ระยะทาง 2,000 เมตร นํ( าไม่ท่วม

มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�องกบัหมู่ที� 6 ตาํบล

ปากนํ( ากระแส  อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง
 (�������� 	�
��� 1,2,3 )

1
0
0



เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื�อก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 600 ม. 3,000,000 2,000,000 ถนน 1 เสน้ ประชาชนไดร้ับความ อบจ.

ตน้ไทร-บา้นธลาะนาคารปู หมู่ที� 4 ตาํบล สาํหรับการคมนาคม และ พื(นที�ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ สะดวกในการสญัจร ทางหลวงชนบท

เนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั การขนส่งและเพื�อเชื�อม 3,000 ตร.ม.

หมู่ที� 6 ชากโดนและ 3, 6 ตาํบลกรํ�า ต่อการต่อเที�ยวบา้นปลา

อ.แกลง จ.ระยอง  (��������	�
��� 4) ธนาคารปู

14 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร 1.เพื�อปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 ถนน 1 เสน้ ประชาชนไดร้ับความ อบจ.

ลาดยางแอสฟัลทต์ิก สายจาํรุง-คงคา ลาดยางแอสฟัลทต์ิก พื(นที�ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ สะดวกในการสญัจร ทางหลวงชนบท

หมู่ที� 7 ตาํบลเนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยว 2.เพื�อบริการประชาชนและ 21,000 ตร.ม.

ต่อเนื�องกบัหมู่ที� 1 และ 6 ตาํบลหว้ยยาง ส่งเสริมการท่องเที�ยวของ

อ.แกลง จ.ระยอง  (��������	�
��� 7) หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงบา้นจาํรุง

18,840,000  24,640,000      33,350,000  10,000,000  

1
0
1



แบบ ผ.03

ยุทธศาสตร์ที� 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสริมการท่องเที�ยวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
           3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการอนุรักษฟ์ื� นฟูและพฒันา 1)เพื�อฟื� นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั�งคืน 1)ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรม 11,000,000  5,000,000   5,000,000 สะพานยาว 1)มีสภาพป่าชายเลนที�อุดม-  -อบจ.
แหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษล์ุ่มป่าเลน ความสมบูรณ์สู่ป่าชายเลน เกิดความชาติดว้ยไมเ้นื�อแขง็ความยาว 920 เมตร สมบูรณ์  -จงัหวดั
ประแสร์-พงัราด (คลองท่าตาโบ๊ย) สมดุลยใ์นระบบนิเวศน์ ประชาชนมี920 เมตร 2) มีสถานที�ท่องเที�ยว
หมู่ที� 2 ตาํบลเนินฆอ้ อาํเภอแกลง ส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาและใช้ 2)พร้อมศาลาที�พกันกัท่องเที�ยว เพิ�มขึ�นในตาํบลและจงัหวดั
จงัหวดัระยอง ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จาํนวน 3 จุด 3) ทอ้งถิ�นมีเศรษฐกิจดีขึ�น

2)เพื�อพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยว 3)จุดชมวิว จาํนวน 2 จุด

(แผนชุมชน ม.2) เชิงอนุรักษข์องตาํบลและจงัหวดั

2 โครงการก่อสร้างจุดพกัชมวิวกลางนํ�า 1)เพื�อเป็นจุดชมวิว และพฒันา 1)ก่อสร้างแพลอยกลางนํ�า 5,000,000    5,000,000   5,000,000 มีจุดชมวิว 1)สถานที�ท่องเที�ยวในพื�นที� อบจ.

พร้อมระบบโซล่าเซลโคมไฟฟ้าแสง ส่งเสริมการท่องเที�ยวในตาํบล พร้องระบบโซล่าเซล เพิ�ม 1 แห่ง มีสิ�งที�สร้างความสนใจ

สว่างคลองหมู่ที� 2 ตาํบลเนินฆอ้มีความ พร้องระบบโซล่าเซล

คาบเกี�ยวต่อเนื�องคลองประแส หมู่ที� 6 

ตาํบลปากนํ�ากระแส  อาํเภอแกลง จ.ระยอง 

1
0
2

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที�..2  การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์  อย่างสมดุลและยั�งยนื  ..........

���������	
���ก��
แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564 )

เทศบาลตาํบลเนินฆ้อ

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที� ....2  พฒันาศักยภาพการท่องเที�ยวให้เตมิโนควบคู้กบัภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมคีุณภาพและยั�งยนื...............

สําหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั



เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน 1.เพื�อเป็นการฟื� นฟูระบบนิเวศน์ ก่อสร้างสะพานทางเดินคอน 1,000,000   1,000,000 1,000,000 สะพาน ยาว 1) มีสถานที�ท่องเที�ยว  -อบจ.

และปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นปลาธนาคารปูชายฝั�งทาํใหส้ภาพป่าชายเลนมีความกรีตขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 200 เมตร เพิ�มขึ�นในตาํบลและจงัหวดั  -จงัหวดั

เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว หมู่ที� 4 อุดมสมบูรณ์ ยาว 200 เมตร 2) ทอ้งถิ�นมีเศรษฐกิจดีขึ�น

ตาํบลเนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�อง2.เพื�อเป็นการพฒันาส่งเสริมการ

กบัตาํบลปากนํ�ากระแส เรียนรู้ท่องเที�ยวเชิงอนุรักษข์องตาํบล

(��������������� 4)

16,000,000  11,000,000 11,000,000 1,000,000 

16,000,000  11,000,000  ######## 1,000,000 
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แบบ ผ.03

   

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการอบรมเพิ�มประสิทธิภาพจดัการอบรม เพิ�มศกัยภาพการบริหารจดัอบรมพร้อม 600,000  600,000     600,000    ร้อยละของ ผูน้าํชุมชนและกลุ่มองคก์รต่าง สๆาํนกัปลดั

ผูน้าํชุมชนและกลุ่มองคก์รต่าง ๆ จดัการองคก์รใหน้่าอยูแ่ละทศันศึกษาทศันศึกษาดูงานนอก ผูเ้ขา้ร่วม มีศกัยภาพที�เขม้แขง็ อบจ.
ตาํบลเนินฆอ้ ดูการบริหารจดัการองคก์รตน้แบบ สถานที�ปีละ 1 ครั� ง มีศกัยภาพ

-             600,000     600,000        600,000        

-          1,200,000  1,200,000 

1
0
4

           6.1  แผนงานบริหารงานทั�วไป

ยุทธศาสตร์ที� 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริการและการบริหารองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

���������	
���ก�������

แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 )

สําหรับ ประสานโครกงารพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

ยุทธศาสตร์จังหวดัที� …6  เสริมสร้างมาตรฐานการดํารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการมีส่วนร่วมของประชาชน.................

-ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที�...4  การพฒันาคุณภาพสังคมและการเมือง ด้ายการบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศให้อยู่ดีมีสุข...........



แบบ ผ. 05

ยุทธศาสตร์ที� 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการก่อสร้างแนวกนัคลื�นเลียบ เพื�อป้องกนัการพงัทลายของแนว ก่อสร้างแนวกนัคลื�นนํ� าทะเล 5,000,000  5,000,000 5,000,000 ร้อยละการช่วยรักษาสภาพชายหาดอบจ.

ชายฝั�งทะเล หมู่ที� 4, 8 เชื�อมตาํบล ชายฝั�ง และป้องการไม่ใหถ้นนพงั กดัเซาะหาดทุ่งคาเชื�อม กดัเซาะ ใหค้งอยูใ่นสภาพที� กรมเจา้ท่า

สุนทรภู่ และตาํบลปากนํ� าประแส คลองพงัหกัขนาดยาว 2,800 เมตร สวยงาม ทางหลวงชนบท

(���������.4/�.8) -             5,000,000      5,000,000    5,000,000     

1  โครงการปลูกป่าชายเลนบริเวณพืนที�เพื�อฟื นฟสูภาพป่าเสื�อมโทรมให้ ปลูกป่าชายเลนใหเ้ตม็พืนที�วา่ง 1,000,000 ร้อยละของ มีป่าชายเลนที�อุดม อบจ.

คลองสาธารณะเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่ง เปล่าและพืนที�ป่าเสื�อมโทรม พืนที�ป่า สมบูรณ์เป็นที�พึ�งพิง

เชื�อมเทศบาลตาํบลสุนทรภู่และ อาศยัเพาะและขยายพนัธ์สตัวน์ํ า สถานที� หมู่ที� 2 /3/4/8 เพิ�มขึน อาศยัซึ�งกนัและกนั

เทศบาลตาํบลปากนํ าประแสร์ และ ระหวา่งคน ดิน นํ า ป่า

อบต.ทางเกวยีน ช่วยลดภาวะโลกร้อน

แผนชุมชน ม.2,4,8 และ 9

1
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������������ก������

แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 )

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที� .4  อนุรักษ์ ฟื8 นฟู และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมบนพื8นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน.............

สําหรับ ประสานโครกงารพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

           1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

           1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที�..3  การพฒันาอุตสาหกรรมที�เป็นมิตร และบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยนื..........



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

2 โครงการทาํซงัเชือกและปะการังเทียมเพื�ออนุรักษแ์ละฟื นฟทูรัพยากร 1)สมาชิกกลุ่ม จาํนวน 100 คน 400,000    จาํนวน  1)เป็นแหล่งอาศยัและ กลุ่มประมงพืน
เชื�อมเทศบาลตาํบลสุนทรภู่และ ธรรมชาติ และชาวประมงพืนบา้น ร่วมกิจกรรมอนุรักษฟ์ื นฟู สมาชิก เพาะพนัธ์สตัวน์ํ า บา้นหมู่ที� 4,8,9
เทศบาลตาํบลปากนํ าประแสร์ มีแหล่งประกองอาชีพ สิ�งแวดลอ้มและทรัพยากร 2)สร้างอาชีพและรายได้และศูนยพ์ฒันา
แผนชุมชนหมู่ที� 2/4/8/9 ธรรมชาติ ใหช้าวประมงพืนบา้น วจิยัประมงทะเล

อ่าวไทยฝั�ง
1,000,000 400,000    

-          10,000,000.00    11,000,000.00  10,400,000.00   

1
0
6



แบบ ผ. 05

   

ยุทธศาสตร์ที 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนท์ เพื�อขยายท่อเมนประปา โดย ขยายท่อเมนทป์ระปาใหม้ี 1,200,000  800,000    500,000      ร้อยละ มีนํ& าประปาใชเ้พียงพอกบั -กรมส่งเสริม

ประปาหมู่บา้นตาํบลเนินฆอ้ ใชท้่อ PVC  หรือ HDPE เพื�อ ขนาดที�เหมาะสมทั&งตาํบล ของผูใ้ชน้ํ& า ความตอ้งการของประชาชน -กองช่าง

(�������� 	�
���  1-9 ) ใหเ้พียงพอกบัจาํนวนผูใ้ชน้ํ&า หมู่ที� 1, 2, 3, 4, 5, 8 และ 9

2 โครงการขดุลอกคลองและกาํจดั เพื�อระบายนํ าในฤดูฝน และ ความยาว 1,000 เมตร 2,000,000  3,000,000 3,000,000   3,000,000   ร้อยละของ เกษตรกรมีนํ าเพียงพอ อบจ.

เศษวชัพืช บริเวณคลองเนินทราย เก็บกกันํ าเพื�อการเกษตรใน การระบาย สาํหรับทาํการเกษตรใน กรมชลประทาน

หมู่ที� 1,2,3,6 (เชื�อมตาํบลวงัหวา้) ช่วงหนา้แลง้ ไดด้ี ช่วงหนา้แลง้ กองทหารช่าง

แผนชุมชนหมู่ที 1,2,3,6

3 โครงการขดุลอกคลองพงัหกั หมู่ที� 4,8 เพื�อแกไ้ขปัญหาคลองตืนเขิน ขดุลอกคลอง 1 แห่ง 5,000,000  5,000,000 5,000,000   5,000,000   ร้อยละของ ชาวประมงเรือเลก็สามารถอบจ.

ตาํบลเนินฆอ้ อาํเภอแกลง จงัหวดั ชาวประมงเรือเลก็สามารถ ความยาว 1,000 เมตร คลองไม่ สญัจรและประกอบอาชีพกรมชลประทาน

ระยอง สัญจรได้ ตืนเขิน ได้
(แผนชุมชน ม.4)

1
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ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6  เสริมสร้างมาตรฐานการดํารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการมีส่วนร่วมของประชาชน..........

สําหรับ ประสานโครกงารพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

           2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

-ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที 5  การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยังยนื.......

�������������ก��� !��

แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 )

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1)ก่อสร้างถนนเพื�อสะดวกในการ1) ก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง 6 ม 4,000,000  4,000,000 4,000,000   2,000,000   ถนน 1 เสน้ ประชาชนไดร้ับความ จงัหวดั

เสริมเหลก็และปรับปรุงภูมิทศัน์ สญัจรและส่งเสริมการท่องเที�ยว ยาว 850 ม.พื&นที�ผิวจราจร สะดวกในการสญัจร ทางหลวงชนบท

สายเลียบชายหาดทุ่งคา หมู่ที� 4 ,8 2)เพื�อพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยว ไม่นอ้ยกวา่ 5,100 ตร.ม. อบจ.

ตาํบลเนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยวต่อ เชิงอนุรักษ์ 2)ก่อสร้างจุดชมวนิ 1 แห่ง

เนื�องกบัหมู่ที� 6 ตาํบลปากนํ& าประแส 3)ก่อสร้างร้านจาํหน่าย

อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง สินคา้ Otop

�������� �.4, 8
5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเพื�อก่อสร้างปรับปรุงถนนใหม้ี ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 6,500,000  6,500,000   ร้อยละของ  -ประชาชนไดร้ับความ อบจ.

สายหวันํ& าตก-หนองลิง หมู่ที� 6 ตาํบล สภาพพร้อมใชง้านสาํหรับการ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 ม. ถนนที� สะดวกในการสญัจร กรมส่งเสริมฯ
เนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั คมนาคม  การขนส่งและการ พื&นที�ผิวการจราจรไม่ พร้อมใชง้าน ทางหลวงชนบท

หมู่ที� 6 ตาํบลหว้ยยาง อาํเภอแกลง  ท่องเที�ยวของเทศบาล นอ้ยกวา่ 12,000 ม.
จงัหวดัระยอง  (�������� 	�
��� 6 )

6 โครงการก่อสร้างสะพานไมข้นาดเลก็ เพื�อก่อสร้างสะพานท่าเรือที�ได้ ก่อสร้างสะพานไมล้งเรือ 2,000,000  1,000,000 สะพานไม้ 1) มีสถานที�ท่องเที�ยว  -อบจ.
บริเวณบา้นปลาธนาคารปูเพื�อ มาตรฐาน และพฒันาแหล่ง ประมงขนาดเลก็ขนาด 1 แห่ง เพิ�มขึนในตาํบลและ  -จงัหวดั

ส่งเสริมการท่องเที�ยว หมู่ที� 4 ตาํบล ท่องเที�ยว ไม่เกิน 20 ตนักรอส จงัหวดั
เนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั 2) ทอ้งถิ�นมีเศรษฐกิจดีขึน
ตาํบลปากนํ& ากระแส อ.แกลง จ.ระยอง 
(��������	�
��� 4)

7 โครงการขยายเขตวางท่อส่งนํ าดิบ เพื�อขยายเขตวางท่อส่งนํ าดิบ วางท่อนํ าดิบและท่อประปา 9,500,000  7,500,000 6,000,000   ร้อยละของ เกษตรกรและประชาชนมีอบจ.

เพื�อการเกษตรและขยายเขตวางท่อ และท่อประปาใหเ้พียงพอกบั ทังตาํบล นํ าที�เพียงพอนํ าเพียงพอในการ กรมชลประทาน

ประปาในพืนที�ตาํบล ความตอ้งการของประชาชนใน ประกอบอาชีพและ
แผนชุมชน ม.1-9 ตาํบลเนินฆอ้ทัง 9 หมู่ อุปโภคในครัวเรือน

1
0
8



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

8 โครงการขดุลอกคลองเนินฆอ้- เพื�อระบายนํ าในฤดูฝน และ ความยาว 1,000 เมตร 3,000,000 3,000,000   ร้อยละของ เกษตรกรมีนํ าเพียงพอ อบจ.

เนินทราย หมู่ที� 3-2 ช่วงที� 1 และ 2 เก็บกกันํ าเพื�อการเกษตรใน คลองไม่ สาํหรับทาํการเกษตรใน กรมชลประทาน

(เชื�อมตาํบลวงัหวา้) ช่วงหนา้แลง้ ตืนเขิน ช่วงหนา้แลง้ กองทหารช่าง

แผนชุมชนหมู่ที 3,2

9 โครงการจดัหาจดัซือที�ดินหรือ เพื�อจดัหาจดัซือแหล่งนํ าดิบเพื�อ 1)จดัสร้างแหล่งผลิตนํ าดิบ 5,000,000 มีแหล่งนํ า มีแหล่งนํ าดิบเพื�อการ จงัหวดั
แหล่งนํ า เพื�อพฒันาเพิ�มศกัยภาพ ใชใ้นการผลิตประปาหมู่บา้นให้ จาํนวน 1 แห่ง เพิ�มขึน ผลิตประปาหมู่บา้นที�เพียงกรมส่งเสริมฯ
การผลิตประปาหมู่บา้น เพียงพอกบัความตอ้งการของ 2)จดัซือที�ดินเพื�อให้ 1 แห่ง พอสาํหรับประชาชน
แผนชุมชน ม.5, 6 ประชาชน ก่อสร้างระบบประปา

10 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร 1.เพื�อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผิวจราจรกวา้ง 7 เมตร 4,000,000 2,000,000   ถนน 1 เสน้ ประชาชนไดร้ับความ จงัหวดั

ลาดยางแอสฟัลทต์ิก สายเนินทราย- ลาดยางแอสฟัลทต์ิก ยาว 3,000 ม.พื&นที�ผิวจราจร สะดวกในการสญัจร ทางหลวงชนบท

เนินฆอ้-ถนนกะเพรา หมู่ที� 1,2,3, 4 2.เพื�อเป็นการบริการประชาชน ไม่นอ้ยกวา่ 21,000 ตร.ม.

ตาํบลเนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�อง และส่งเสริมการท่องเที�ยวใน

กบัหมู่ที� 6 ตาํบลปากนํ& าประแส และ ตาํบล

หมู่ที� 6 ตาํบลชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 

 (��������	�
��� 1,2,3,4)

11 โครงการวางท่อระบายนํ& าพร้อมบ่อพกั เพื�อระบายนํ& าในฤดูฝน วางท่อระบายนํ& าขนาด 9,000,000 ร้อยละของ  -นํ& าไม่ท่วมขงั จงัหวดั

ถนนสายจาํรุง-ชากโดน หมู่ที� 7 ศก. 1.00 ม.พร้อมบ่อพกั การระบาย  -ประชาชนไดร้ับความ

คาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั หมู่ที� 2 ระยะทาง 2,200 เมตร ไดด้ี สะดวกในการสญัจร

ตาํบลชากโดน  อาํเภอแกลง สะดวกในการสญัจร
จงัหวดัระยอง

 (�������� 	�
��� 7 )
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

12 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสวา่ง (เสา 1)เพื�อความปลอดภยัในชีวติ สถานที�ท่องเที�ยว 1,000,000 500,000      ร้อยละของ 1) ประชาชนมีความ จงัหวดั

High mass) บริเวณทางแยกและสถาน และทรัพยส์ินของประชาชน ทัง 9 หมู่บา้น ความปลอด ปลอดภยัในการเดิน การท่องเที�ยวฯ

ที�ท่องเที�ยวในตาํบลเนินฆอ้ ผูเ้ดินทางสญัจรไป-มา ภยัเพิ�มขึน ทางสญัจรและในชีวติ

 (แผนชุมชน ม.1-9) ทรัพยส์ิน

13 โครงการขดุลอกคลองขา้งถนน เพื�อกกัเก็บนํ าไวใ้ชส้าํหรับการ ความยาว 1 กิโลเมตร 3,000,000 3,000,000   ความยาว เกษตรกรมีนํ าเพียงพอ อบจ.

บูรพาชลทิศ  ประตูนํ าที� 5  ถึง เกษตรในช่วงหนา้แลง้ 1 กิโลเมตร สาํหรับทาํการเกษตรใน กรมชลประทาน

ที� 6 หมูที� 4 ตาํบลเนินฆอ้ มีความ ช่วงหนา้แลง้ หรือเทศบาล

คาบเกี�ยวต่อเนื�องกบั หมู่ที� 3  ตาํบล

สุนทรภู่ อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

แผนชุมชนหมู่ที 4

14 โครงการขดุลอกคลองสามตาํบล เพื�อกกัเก็บนํ าไวใ้ชส้าํหรับการ ความยาว 2,200 เมตร 3,000,000 3,000,000   ความยาว เกษตรกรมีนํ าเพียงพอ อบจ.

คลองไพศาลสมัพนัธ์) ม.3/4/8/9 เกษตรในช่วงหนา้แลง้ 2,200 เมตร สาํหรับทาํการเกษตรใน กรมชลประทาน

เชื�อมตาํบลชากโดน ช่วงหนา้แลง้

แผน ม.3/ม.4/ม.8/ม.9

15 โครงการพฒันาแหล่งนํ าบาดาล เพื�อขดุเจาะแหล่งนํ าบาดาล จาํนวน 3 แห่ง 1,000,000 1,000,000   1,000,000   ขดุเจาะ เกษตรกรมีนํ าเพียงพอ อบจ.

เพื�อการเกษตรในพืนที�ตาํบลเนินฆอ้ สาํหรับการเกษตรในช่วง บาดาล 3 สาํหรับทาํการเกษตรใน กรมชลประทาน

หมู่ที� 1,2,3,5,6,7 หนา้แลง้ แห่ง ช่วงหนา้แลง้

แผนชุมชน ม.1,2,3,5,6,7

16 โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ& าดิบพร้อมเพื�อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนํ& า พื&นที� หมูที� 1-5 ท่อ PVC 1,500,000   ระยะยาวท่อ มีนํ& าใชเ้พียงพอใน อบจ.

ท่อส่งนํ& า PVC Ø 6 นิ&ว ในฤดูแลง้ Ø 6 นิ&ว 2,800 เมตร ฤดูแลง้ กรมชลประทาน

(�������� 	�
���  1-5 ) ความยาว 2,800  เมตร
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

17 โครงการก่อสร้างและปรับภูมิทศัน์  1)เพื�อจดัใหม้ีสถานที�ออก 1)เพื�อจดัสร้างที�พกันกักีฬา 1,000,000   1,000,000   สนามกีฬา 1)มีสนามกีฬาที�ได้ อบจ.

สนามกีฬากลางมาตรฐานในระดบั กาํลงักายและสวนสาธารณะ และที�นั�งเชียร์กีฬา  1 แห่ง มาตรฐานเพื�อใหบ้ริการ กรมส่งเสริมฯ
อาํเภอ ของตาํบล 2)ปรับภูมิทศัน์บริเวณ ประชาชน การท่อง
แผนชุมชน ม.1-9 โดยรอบ เที�ยวและกีฬา

18 โครงการขดุลอกคลองท่าครกและ เพื�อกกัเก็บนํ าไวใ้ชส้าํหรับการ ความยาว 2,200 เมตร 2,000,000   ความยาว ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชนอ์บจ.

ก่อสร้างที�จอดเรือทอ้งแบน หมู่ที� 8 ประกอบอาชีพประมงนํ าตืน 2,200 เมตร ในการประกอบอาชีพ กรมชลประทาน

ตาํบลเนินฆอ้ มีความคาบเกี�ยวต่อเนื�อง

ตาํบลปากนํ ากระแส อ.แกลง จ.ระยอง

แผนชุมชนหมู่ที 8

19 โครงการวางท่อระบายนํ& าพร้อมบ่อพกั เพื�อระบายนํ& าในฤดูฝน วางท่อระบายนํ& าขนาด 9,000,000   ร้อยละของ  -นํ& าไม่ท่วมขงั จงัหวดั

ถนนสายเนินทราย-เนินฆอ้ หมู่ที� 1,2,3 ศก. 1.00 เมตรพร้อม การระบาย  -ประชาชนไดร้ับความ

 (เชื�อมพื&นที� ต.ชากโดน) บ่อพกั ระยะทาง นํ& าไดด้ี สะดวกในการสญัจร

 (�������� 	�
��� 1,2,3 ) 2,200 เมตร สะดวกในการสญัจร

20 โครงการก่อสร้างโรงสูบนํ& าดว้ยไฟฟ้า เพื�อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนํ& า ทั&งตาํบล 10,000,000  10,000,000   ร้อยละของ เกษตรกรมีนํ& าเพียงพอ อบจ.

และวางท่อส่งนํ& าดิบ HDPE เพื�อการ ในฤดูแลง้ นํ าที�เพียงพอ กรมชลประทาน

เกษตรในตาํบล

(�������� 	�
���  1-9)

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื�อการสญัจรทางเรือที�สะดวก ก่อสร้างถนน ท่าเทียบเรือ 10,000,000  1,000,000     มีท่าเทียบ ประชาชนมีการสญัจรที� อบจ.

ท่าเทียบเรือและซ่อมแซ่มปรับปรุง ปรับปรุงสะพาน เรือ 1 แห่ง สะดวก กรมส่งเสริมฯ

สะพาน ซอยท่าเทียบเรือ หมู่ที� 8 ทางหลวงชนบท

เชื�อมต่อตาํบลปากนํ& ากระแส

(�������� 	�
���  8)
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เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเนิน เพื�อก่อสร้างถนนใหไ้ดม้าตรฐานก่อสร้างเป็นผิวจราจรคสล. 3,000,000   ร้อยละของ  -ประชาชนไดร้ับความ อบจ.
ชากขมิ&น หมู่ที� 5 ตาํบลเนินฆอ้ มีความ สาํหรับการคมนาคม  การขนส่ง  กวา้ง 4 เมตร ยาว 5,000 ม. ถนนสญัจร สะดวกในการสญัจร กรมส่งเสริมฯ
คาบเกี�ยวต่อเนื�องกบัตาํบลหว้ยยาง และการท่องเที�ยวของเทศบาล พื&นที�ผิวการจราจรไม่ เพิ�มขึ&น ทางหลวงชนบท

อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง นอ้ยกวา่ 20,000 ม.

 (�������� 	�
��� 5 )

23 โครงการขดุลอกคลองหนองลิง เพื�อแกไ้ขปัญหานํ& าระบายไม่ทนั  ขดุลอกคลอง 1 แห่ง 2,000,000   ร้อยละของ เกษตรกรมีนํ& าเพียงพอ อบจ.

หมู่ที� 6 เชื�อมหมู่ที� 1 ในช่วงหนา้ฝน นํ าที�ระบาย กรมชลประทาน

(�������� 	�
���  1 ��� 6 ) ไดด้ี
24 โครงการขดุลอกคลองชลประทาน เพื�อการระบายนํ& าในช่วงฤดูฝน คลองชลประทาน หมู่ที� 4 3,000,000   ร้อยละของ นํ& าไม่ท่วมขงั ชลประทาน

หมู่ที� 4 ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีป้องกนันํ& าท่วมขงั นํ& าที�ระบาย
 (�������� 	�
��� 4) ไดด้ี

25 โครงการขยายเขตระบบจาํหน่าย 1)เพื�อความปลอดภยัในชีวติ 1)เดินสายพาดดบั 1,000,000   ร้อยละของ 1) ประชาชนมีความ อบจ.

ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสาย และทรัพยส์ินของประชาชน ระยะทาง 1,000 ม. ไฟฟ้าแสง ปลอดภยัในการเดิน เทศบาล

บา้นไร่-แหลมสน พร้อมติดตัง ผูเ้ดินทางสญัจรไป-มา 2)ติดตังโคมไฟสาธารณะ สวา่งเพิ�มขึนทางสญัจรและในชีวติ

โคมไฟสาธารณะ จาํนวน 10 จุด ทรัพยส์ิน

(แผนชุมชน ม.9)

30,200,000    50,300,000  59,500,000    43,500,000     

1
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แบบ ผ. 05

   
ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสริมการท่องเทียวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน 1.เพื�อส่งเสริมครัวเรือนประหยดั จาํนวน 40 ครัวเรือน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนที�เขา้ร่วมโครงการสาธารณสุข

จดัการพลงังานในชุมชนตาํบล พลงังาน พลงังานที� ไดค้วามรู้ความเขา้ใจการ พลงังาน
เนินฆอ้ 2.ลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดลง บริหารจดัการพลงังาน จงัหวดั
(แผนชุมชน ม. 1-9)

2 โครงการพฒันาส่งเสริมการท่องเที�ยว1.เพื�อการพฒันาการท่องเที�ยว 1)จดัซือรถรางสาํหรับบริการ 1,000,000  1,000,000 2,000,000  1,000,000  ร้อยละของ 1)พฒันาการท่องเที�ยวเชิง อบจ.
ตาํบลเนินฆอ้ ชายฝั�ง และเกิดมูลค่าเพิ�มจาก ผูม้าศึกษาดูงาน การท่องเที�ยว อนุรักษแ์ละสร้างรายไดใ้ห้ จงัหวดั

การประกอบอาชีพประมง 2)จดัหาเรือยนตโ์ดยสารสาํหรับ เพิ�มขึน กบักลุ่มประมงนําตืน กรมส่งเสริม
2)เพื�อการท่องเที�ยวสวนผลไม้ ชมธรรมชาติ 2)สร้างเส้นทางเครือข่าย การท่องเที�ยว

(แผนชุมชน ม. 1-9) เพื�อลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้ 3)กิจกรรมออฟโรด การท่องเที�ยวในตาํบล

1
1
3

งบประมาณและที�ผา่นมา

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ....1  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการท่องเทียวให้เตบิโต ควบคู่กบัภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมคีุณภาพและยังยนื...............

สําหรับ ประสานโครกงารพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

           3.1  แผนงานบริหารงานทัวไป

-ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที..2  การพฒันาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์  อย่างสมดุลและยังยนื  ..........

���������	
���ก�������

แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 )

เทศบาลตาํบลเนินฆ้อ

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ และพฒันา 1) เพื�อพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยว 1)ก่อสร้างที�พกัริมทางพร้อม 1,000,000  ร้อยละของ ระบบนิเวศน์ และป่าชายเลน อบจ.
แหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลน เชิงนิเวศน์ป่าชายเลนของตาํบล หอ้งนําจาํนวน 1 แห่ง การท่องเที�ยว อุดมสมบูรณ์ ประชาชนมี จงัหวดั
หมู่ที� 8 ตาํบลเนินฆอ้ อาํเภอแกลง 2)ก่อสร้างสถานที�สาํหรับจาํหน่าย เพิ�มขึน ส่วนร่วมในการบาํรุงและใช้
จงัหวดัระยอง สินคา้ OTOP ของตาํบล 1 แห่ง ประโยชน์จากทรัพยากร
(แผนชุมชน ม.8) 3)ซ่อมแซมปรับปรุงบาํรุงรักษา ธรรมชาติ ป่าชายเลน

สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน รวมทังเป็นแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติและแหล่งท่องเที�ยว

1,030,000 1,030,000 3,030,000 1,030,000

1 โครงการปรับปรุงมณฑปเนินฆอ้ให้ เพื�อพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิง1)ขยายเขตทางเขา้มณฑป 500,000     ร้อยละของ มีสถานที�ท่องที�ยวเชิงวฒัน  -อบจ.
เป็นสถานที�ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม วฒันธรรมของตาํบล ขา้งละ 0.5 ม.ระยะทาง 100 ม. การท่องเที�ยว ธรรมของตาํบลเพิ�มขึน  -กระทรวงการ
ของชุมชน 2)ปรับภูมิทศัน์ เพิ�มขึน ท่องเที�ยวและ
 (แผนชุมชน ม. 3) กีฬา

2 โครงการก่อสร้างหอสมุดหมุดกวี  1)เพื�อเป็นสถานที�อนุรักษแ์ละสืบ -จาํนวน 1 แห่ง 500,000     ร้อยละของ 1)มีแหล่งท่องเที�ยวเชิง เทศบาล, อบจ
นิราศเมืองแกลง สานโบราณสถานของทอ้งถิ�นให้ การท่องเที�ยว วฒันธรรมในเทศบาลเพิ�มขึน -กระทรวงการ

เป็นที�รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง เพิ�มขึน สร้างงานสร้างรายได้ ท่องเที�ยว/กีฬา

0 0 0 1000000

-              -             -              -              

1
1
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           3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. 05

   

ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กฬีา และสวสัดิการสังคม

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการคนไทยไม่ทอดทิ�งกนั เพื�อสนบัสนุนงบประมาณสาํหรับ ผูสู้งอาย ุผูต้ิดเชื�อเอดส์ ผูพ้ิการ 50,000        50,000     50,000      50,000     ร้อยละของ ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการผูต้ิดเชื�อพมจ.ระยอง

* เป็นทุนการดาํเนินชีวติสาํหรับผูสู้ง และผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม คนที�ไดร้ับ เอดส์ในตาํบลเนินฆอ้ อบจ.

อายผุูต้ิดเชื�อเอดส์ ผูพ้ิการ และผูด้อ้ย จาํนวน 20 คน การช่วยเหลือ มีชีวติความเป็นอยูด่ีขี�น

(����������	
�� 1-9) โอกาสทางสงัคม

50,000        50,000     50,000      50,000     

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนยก์าร 1) เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม  -ก่อสร้างอาคารศูนยเ์รียนรู้ 2,500,000  ศูนยก์าร ผูสู้งอายมุีอาชีพเสริมและอบจ.

เรียนรู้ชุมชนชมรมผูสู้งอายุ อาชีพใหผู้สู้งอายใุนตาํบลและสร้าง หมู่ที� 3 เรียนรู้ รายไดเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ พมจ.ระยอง

ตาํบลเนินฆอ้ เครือข่ายการท่องเที�ยวในเขตพืนที� 1 แห่ง ในตาํบล

(����������	
�� 1-9)

1
1
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งบประมาณและที�ผา่นมา

ยุทธศาสตร์จังหวดัที …6  เสริมสร้างมาตรฐานการดํารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการมีส่วนร่วมของประชาชน.................

-ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที....1 การพฒันาความเป็นเลศิด้านการศึกษา การกฬีา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน ........

           4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

           4.2  แผนงานการศึกษา

สําหรับ ประสานโครกงารพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

��������������ก��� !��

แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 )

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

2 โครงการต่อเติมปรับปรุงศูนยก์าร 1) เพื�อพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยว  -ก่อสร้างอาคารศูนยเ์รียนรู้ 500,000   ศูนยก์าร ประชาชนมีอาชีพเสริม อบจ.
เรียนรู้ชุมชนและผูสู้งอายบุา้นจาํรุง และหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงและ หมู่ที� 7 เรียนรู้ จากการจดัการท่องเที�ยว

เครือข่ายการท่องเที�ยวในเขตพืนที� 1 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บา้น
(����������	
�� 7) อาํเภอแกลง เศรษฐกิจพอเพียง

3 โครงการจดัตั�งโรงเรียนอนุบาล เพื�อจดัสร้างอาคารเรียนตามมาตรฐานจาํนวน 1 แห่ง 8,000,000 อาคารเรียน มีสถานศึกษาที�ได้ กรมส่งเสริมฯ

1 แห่ง มาตรฐานสาํหรับเด็ก อบจ.

ในตาํบล

-              -             2,500,000    8,500,000   

-              -           5,000,000 #######

1
1
6



แบบ ผ. 06

ยุทธศาสตร์ที� 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ�น กฬีา และสวสัดิการสังคม

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน เพื�อจดัใหม้ีการประกอบพิธีกรรม ปีละ 1 ครั ง 5,000      5,000     5,000    5,000   จาํนวนครั ง ส่งเสริมและบาํรุงพทุธศาสนากองการศึกษา

กิจกรรมวนัเขา้พรรษา ทางศาสนาโดยนาํขบวนแห่ ของไทยใหเ้จริญรุ่งเรืองและ
เทียนพรรษาเพื�อถวายวดัจาํนวน คงอยูส่ืบไป

(แผนชุมชน ม.1-9) 5 แห่ง ในตาํบล
2 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสาน เพื�อจดักิจกรรมอนุรักษแ์ละสืบสานปีละ 1 ครั ง 50,000    50,000   50,000  50,000 รดนํ าขอพร ร่วมสืบสานการจดั กองการศึกษา

ประเพณีสงกรานตข์องทอ้งถิ�น ประเพณีรดนํ าขอพรผูสู้งอายุ 1 ครั ง งานใหเ้ป็นที�รู้จกัและ
เนื�องในวนัสงกรานตแ์ละวนั คงอยูส่ืบไป

แผนชุมชน ม. 1-9 ผูสู้งอายุ

1
1
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           4.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)

สําหรับ โครงการพฒันาที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที� …5  เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง.............

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที�....1 การพฒันาความเป็นเลศิด้านการศึกษา การกฬีา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ�น ........



แบบ ผ. 06

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที�รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการสาํรวจและจดัเก็บขอ้มูล 1)สนบัสนุนการจดัเก็บขอ้มูลพืนฐาน ปีละ 1 ครั ง 20,000   20,000 20,000  20,000   จาํนวนครั ง  -ใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะห์ทุกหน่วยงาน

พืนฐานในการจดัทาํแผนพฒันา สาํคญัของตาํบล สามารถนาํมาใช้ ศกัยภาพของทอ้งถิ&นเพื&อวางสาํนกังานพฒันา
ของเทศบาล (แผนชุมชน ม.1-9) ใชป้ระโยชน์เพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น แผนพฒันาทอ้งถิ&นใหย้ ั&งยนื ชุมชน อ.แกลง

2 โครงการกิจกรรม 5 ส. ของสาํนกังาน 1)เพื�อใหส้ถานที�ทาํงานเป็นระเบียบ สาํนกังานเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ 1,000     1,000   1,000    1,000     จาํนวนครั ง สาํนกังานเทศบาลมีสภาพแวดทุกหน่วยงาน
เทศบาลตาํบลเนินฆอ้ เรียบร้อย พนกังานเทศบาลและพนกังาน ลอ้มที�สะอาดเป็นระเบียบ

2)เพื�อใหข้า้ราชการและลูกจา้งมีจิต จา้ง พนกังานมีความสุขในการทาํงาน
สาํนึก ทศันคติที�ดีและมีระเบียบวนิยั และปฏิบตัิงานอยา่งมีความสุข
3)เพื�อสร้างความสามคัคีการทาํงานเป็นทีม เกิดภาพลกัษณ์ที�ดีในองคก์ร

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน 1)จดักิจกรรมใหทุ้กส่วนราชการ ศาลาประชาคมทั0ง 9 หมู่ จดัเก็บภาษี สร้างความสมัพนัธ์ที&ดี ทุกหน่วยงาน

ผูบ้ริหารพบปะประชาชนและ และวดัในการทาํบุญสญัจร ปีละ 1 ครั0 ง ระหวา่งประชาชนกบั

ใหบ้ริการเคลื&อนที&การทาํบุญสญัจร จาํนวน 5 วดั ทาํบุญ เทศบาล

(�������� �.1-9) 2)จดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 5 วดั

1
1
8

สําหรับ โครงการพฒันาที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

ที� โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที� …5  เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง.............

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที�...4  การพฒันาคุณภาพสังคมและการเมือง ด้ายการบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศให้อยู่ดีมีสุข...........

           6.1  แผนงานบริหารงานทั�วไป

ยุทธศาสตร์ที� 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริการและการบริหารองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



แบบ ผ. 08

เป�าหมาย
(ผลผลติของครภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1.โต)ะทํางานพร,อมกระจก ขนาด 5 ฟุตพร,อมเก,าอี้

 จํานวน 1 ชุด
     10,000        10,000          10,000      10,000 สํานักปลัดเทศบาล

2.ตู,เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู,         5,500          5,500            5,500         5,500

3.เครื่องถ!ายเอกสาร ขาว-ดํา 1 เครื่อง      120,000    120,000

4.พัดลมตั้งพื้น จํานวน 3 ตัว        30,000          30,000      30,000

5.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังมีระบบฟอก
อากาศ  ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

       25,000          25,000 สํานักปลัดเทศบาล

6.เก,าอื้บริการประชาชน จํานวน 10 ตัว          30,000      30,000

7.เครื่องโทรสารแบบใช,กระดาษธรรมดา        18,000          18,000      18,000

8.โต)ะหมู!บูชา จํานวน 1 ชุด          8,500

9.จัดซื้อโต)ะ-เก,าอี้ ทํางานผู,บริหาร        15,000          15,000      15,000 สํานักปลัดเทศบาล

๒ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ
และขนส!ง

เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และออกพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน

1.รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล,อ แบบดับเบิ้ล
แคบ จํานวน 1 คัน

     787,000        787,000 สํานักปลัดเทศบาล

2.เครื่องยนต�พร,อมติดตั้งเรือ      25,000        25,000          25,000

๓ ค!าครุภัณฑ� 1.กล,องถ!ายภาพระบบดิจิตตอล        30,000          30,000      30,000

2.จอรับภาพชนิดมอเตอร�ไฟฟ�า        80,000          80,000

4.กล,องถ!ายวีดีโอ        25,000          25,000

บริการประชาชนด,านข,อมูลข!าวสาร 5.โทรทัศน� แอล อี ดี (LED TV)          16,000

๔ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ เพื่อใช,ในการฝQกอบรมประชุมสัมมนา
ต!างๆในห,องประชุม

1.เครื่องขยายเสียง          50,000      50,000 สํานักปลัดเทศบาล
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ประเภท
งบประมาณและที่ผ!านมา

เพื่อให,การปฏิบัติหน,าที่ของพนักงานมี
ความรวดเร็วสามารถให,บริการกับ
ประชาชนได,อย!างเต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
มีความสะดวกรวดเร็ดมากขึ้น

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ�
แผนพัฒนาพัฒนาท�องถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตําบลเนินฆ�อ อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ที่ แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

หมวด วัตถุประสงค�

ครุภัณฑ�โฆษณาและ
เผยแพร!

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป



เป�าหมาย
(ผลผลติของครภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ประเภท

งบประมาณและที่ผ!านมา
หน!วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด วัตถุประสงค�

๕ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
มีความรวดเร็ดมากขึ้น

1.เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�จํานวน 2 ชุด      36,000        36,000          36,000      36,000 สํานักปลัดเทศบาล

2.เครื่องคอมพิวเตอร�โน,ตบุ)ก จํานวน 1 เครื่อง      23,000        23,000          23,000      23,000 สํานักปลัดเทศบาล

3.เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สีแบบ 
Network   จํานวน 1 เครื่อง

     15,000        15,000          15,000      15,000 สํานักปลัดเทศบาล

4.เครื่องสํารองไฟฟ�าจํานวน 5 เครื่อง      35,000        35,000          35,000      35,000 สํานักปลัดเทศบาล

๖ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค!าครุภัณฑ� 1.ตู,เหล็ก 2 บาน         5,500            5,500 สํานักปลัดเทศบาล

2.ตู,เหล็ก 4 ลิ้นชัก          5,500            5,500 สํานักปลัดเทศบาล

๗ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ดับเพลิง เพื่อให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
มีความรวดเร็ดมากขึ้น

1.เครื่องดับเพลิง        50,000          50,000      50,000 สํานักปลัดเทศบาล

๘ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ
และขนส!ง

เพื่อให,การปฏิบัติหน,าที่ของพนักงานมี
ความรวดเร็วสามารถให,บริการกับ
ประชาชนได,อย!างเต็มประสิทธิภาพ

1.รถยนต�ตรวจการณ� ปริมาตรกระบอกสูบไม!ต่ํา
กว!า 2,000-3,000 ซึซี เครื่องยนต�ดีเซล 
ขับเคลื่อน 2 ล,อ

    1,198,000 สํานักปลัดเทศบาล

๙ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
มีความรวดเร็ดมากขึ้น

1.เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�จํานวน 1 ชุด      18,000        18,000          18,000      18,000 กองคลัง

2.เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สีแบบ 
Network   จํานวน 1 เครื่อง

     15,000        15,000          15,000      15,000 กองคลัง

3.เครื่องสํารองไฟฟ�าจํานวน 5 เครื่อง         5,600          2,800            2,800         2,800 กองคลัง

๑๐ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเอาไว,จัดเก็บเอกสารต!างๆ ของราชการ 1.โต)ะทํางานพร,อมกระจก ขนาด 5 ฟุตพร,อมเก,าอี้
 จํานวน 1 ชุด

     10,000        10,000          10,000      10,000 กองคลัง

๑๑ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
มีความรวดเร็ดมากขึ้น

1.เครื่องคอมพิวเตอร�จํานวน 1 ชุด        18,000          18,000      18,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล,อม

๑๒ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ
และขนส!ง

เพื่อให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
มีความรวดเร็ดมากขึ้น

1.รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล,อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม!ต่ํากว!า 6,000 ซึซี แบบอัดท,าย

  2,400,000     2,400,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล,อม
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ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให,การปฏิบัติหน,าที่ของพนักงานมี
ความรวดเร็วสามารถให,บริการกับ
ประชาชนได,อย!างเต็มประสิทธิภาพ



เป�าหมาย
(ผลผลติของครภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ประเภท

งบประมาณและที่ผ!านมา
หน!วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด วัตถุประสงค�

13 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�อื่น เพื่อจัดหาและติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ,งคามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่อง
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพให,หมู!บ,าน

เครื่องออกกําลังกายแขน เครื่องดึงไหล!ออกกําลัง
แขน เครื่องออกกําลังกายข,อเข!า จักรยานล,อเหล็ก 
เครื่องบริหารข,อเข!าแบบเบา เครื่องออกกําลังกาย
ข,อเท,าแบบเบา เครื่องบริหารข,อเข!า จักรยานล,อ
เหล็ก เครื่องบริหารไหล!และขา เครื่องออกกําลัง
แขน ไหล! หน,าอก ลู!วิ่งอเนกประสงค�ชนิดเบา  
เครื่องจักรยานออกกําลังขาลูกถ!วงคู!

100,000     100,000       100,000   กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล,อม

๑๔ แผนงานการศึกษา ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1.ตู,เหล็ก 2 บาน         5,500          5,500            5,500 กองการศึกษา

2.ตู,เก็บเอกสานชนิดเลื่อน ขนาด 2 บาน         5,500          5,500            5,500         5,500 กองการศึกษา

3.โต)ะเหล็กขนาด 5 ฟุต พร,อมกระจกและเก,าอี้
ทํางาน

       15,000          15,000 กองการศึกษา

5.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังมีระบบฟอก
อากาศ  ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

         25,000 กองการศึกษา

๑๕ แผนงานการศึกษา ค!าครุภัณฑ� 1.กล,องถ!ายภาพระบบดิจิตตอล        30,000          30,000      30,000 กองการศึกษา

๑๖ แผนงานการศึกษา ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1.เครื่องสํารองไฟฟ�า          2,800            2,800         2,800 กองการศึกษา

2.เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง

         8,000         8,000 กองการศึกษา

3.เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 
Network

         15,000 กองการศึกษา

๑๗ ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1.เครื่องสํารองไฟฟ�า  จํานวน 2 ชุด          5,600            5,600         5,600 กองช!าง

2. เครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด        18,000          18,000      18,000 กองช!าง

3. เครื่องคอมพิวเตอร�โน,ตบุ)ก จํานวน 1 เครื่อง          18,000      18,000 กองช!าง

4. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี แบบ 
Network    จํานวน 1 เครื่อง

         15,000      15,000 กองช!าง
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๑๘ ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํารวจ 1. ล,อกลิ้งวัดระยะ จํานวน 1 ตัว        20,000          20,000      20,000 กองช!าง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

เพื่อให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
มีความรวดเร็ดมากขึ้น

เพื่อให,การปฏิบัติงานของเจ,าหน,าที่มี
ความแม!นยําและถูกต,อง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ�โฆษณาและ
เผยแพร!

เพื่อให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
มีความรวดเร็ดมากขึ้น

เพื่อให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
มีความรวดเร็ดมากขึ้น

เพื่อให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
มีความรวดเร็ดมากขึ้น

เพื่อให,การปฏิบัติหน,าที่ของพนักงานมี
ความรวดเร็วสามารถให,บริการกับ
ประชาชนได,อย!างเต็มประสิทธิภาพ



เป�าหมาย
(ผลผลติของครภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ประเภท

งบประมาณและที่ผ!านมา
หน!วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด วัตถุประสงค�

2. เทปวัดระยะ ชนิดไฟเบอร� ขนาด 50 เมตร 
จํานวน 1 ม,วน

         2,500            2,500         2,500 กองช!าง

๑๙ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ
เผยแพร!

เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานทั้งใน
สํานักงานและนอกพื้นที่

เพื่อจัดซื้อกล,องถ!ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1
 ตัว

         10,000      10,000 กองช!าง

๒๐ ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให,การทํางานมีความสะดวกสบาย 1. โต)ะทํางาน จํานวน 1 ตัว         5,000          5,000            5,000         5,000 กองช!าง

2. ตู,เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จํานวน 2 ตู,      11,000        11,000          11,000      11,000 กองช!าง

๒๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค!าครุภัณฑ� การเกษตร เพื่อใช,สูบน้ําประปาบริการประชาชน เครื่องสูบน้ํา      30,000        30,000          30,000      30,000 กองช!าง (ประปา)

๒๓ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค!าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�อื่น เพื่อให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
มีความรวดเร็ดมากขึ้น

1. เครื่องฉีดน้ําทําความสะอาดรถ จํานวน 1 เครื่อง        20,000          20,000      20,000 กองช!าง

2. เครื่องเติมปูนขาวระบบออโต,พร,อมโพลิเมอร� 
ประปาบนเขา จํานวน 1 ชุด

     85,000        85,000          85,000      85,000 กองช!าง (ประปา)

3. เครื่องเติมปูนขาวระบบออโต,พร,อมโพลิเมอร� 
ประปาหน,าทาง จํานวน 1 ชุด

     55,000        55,000          55,000      55,000 กองช!าง (ประปา)

      260,600      4,086,200        5,332,200       832,700
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แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ความแม!นยําและถูกต,องชุมชน



ส�วนที่ ส�วนที่ ๕๕  
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนั้น  จะต�องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต�องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร$  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต�อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร$การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$เพ่ือสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ขององค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ิน  แจ�งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ$การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนั้น  จะต�องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต�องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร$ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖ ข�อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓ ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต�อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร$การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$เพ่ือสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ขององค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ิน  แจ�งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ$การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท!องถ่ินในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช�เปDนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให�บรรลุ
เปEาหมายท่ีวางไว� เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก�ไขปGญหาให�กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะต�องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครอง
ส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข�อ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครอง
ส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปDนผู�ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต)อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต)อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปKดเผยภายในสิบ
ห�าวันนับแต)วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล)าวและต�องปKดประกาศไว�เปDนระยะเวลาไม)น�อยกว)าสามสิบวันโดย
อย)างน�อยป;ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป;   

 
 

การติดตามและประเมินผล 
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  โดยเครื่องมือท่ีใช!ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร$ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ�งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ'  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ'การจัดทําและประสานแผนสามป/ขององค'กรปกครองส2วนท�องถ่ิน ข�อ ๗ การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด2วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให�แล�วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต2วันประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลด!วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช�การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได�
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให�ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช!ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต)อผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต)อการให�บริการ 

๔. ข!อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท!องถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูCอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล)าช�า เพราะการดําเนินงานต)างๆ ขององค$กรปกครองส)วนต�องผ)าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ�อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน)ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุ)งยากมากข้ึน 
 ๓. ปGญหาอาจไม)ได�รับการแก�ไขอย)างตรงจุดเพราะข�อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได�ยากและบาง

เรื่องอาจทําไม)ได�   

๔.๒ ข!อสังเกต ข!อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ควรพิจารณาใช�แผนยุทธศาสตร$การพัฒนามาเปDนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;และให�มีความสอดคล�องกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการณ$คลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;  
๓)  ควรเร)งรัดให�มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ)ายให�สามารถ

ดําเนินการได�ในป;งบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให�เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต)ละด�านท่ีจะต�อง

ดําเนินการ ซ่ึงจะช)วยลดปGญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ)ายรายการใหม) 
 

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



 

ผนวก  ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป! (พ.ศ. 2561-2564) 
 ชองเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได� 

๑. การสรุปสถานการณ�การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบด�วย 60 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

  5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ (๕) 
  5.3 เป7าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู;การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง  (5) 
  5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป�  (๕) 
  5.5 เป7าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
        สังคมแห;งชาติ (5) 

  5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand ๔.๐ (5) 
  5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร�จังหวัด (๕) 
  5.8 โครงการแก�ไขปLญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
        ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ (5) 
  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเป7าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

  5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลคาดว;าท่ีจะได�รับ (5) 

  5.12 ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบ้ืองต�นในกาให�คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป! (พ.ศ. 2561-2564)  

ชองเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ; คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
๑. การสรุป
สถานการณ;การ
พัฒนา 

เปRนการวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครอง
ส;วนท�องถ่ิน (ใช�การวิเคราะห� SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปLจจัยและ
สถานการณ�การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต;อการพัฒนา อย;างน�อยต�อง
ประกอบด�วยการวิเคราะห�ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�านสังคม, 
ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ส่ีป!ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต;างๆ เพ่ือนํามาใช�วัดผลในเชิงปริมาณ
เช;น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต;างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว;าเปRนไปตามท่ีต้ังเป7าหมายเอาไว�หรือไม;จํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีได�กําหนดไว�เท;าไร จํานวนท่ีไม;สามารถดําเนินการได�มี
จํานวนเท;าไรสามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีท่ีได�กําหนดไว� 
๒) วิ เคราะห�ผลกระทบ/สิ่ ง ท่ีกระทบ ( Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ส่ีป!ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใช�เพ่ือวัดค;าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต;างๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต;อความต�องการของ
ประชาชนหรือไม;และเปRนไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม; ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไม; สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ� การดําเนินการต;างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร สามารถใช�การได�ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค� ห รื อ ไ ม;  ซ่ึ ง เ ปR น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส;วนราชการหรือ
หน;วยงาน 
๒) วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร;การพัฒนา 

๑) วิเคราะห�แผนงาน งานท่ีเกิดจากด�านต;างๆ มีความสอดคล�อง
กับยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส;วนท�องถ่ินในมิติต;างๆจน
นําไปสู;การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินโดยใช� SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค�กรปกครองส;วนท�องถ่ิน ท่ีมีพ้ืนท่ีติดต;อกัน 
๒) วิเคราะห�แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต;างๆ ท่ีสอดคล�องกับการ
แก�ไขปLญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�าน
การเกษตรและแหล;งน้ํา) (Local Sufficiency Economy 
Plan:LSEP)  

๑๐  



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ; คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค�สอดคล�อง
กับโครงการ 
 
๕.๓ เป7าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู;
การต้ังงบประมาณได�
ถูกต�อง 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร� ๒๐ ป� 
 
 
 
๕.๕ เป7าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห;งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
เปRนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค�สนองต;อแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
ขององค�กรปกครองส;วนท�องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส;วนท�องถ่ินท่ีกําหนดไว� ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ;งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ;านแล�วเข�าใจได�ว;า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (clear objective) โครงการท่ีกําหนด
วัตถุประสงค�สอดคล�องกับความเปRนมาของโครงการ สอดคล�องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต�องสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค� มีความเปRนไปได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเปRนทิศทางท่ีต�องไปให�ถึง
เป7าหมายต�องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท;าไร กลุ;มเป7าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย;างไร กลุ;มเป7าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให�ชัดเจนว;าโครงการนี้จะทําท่ีไหน 
เริ่มต�นในช;วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ;มเป7าหมายของ
โครงการ หากกลุ;มเป7าหมายมีหลายกลุ;ม ให�บอกชัดลงไปว;าใครคือ
กลุ;มเป7าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ;มเป7าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล�องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร�าง
ความสามารถในการแข;งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพคน 
(๔) การสร�างโอกาสความเสนอภาคและเท;าเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปRนมิตรต;อสิ่งแวดล�อม (๖) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�
เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล�องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เปRนศูนย�กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน�ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ 
ป� (๔) ยึดเป7าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นําไปสู;ปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย;างจริงจังใน ๕ ป�ท่ีต;อยอดไปสู;
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปRนเป7าหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข;งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�
ปานกลางสู;รายได�สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช;วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร�างสังคมสูงวัยอย;างมีคุณภาพ (๓) การลด
ความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและ
ความเปRนเมือง (๕) การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย;างเปRนมิตรกับสิ่งแวดล�อม (๖) การบริหารราชการแผ;นดิน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  

  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ; คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
๕. โครงการพัฒนา (ตDอ) 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล�อง Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก�ไข
ปLญหาความยากจน
หรือการเสริมสร�างให�
ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต�หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล�องกับ
เป7าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต�องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร�าง
เศรษฐกิจไปสู; Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม ทําน�อย ได�มาก เช;น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค�า โภคภัณฑ�ไปสู;สินค�าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู;การขับเคลื่อนด�วน
เทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน�นภาคการผลิตสินค�าไปสู;การเน�นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิดสร�างสรรค� นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล�วต;อยอดความ
ได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช;น ด�านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได�กําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซ่ึงไม;สามารถแยกส;วน
ใดส;วนหนึ่งออกจากกันได� นอกจากนี้โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�อง
เปRนโครงการเชื่อมต;อหรือเดินทางไปด�วยกันกับยุทธศาสตร�จังหวัด
ท่ีได�กําหนดข้ึนเปRนปLจจุบัน 

(๕)  

เปRนโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือร;วมดําเนินการ เปRนโครงการต;อยอดและขยาย
ได� เปRนโครงการท่ีประชาชนต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมี
ลักษณะท่ีจะให�ท�องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปRนท�องถ่ินท่ี
พัฒนาแล�วด�วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล;งน้ํา) (LSEP) 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการ
ในการจัดทําโครงการได�แก; (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร;งใส 
(Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการ
ถูกต�องตามหลักวิชาการทางช;อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท�องถ่ินมีความโปร;งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ�มีความคลาดเคลื่อนไม;มากกว;าหรือไม;ตํ่ากว;าร�อยละห�า
ของการนําไปต้ังงบประมาณรายจ;ายในข�อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจ;ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�และผลท่ี
คาดว;าจะได�รับ 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ีสามารถวัดได�(measurable) ใช�บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช�บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได� เช;น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร�อยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค�ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได�รับ (การคาดการณ� คาดว;าจะได�รับ) 
 

(๕)  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ; คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
๕. โครงการพัฒนา (ตDอ) 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดว;าจะ
ได�รับสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค� 

 
ผลท่ีได�รับเปRนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� การได�ผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะต�องเท;ากับวัตถุประสงค�หรือมากกว;าวัตถุประสงค� ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค�ควรคํานึงถึง (1) มีความเปRนไปได�และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได�  (3) ระบุสิ่ง ท่ีต�องการ
ดําเนินงานอย;างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได� (4) เปRนเหตุเปRนผล  สอดคล�องกับความเปRนจริง (5) 
ส;งผลต;อการบ;งบอกเวลาได�  

 
(๕) 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
 


	1.pragard-plan4year61
	2.plan4year
	3.kamnum-plan4year61
	4.saraban-plan4-61
	5.plan4year61
	6.plan4year-61
	7.-plan4year-61
	8.-plan4year-61
	9.-plan4year-k1
	10.-plan4year-k2

