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คํานํา 

 

               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548     กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา      และแผนพัฒนาสามป      

( พ.ศ. 255 5 - 255 7) เพื่อเปนกรอบสําหรับการบริหารงานทองถิ่น   เปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากร 

ขององคกรโดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ไวลวงหนาเพื่อใหบรรลุภารกิจวัตถุประสงคนโยบาย  และเปาหมายของ

องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนในทองถิ่นในอนาคต

การที่องคการบริหารสวนตําบล     จะพัฒนาไปในทิศทางใดจึงจําเปนจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนและแปลงมา

สูการปฏิบัติ   ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติการ  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.  2555 - 2557) และแผนการดําเนินงาน 

              สําหรับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 255 5 - 255 7)  มี

ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอ 

เน่ืองครอบคลุมระยะ เวลา 3 ป  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  จะมีความเชื่อมโยงกับการ

จัดทําขอบัญญัติ   งบประมาณราย จายประจําปอยางใกลชิดโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบ

มุงเนนผลงาน และไดมีกระบวนการประชาคม หมูบานทั้ง 7  หมูบาน มีสวนรวมของประชาชนทุกระดับ 

               คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบล หาดนางแกว หวังเปนอยางยิ่ง

วาองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  จะไดรับประโยชนจากแผนพัฒนาสาม

ป          (พ.ศ. 255 5 – 255 7) ที่ไดจัดทําขึ้นน้ี  เพื่อเปนกรอบแนวทางในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น อยางมี

ประสิทธิภาพ สนองตอบตอปญหาและความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง  

 

 

       

ลงชื่อ………………………………………………… 

           (นายสมเกียรติ        สมโภชน) 

                                                                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว 
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สวนที่ 1 

 บทนํา   
 

ความเปนมาของการวางแผน 

  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540ไดบัญญัติหลักการปกครอง

ทอง ถิ่นโดยใหองคกรปกครองทองถิ่นมีความเปนอิสระ    ในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหารงาน

บุคคลการเงินและการคลังภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและ

ในการพัฒนาทองถิ่น   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น   ตาม

ความตองการของทองถิ่น ทั้งน้ีใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเปน

ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อให วิสัยทัศน   และยุทธศาสตรการพัฒนาบรรลุความสําเร็จตาม

เปาหมาย  จึงตองกําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาสามป   และการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

โดยมีหลักวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง และภายใต

แนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมีโครงการ /  กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ /  กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุ  ประสงค   และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตร  และองคการบริหารสวนตําบลใช

แผนพัฒนาสามป เปนเคร่ืองมือในการจัด ทํางบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหกระบวน การจัดทํางบประมาณ

เปนไปดวยความรอบ คอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

  แผนพัฒนาสามป  คือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ /กิจกรรมที่

จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสาม ป โดยมี

การทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  ทั้งน้ีเพื่อจะใหบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมายที่ตองการ ซึ่งจะมีผลตอ

วัตถุ ประสงคเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1.  เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และ

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

 2.  เพื่อเปนการแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลอง   และสามารถ

สนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 3.  เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น   กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา

ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมทั้ง

สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชนและชุมชน 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมขอมูลประเด็นหลักการ

พัฒนาปญหาความตองการและนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

 3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ

ตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

 4. ผูบริหารนํารางแผนพัฒนาสามป   ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณา

ใหความเห็นชอบแลวเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น 

 5. สภาทองถิ่นอนุมัติผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามปแจงใหหนวยงานที่

เกี่ยวของและประชาชนทราบ 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 แผนพัฒนาสามป   เปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาอยาง

รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งใน

เชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ

ดําเนิน งานและใชทรัพยากรการบริหารหรือปจจัยพื้นฐานทางการบริหาร 4 ประการ   (4 M’s) ประกอบดวย 

 คน (Man = M) ซึ่งหมายความรวมต้ังแตผูบริหารทองถิ่น/พนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทุกระดับซึ่งมีความแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู  ทักษะและทัศนคติ  ซึ่งองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จะตองนํากําลังคนเหลาน้ีมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะ  มีสวนในการพัฒนาทองถิ่น 

 เงิน (Money=M) ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเองและแหลง

งบประมาณภายนอกรวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจาย 

  วัสดุอุปกรณ (Material = M) หมายถึงเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ

นํามาใชในการบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัย 

เพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมในการพัฒนาทองถิ่น 

 การบริหารจัดการ (Method or Management = M) เปนสิ่งที่ชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสาม

ประเภทขางตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  ทั้งน้ี  เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรการบริหารใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดและสามารถ

ตอบสนองความตองการและ / หรือแกปญหาความเดือดรอนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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สวนที่ 2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว 

………………………………………………………. 
 

1.  สภาพท่ัวไป      

 1.1  ท่ีตั้ง  ต้ังอยูที่ 109 หมูที่ 6 ตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อยูหางจากที่วา 

อําเภอกบินทรบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดตอแนวเขตหลายตําบล  ดังน้ี    

 ทิศเหนือ  ติดกับ ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

ทิศใต   ติดกับ ตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

ทิศตะวันออก  ติดกับ ตําบลกบินทร อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

ทิศตะวันตก  ติดกับ ตําบลทาตูม อําเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

 1.2  เน้ือท่ี  องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว  มีพื้นที่ประมาณ  42.298  ตารางกิโลเมตรหรือ

ประมาณ  26,130.012 ไร 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะพื้นที่สวนใหญต้ังอยูริมแมนํ้าบางปะกง สภาพดินเปนดินปนทราย   

ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร  พืชสวนใหญเปนพืชอายุสั้น  เพราะถึงฤดูฝนนํ้าจะทวมทุกป 

1.4 หมูบาน  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกวมีทั้งหมด   7  หมูบาน 

1.5 ประชากร  ความหนาแนนของประชากรในเขตพื้นที่โดยเฉลี่ย  27  คนตอตารางกิโลเมตร         

2.  ขอมูลดานสังคม 

 2.1  จํานวนประชากรและครัวเรือน  จํานวนประชากรเมื่อเดือนกุมภาพันธ  2550 มีจํานวนทั้งสิ้น  4 ,200  

คน  แยกเปนชาย  2,029  คน  หญิง  2, 171 คน  โดยมี  หมู  5  บานเขาดิน  มีประชากรมากที่สุด  จํานวน  993  

คน  รองลงมาไดแก  หมู  4  บานวังบัวทอง  มีประชากร  757  คน 

  -  ครัวเรือนทั้งหมด  1 ,159  ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร  488  ครัวเรือน โดยมี  หมู 4,5 มี

ครัวเรือนมากที่สุด   

ตารางที่ 8  แสดงครัวเรือนและประชากร  ป  2551 

หมูท่ี ชื่อบาน 
ครัวเรือน

ทั้งหมด 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

ประชากร/คน เฉลี่ยตอ

ครัวเรือน รวม ชาย หญิง 

1 เพชรเอิม 122 61 458 224 234 3.84 

2 หาดสูง 114 52 404 195 209 3.69 

3 ซง 84 50 331 165 166 3.98 

4 วังบัวทอง 196 66 757 374 383 3.93 

5 เขาดิน 308 122 993 469 534 3.36 

6 โคกแจง 157 75 600 284 316 3.80 
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7 ประสาท 178 62 657 328 329 3.68 

รวม 7  หมูบาน 1,159 488 4,200 2,029 2,171 3.75 

ที่มา  :  จํานวนประชากรจาก  กชช.2ค. 

2.2  ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม 

   -  วันขึ้นปใหม   -  ทําบุญออกพรรษา  

   -  ประเพณีสงกรานต  -  ทําบุญกฐิน  

   -  งานบวชนาค,ทําขวัญนาค -  เทศมหาชาติ  

   -  งานแตงงาน   -  ลอยกระทง  

   -  ทําบุญเขาพรรษา  -  ทําบุญสราท  

   -  แหนางแมว  

 2.3  ศาสนา 

 ศาสนา  เพียงศาสนาเดียว  คือ  ศาสนาพุทธ  ประชากรจํานวน  3,056 คน  นับถือศาสนาพุทธ  

มีวัดและสํานักสงฆ  4  แหง  ผูชายอายุครบ  20  ป  บริบูรณ  ก็จะอุปสมบทความประเพณีสืบทอดกันมา  วัน

พระหรือเทศกาลสําคัญประชาชนก็จะไปทําบุญอุทิศสวนบุญสวนกุศล  ใหกับผูที่ลวงลับไปแลว 

 2 .4  การศึกษา 

  -  ประชากรสวนใหญ  ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน  4  แหง  

ประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับจํานวน  1,625  คน  จบสูงกวาภาคบังคับจํานวน  517  คน   

ตารางท่ี  9  แสดงระดับการศึกษาของผูท่ีจบการศึกษาแลวป  2550 

หมูท่ี ชื่อบาน 
จบการศึกษา 

(คน) 

จบการศึกษาภาคบังคับ 
จบการศึกษาสูงกวาภาค

บังคับ 

คน % คน % 

1 เพชรเอิม 248 198 79.84 50 20.16 

2 หาดสูง 244 204 83.61 40 16.39 

3 ซง 214 144 67. 70 32.71 

4 วังบัวทอง 284 208 29 76 26.76 

5 เขาดิน 614 402 73.24 212 34.53 

6 โคกแดง 309 280 65.47 29 9.39 

7 ประสาท 229 189 90.61 40 17.47 

รวม 7  หมูบาน 2,142 1,625 82.53 517 24.14 

    ที่มา  :  กชช  2 ค ป  254675.86 
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-  ประชากรที่กําลังศึกษาอยู  มีแนวโนมวาเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแลวจะเรียนตอมากขึ้น  โดยมีการศึกษา

สูงกวาภาคบังคับรอยละ  19.71  ซึ่งเปนโอกาสที่ดีในการพัฒนาหมูบานตอไป   

ตารางท่ี  10  แสดงระดับการศึกษาของผูท่ีกําลังศึกษาอยู  ป  2550  

หมูท่ี ชื่อบาน 
กําลังศึกษา 

(คน) 

กอนประถมศึกษา ภาคบังคับ ป.1-ม.3 สูงกวาภาคบังคับ 

คน % คน % คน % 

1 เพชรเอิม 85 14 16.47 44 51.76 27 31.76 

2 หาดสูง 71 14 19.72 43 60.56 14 19.72 

3 ซง 100 31 31.00 45 45.00 24 24.00 

4 วังบัวทอง 64 11 17.19 41 64.06 12 18.75 

5 เขาดิน 212 33 15.57 139 65.57 40 18.87 

6 โคกแดง 122 26 22.31 70 57.38 26 21.31 

7 ประสาท 107 22 20.56 78 72.90 7 6.54 

รวม 7  หมูบาน 761 151 19.84 460 60.45 150 19.71 

ที่มา  :  กชช.2  ค  ป  2546 

2.5  ผูนําชุมชน 

  1.  ผูนําเปนทางการ   

  -  นายชัยยาพร   สมโภชน  ซึ่งเปนกํานันตําบลหาดนางแกว  ต้ังแตป  พ.ศ. 2545  จนถึงปจจุบัน   

  -  นายสมเกียรติ  สมโภชน     ซึ่งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว   

 2.6  ผูนํากลุมอาชีพ 

  -  นางกุหลาบ     สมโภชน              ประธานกลุมแมบานเกษตรกร  หมู 1  บานเพชรเอิม  

  -  นายวิเศษ        อาสเสวตร             ประมงอาสา ,หมอดินอาสาและครูอาสาประจําตําบล 

                           -  นายชัยยาพร     สมโภชน                         ประธานกลุมผูปลูกพันธุสําปะหลัง 

                           - นางอารีย           เหยี่ยวมนตชัย                  ประธานกลุมศูนยขาวชุมชน 

                           - นายวิชา             จันทรประทุม                  ประธานกลุมผูเลี้ยงสัตว 

2.7  คณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหาดนางแกว  

              1.นายกิตติศักด์ิ   สืบพันธุ            ประธานกรรมการ 

2.  นายชัยยาพร สมโภชน กรรมการ  

3.  นายชัยวัฒน สุดพิบูลย กรรมการ  

4.  นายเพลิน ฉันทานุมัติ กรรมการ  

5.  นางอารีย        เหยี่ยวมนตชัย กรรมการ  

6.  นายวิชา จันทรประทุม กรรมการ  

7   นายสวิท คงเงิน  กรรมการ  
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8.  นายวิชัย  ใจกลัด  กรรมการ  

9.  นายอํ่า            อุนอยุ     กรรมการ  

10.  นายกมล   ชุมทรัพย กรรมการ  

11.  นายสายชล ชุมทรัพย กรรมการ  

12.  นายประดิษฐ  หมื่นศรี กรรมการ  

13.  นายสมเกียรติ  สมโภชน กรรมการ  

14.  นางชัชย แสงสวาง กรรมการ  

15.  นางสมมาส   วงษจันทรา กรรมการและเลขานุการ  

 2.8  จุดถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

  1.  นายธวัช ครามฤทธิ์ หมู 4 เร่ืองสวนไมผลตัวอยาง  

  2.  นายกนกศักด์ิ  มันหมั่นเทศ หมู 2 เร่ืองการเลี้ยงกบในบอซิเมนต  

                          3. นายชัยยาพร   สมโภชน            หมู 1  เร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม 

3.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

 3.1 อาชีพ 

อาชีพของประชากรสวนใหญจะทําเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร ทําสวนครัว และเลี้ยงสัตว อีก 

สวนหน่ึงทํางานโรงงานในเขตพื้นที่ใกลเคียง 

3.2 หนวยงานธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

- ธนาคาร   - แหง 

- โรงแรม   - แหง 

- ปมนํ้ามันและกาซ  - แหง 

- โรงงานอุตสาหกรรม  - แหง 

- โรงสี    - แหง 

 3.3 แหลงสินเชื่อเพื่อการเกษตร 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

- กองทุนหมูบานเงินลาน 

- กองทุน  กขคจ  

- สหกรณการเกษตร 

- ญาติพี่นอง,นายทุนและธนาคารพาณิชย 

4.  สภาพทางสังคม 

หมูที่  1  บานเพชรเอิม 

- วัดปาหาดนางแกว 

- ศูนยฝกอาชีพ หมูที่ 1 

- สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานเพชรเอิม 
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หมูที่  2  บานหาดสูง  

- วัดหาดสูง 

- โรงเรียนวัดหาดสูง 

- สถานีอนามัยบานหาดสูง 

- ศูนยฝกอาชีพ หมูที่ 2 

หมูที่  3  บานซง 

- ศูนยฝกอาชีพ หมูที่ 3 

หมูที่  4  บานวังบัวทอง 

- วัดวังบัวทอง 

- โรงเรียนวัดวังบัวทอง 

- ศูนยฝกอาชีพ หมูที่ 4 

- สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานหาดกระจง 

หมูที่  5  บานเขาดิน 

- โรงเรียนบานเขาดิน 

- ศูนยฝกอาชีพ หมูที่ 5 

หมูที่  6  บานโคกแจง 

- องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว 

- ศูนยฝกอาชีพ หมูที่ 6 

หมูที่  7  บานปราสาท 

- วัดปราสาททอง 

- โรงเรียนบานปราสาท 

- สถานีอนามัยบานปราสาท 

- ศูนยฝกอาชีพ หมูที่ 7 

5.  การบริหารพื้นฐาน 

5.1การคมนาคม 

ถนนลาดยางสายหลักผานหมูบาน 4 หมูบาน  หมูที่ 2,3,4,6  นอกน้ันเปนถนนดินลงลูกรังและมีถนน

คอนกรีตบางสวน การเดินทางโดยใชรถโดยสารประจําทางเปนบางสวน สวนใหญใชรถสวนตัว 

5.2การโทรคมนาคม 

ที่ทําการไปรษณียโทรเลข  - แหง 

สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  - แหง 

5.3การไฟฟา 

ไฟฟาเขาถึงทุกหมูบานแตยังไมครบ 100 % 
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5.4แหลงนํ้าธรรมชาติ 

แมนํ้า     1 สาย 

บึง, หนองและอ่ืนๆ              12 แหง 

5.5แหลงนํ้าท่ีสรางข้ึน 

ฝาย     - แหง 

บอนํ้าต้ืน(บอขุด)            108 แหง 

บอโยก                41 แหง 

คลองสงนํ้า    2 แหง 

สระนํ้า     6 แหง 

ระบบประปา    6 แหง 

6.  ขอมูลอื่นๆ 

5.1.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 

มีปาไมในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน 

6.  ศักยภาพในตําบล 

ก.  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

(1) สวนสํานักงาน 

ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  6  คน 

1. นายอาภรณ  บุญสม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

2. นายวชิรวัตต์ิ  สุการมณีโรจน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

3. นางสาวนิติมา  ออมสิน  ผูชวยเจาพนักงานบันทึกขอมูล 

4. นายเดชา  รื่นสดใส  พนักงาน ขับรถยนต 

5. นางวิลัย  ฟกแกว  คนงานทั่วไป  

6. นายประชุม  สุวรรณศร  นักการภารโรง  

ตําแหนงในสวนการคลัง  4  คน 

 1.นางกรณะภา  ปทมเกตุ  หัวหนาสวนการคลัง  

2.นางนุจนาต  นาคชวย  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   

3.นางธัญชนก  พุฒศิริ  เจาพนักงานพัสดุ  

 4. นางชฎาพร  อินทนัน  ลูกจางประจําเจาหนาที่การเงินและบัญชี  
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ตําแหนงในสวนโยธา  4  คน 

1. นายบุญฤทธิ์  ดําเนินฐิติกิจ หัวหนาสวนโยธา 

2. นาย  นคร  ปาเดช  ผูชวยชางโยธา 

3. นายอํานวยพร  โดษะนันท พนักงานสูบนํ้า  

4. นายธรรมนูญ  ไชยชุน  พนักงานสูบนํ้า  

ตําแหนงในสวนการศึกษา  5  คน 

 1.นาง ธันญวริน  สุการมณีโรจน นักวิชาการศึกษา  

 2.นางละมัย  เรืองโภชน  ผูดูแลเด็ก  

 3.นางสาวปรียาภรณ  รัตนวัชรากร  ผูดูแลเด็ก  

 4.นางวรนุช  เอ่ียมเหนือ  ผูดูแลเด็ก  

 5.นายเอกรัฐ  คําลือ  ผูดูแลเด็ก 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ปริญญาเอก  - คน   

   ปริญญาโท   2 คน 

   ปริญญาตรี   9 คน 

   ปวส.   3 คน 

   ปวท.   - คน 

   ปวช .   1 คน 

   ม 6.   1 คน 

   ม 3.   - คน 

   ประถมศึกษา  3 คน           

(2)  สวนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง อาชีพ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

นายสมเกียรติ  สมโภชน 

นายเพลิน  ฉันทานุมัติ 

นายพีระ  เบาเจริญ 

นายไชยวัฒน  โตดวง 

นางกุหลาบ  สมโภชน 

นางพยุง  ถึกไทย 

นายอาภรณ  บุญสม 

นางสมควร  บัวทอง 

นายสุชาติ  อินทนัน 

นางลํายอง  คําลือ 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

รองนายก อบต. 

รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภาอบต. 

เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่  2 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 

ธุรกิจสวนตัว 

คาขาย 

ขาราชการบํานาญ 

ทําสวน 

รับจาง 

คาขาย 

รับราชการ 

รับจาง 

ทําสวน 

ทําสวน 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

นายณรงคชัย จันทรประทุม  

นายประสิทธิ์  หอมจันทร 

นายสุนทร  เอ่ียมเหนือ 

นายมนัส  ดุริยา 

นายวันชัย  ชุมทรัพย 

นายวิมล  สายแดง 

นายสีมา  อุตสาห 

นายสายยันต  สมโภชน 

นายสมชาย  ไหมทอง 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 

รับจาง 

รับจาง 

รับจาง 

รับจาง 

รับจาง 

คาขาย 

ทําไร 

ทําไร 

รับจาง 

 

 

ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 

3.11  การรวมกลุมเกษตรกรและเงินทุนของกลุม 

  1.  กลุมแมบานเกษตรกร  1  กลุม  สถานที่ต้ังเลขที่ 57 หมูที่ 1 บานเพชรเอิม  

- สมาชิกจํานวน  18  ราย 

2.  กลุมสงเสริมศักยภาพการปลูกมันสําปะหลัง 1 กลุม  

-     สมาชิกจํานวน    20  ราย 

3.  กลุมศูนยสงเสริมพันธุขาวชุมชน   2  กลุม 

 -  สมาชิกจํานวน  40  ราย 

4. กลุมผูเลี้ยงสัตวตําบลหาดนางแกว  1  กลุม 

-   สมาชิกจํานวน  30  ราย 

4.  กลุมสมาชิกสหกรณการเกษตร 

5.  กลุมสมาชิก  ธกส. 

6.  กลุมกองทุนหมูบาน  กข.คจ.  มีสมาชิก  491  ราย  จํานวน  7  หมูบาน 

     กองทุนละ  280,000.-  บาท 

8.  กลุมกองทุนเงินลาน  มีสมาชิก  806  ราย  หมูบานละ  1  กองทุน ๆ ละ  1,000,000.-  บาท 

 

(1) จุดเดนของพื้นท่ี(ที่เอ้ือตอการพัฒนาตําบล) 

พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลสวนใหญเปนที่ราบลุม  พื้นที่ดินเหมาะสําหรับการ 

ทําการเกษตรกรรม  ปลูกพืชสวนครัวและการทําสวนผลไม  สวนทางดานอุตสาหกรรมไมสมควรใหสงเสริม 

เน่ืองจากสภาพพื้นที่ไมอํานวยและอยูใกลตนนํ้าปราจีนบุรี(4) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
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7.  โครงสราง 

แผนผังโครงสราง 

องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูบริหาร 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สวนโยธา สวนการคลัง สํานักงานปลัด 

สภาองคการบริหารสวนตําบล 

งานธุรการ  / งานการ

บริการทั่วไป 

งานวางแผนและ

งบประมาณ 
งานสถานท่ีและ

ไฟฟา 
งานแผนที่และ

ภาษี 

งานพัสดุและทรัพยสิน 
งานสวนสาธารณะ 

งานสาธารณูปโภค งานการเงินและบัญช ี

สวนการศึกษา 

งานสงเสริมและ

วางแผนการศึกษา 

งานดาน

วัฒนธรรมและ

 

งานจัดแขงขันกีฬา 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 

…………………………………………………. 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

  โครงการในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2553-2555 ขององคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว มีจํานวน 42โครงการ  ไดดําเนิน

โครงการและนําไปต้ังงบประมาณรายจายและตามแผนดําเนินงานของ อบต.ประจําป  2553  ดําเนินการแลวเสร็จแลวจํานวน 32 

โครงการ ดังน้ี 

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน 

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ที่พร่ังพรอม 

1.1. แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษา ถนนสะพาน ระบบประปา 

 1.1.1 โครงการปรับปรุงที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว  

 1.1.2 ซอมแซมคลองสงนํ้าบานหาดกระจง  และบานเพชรเอิม  

 1.1.3 ติดต้ังไฟฟารายทางภายในตําบล  

 1.1.4 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่  7 ตอจากเดิม ไปทางลาดยางเขาไมแกว  (อบจ.) 

 1.1.5 ซอมแซมถนนภายในตําบล จากสาธารณภัยตางๆ  

 1.1.6 ปรับปรุงเสียงตามสายและหอกระจายขาวภายในตําบล  

 1.1.7 รายจายงบกลางแกไขปญหาจากสาธารณภัย  

  

2. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจการสงเสริมการลงทุนและกลุมอาชีพ 

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการลงทุน แรงจูงใจใหเกิดการลงทุนเพิ่มทักษะการผลิตเพื่อเพิ่มรายได

ใหแกประชาชน 

2.1 แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 1  สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต และทําอาชีพเสริม 

 2.1.1 โครงการสนับสนุนโครงการอบรมอาชีพใหราษฎร 

 2.1.2 สนับสนุนอบรมราษฎรในโครงการตางๆในตําบล 

3. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต, สังคม, การศึกษา, สาธารณะสุขและกีฬา   

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสงเสริมการเรียนรู , การเรียนการสอน, สุขภาวะที่

สมบูรณและสงเสริมการกีฬาเพื่อแกปญหาสังคมที่ยั่งยืนตอไป 

3.1 แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 1  เพิ่มชองทางการรับรูและไดรับการชวยเหลือดานการศึกษา 

3.2 แนวทางท่ี 2  สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี พรอมทั้งปองกันโรค ตางๆ 
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 3.1.1 จัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ 

 3.1.2 อุดหนุนงานมาฆปูรมีศรีปราจีน 

 3.1.3 สนับสนุนอาหารเสริมกลางวันและอาหารเด็กนักเรียนอาหารเสริมนมเด็กเล็กและนักเรียน สพฐ.  

 3.1.4 สนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทย 

 3.1.5 จางเหมารถรับสงนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 3.1.6 อุดหนุนกาชาดจังหวัด 

 3.1.7 สมทบกองทุนเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ (สปสช.) 

 3.1.8 อุดหนุนจังหวัดกองทุนแมของแผนดิน 

 3.1.9 อุดหนุนปกครองอําเภอ(ตอสูเอาชนะยาเสพติด) 

 3.1. 10จายเบี้ยยังชีพคนชรา  เบี้ยยังชีพผูพิการ 

 3.1. 11 สนับสนุนโครงการสัมมนาเยาวชนและสตรี 

 3.1. 12จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด,และสงแขงขันระดับตางๆ 

4. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานใหเปนแหลงทองเที่ยวและภูมิปญญาทองถิ่น   

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมและรณรงคอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่ดีงามใหคงอยูสืบไปและ

ปลูกจิตสํานึกใหรูจักคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น  

4.1. แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 1  การสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

 4.1.1 จัดงานประเพณีในวันสําคัญตางๆ  

 4.1.2 จัดงานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุประจําป 2553  

 4.1.3 จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปพ.ศ. 2553  

5. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมและพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1.1 โครงการปลูกตนไมในที่สาธารณะ  

6. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6  ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจขององคกร 

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดศักยภาพผูบริหาร สมาชิกและพนักงานขาราชการในการบริหารจัดการ

ที่ดีและใหองคกรมีความพรอมในทุกดาน 

6.1. แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 1  พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี  

    แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 2  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 

 6.1.1 อุดหนุนศูนยจัดซื้อจัดจางระดับตําบล 

 6.1.2 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 

 6.1.3 รายจายตามขอผูกพัน กองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนประกันสังคม และกสงเสริมการศึกษา 

 6.1.4 ฝกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล  

 6.1.5 จางเหมาบริการในงานตางๆ ของอบต.  

 6.1.6 ซอมแซมทรัพยสินของ อบต. 
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 6.1.7 จัดซื้อรถกูชีพกูภัยพรอมอุปกรณ 

 

  ดังน้ัน ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) ของ  อบต.หาดนางแกว  คิดเปนรอย

ละ 76.19   
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สวนที่ 4 

            ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

 

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

1.  วิสัยทัศนการพัฒนา 

“หาดนางแกวนาอยู บึงสมบูรณถิ่นมัจฉา ชาวประชาเขมแข็ง มีพรอมประเพณี คนดีถิ่นชายนํ้า  งามล้ําปราสาทหิน” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1.1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ระบบ

ประปา ไฟฟา ฯลฯ ใหไดมาตรฐาน 

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ การพัฒนาการสงเสริม

การลงทุนของกลุมอาชีพ 

2.1 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตและทํา

อาชีพเสริม 

2.2 ชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตาง ๆ  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโบราณสถาน การ

ทองเท่ียวและภูมิปญญาทองถิ่น 

3.1 สิ่งเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและปลุกจิตสํานึกให

รูจักคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นพรอมทั้งพัฒนา

โบราณสถานใหเปนแหลงทองเที่ยว 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

สังคม การศึกษา สาธารณสุขและกีฬา 

2.1 เพิ่มชองทางการรับรู  และดานการศึกษา ประเพณี  

วัฒนธรรม 

2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี พรอมทั้ง

ปองกันโรคตาง ๆ 

2.3 ดานสังคม ชวยเหลือผูสูงอายุ เยาวชนสตรี แกไข

ปญหารวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

5.ยุทธศาสตรดานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5.1รณรงครักษาสิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่

ใหสวยงามนาอยู 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

จัดการและสนับสนุนภารกิจขององคกร 

6.1 พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีศักยภาพในการ

บริหารจัดการที่ดี 

6.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาและ

ใหองคกรมีความพรอมในการพัฒนา 

 

 

 

 

 



 

  

25 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. เพื่อใหเสนทางคมนาคมใหอยูในสภาพที่ดีคงทนถาวร 

2. เพื่อใหมีระบบประปาหมูบาน และใหมีระบบไฟฟาที่สาธารณะอยางทั่วถึง 

3. ใหมีแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจ ปรับปรุงพัฒนารักษาแหลงนํ้าธรรมชาติ และแหลงนํ้าสาธารณะ  

4. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ และแหลงเงินทุน สงเสริมอาชีพเพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  

5. เพื่อจัดใหมีเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และชวยเหลืออยางทั่วถึง 

6. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหายาเสพติด ปญหาสังคมและปญหาความยากจนของ

ประชาชน 

7. เพื่อสงเสริมสนับสนุนดําเนินการใหประชาชนหันมาเลนกีฬา และมีสนามกีฬาที่เหมาะสม 

8. เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและไดรับการศึกษาอยางเทาเทียม 

9. เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพดานการบริหารจัดการที่ดี และมีคุณภาพ 

10. เพื่อสงเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น 

11. เพื่อสงเสริมการศึกษาและพัฒนาใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําหมูบาน 

12. เพื่อใหมีการปรับปรุงพัฒนาจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหนาอยูอยางยั่งยืน  

13. เพื่อใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชนและองคกรอ่ืน ๆ และ

สงเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 

นโยบายในการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

นโยบายหลักในการพัฒนาหาดนางแกว คือ การพัฒนาหาดนางแกวใหเปนเมืองนาอยู โดยกําหนดนโยบายไว 6 ดาน 

ดังน้ี 

 

 ซ่ึงมีกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 6  ดาน ดังนี ้

 1.ดานพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

 2. ดานเศรษฐกิจ การพัฒนาการสงเสริมการลงทุนของกลุมอาชีพ  

 3. ดานการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน การทองเท่ียวและภูมิปญญาทองถิ่น  

 4. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา สาธารณสุขและกีฬ  

 5.ดานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 6. ดานการเมืองการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจขององคกร  

 

 

 



 

  

26 
สวนที่  5 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

  แนวทางที่  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย

ผลผลิต

ของ

โครงการ 

งบประมาณ  และที่มา 

ตัวชี้วัด/ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง

ถนนดินลูกรังหมูท่ี 2 

จากถนนลาดยาง-ทุง

แฝก  ถึงถนนเกาะ

ลอย-บานสนามหมู6 

ซึ่งเดิมมีสภาพ

คับแคบและให

มีความสะดวก

ขนสงพืชผ

เกษตร 

1  แหง  

ระยะทาง 

1,100 

เมตร 

700,000 - - มีการดําเนินการจริง

ตามโครงการท่ี

กําหนด 

สวนโยธา 

อบต.หาด

นางแกว 

2 โครงการกอสราง

ถนนคสล.หมูท่ี  3 

จากบานนายปรีชา  

จันทรประทุม ตอ

จากคสล.เดิม  

ระยะทาง  145  

เมตร (2 ชวง) 

เพื่อใหการ

สัญจรใน

หมูบานมี

ความสะดวก

มากขึ้น 

ระยะทาง  

145  เมตร 

(2 ชวง) 

450,000 - - มีการดําเนินการจริง

ตามโครงการท่ี

กําหนด 

สวนโยธา 

อบต.หาด

นางแกว 

3 ปรับปรุงถนนดิน

ลูกรังหมูที่  4  สาย

ทางหลวงชนบท ถึง

บานนายมานัส  นาค

ทอง  (2  ชวง) 

เพื่อใหการ

สัญจรใน

หมูบานมี

ความสะดวก

มากขึ้น 

ระยะทาง  

145  เมตร 

(2 ชวง) 

81,000 - - มีการดําเนินการจริง

ตามโครงการท่ี

กําหนด 

สวนโยธา 

อบต.หาด

นางแกว 

4 ปรับปรุงคอนกรีต 

และกอสรางผิวแอส

ฟลทติกคอนกรีต  

หมูท่ี  7  จากบาน

นายพยม  หาญชนะ  

ถึงอนามัยบาน

ปราสาท 

เพื่อใหการ

สัญจรใน

หมูบานมี

ความสะดวก

มากขึ้น 

ระยะทาง  

600  เมตร  

797,000 - - มีการดําเนินการจริง

ตามโครงการท่ี

กําหนด 

สวนโยธา 

อบต.หาด

นางแกว 



 

  

27 
สวนที่  5 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

  แนวทางที่  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย

ผลผลิต

ของ

โครงการ 

งบประมาณ  และที่มา 

ตัวชี้วัด/ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

5 โครงการกอสราง 

คสล.หมูท่ี 5  จาก

บานนายมนัส  ดุริ

ยาระยะทาง  450  

เมตร   

เพื่อใหการ

สัญจรใน

หมูบานมี

ความสะดวก

มากขึ้น 

1  แหง  

ระยะทาง 

450 เมตร 

916,000 - - มีการดําเนินการจริง

ตามโครงการท่ี

กําหนด 

สวนโยธา 

อบต.หาด

นางแกว 

6 เสริมดินลูกรัง  ถนน

สายบานนางฉลอง  

บุญแมน  ถึงบาน

นางดํา  ผามั่น  หมู

ที่  1 

เพื่อใหการ

สัญจรใน

หมูบานมี

ความสะดวก

มากขึ้น 

1  แหง   - 100,000 - มีการดําเนินการจริง

ตามโครงการท่ี

กําหนด 

สวนโยธา 

อบต.หาด

นางแกว 

7 กอสราง คสล. หมู

ท่ี 1 จาก

ถนนลาดยาง - 

สํานักสงฆปาหาด

นางแกว 

เพ่ือใหการ

สัญจรใน

หมูบานมี

ความสะดวก

มากขึ้น 

กวาง 6 

เมตร 

ยาว 300 

เมตร 

- - 500,000 มีการดําเนินการ

จริงตามโครงการท่ี

กําหนด 

อบต. 

8 เสริมดินลูกรัง  ถนน

สายบานนางชัชย  

นามเย็น  ถึงแมน้ํา

บางปะกง  หมูที่  1 

เพื่อใหการ

สัญจรใน

หมูบานมี

ความสะดวก

มากขึ้น 

1  แหง   - 100,000 - มีการดําเนินการจริง

ตามโครงการท่ี

กําหนด 

สวนโยธา 

อบต.หาด

นางแกว 

 

 

 

 



 

  

28 
 

 



 

  

29 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

9 ขุดลอกแมน้ําปราจีนบุรี  
ในพท.หาดนางแกว  บริเวณท่ี
ตื้นเขิน 

เพ่ือปองกันน้ํา
ทวม 

1  แหง - 5,000,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

สวนโยธา อบต.
,อบจ.,กรม
สงเสริมฯ 

10 โครงการกอสรางคสล. จาก 
ถนนหลัก ทุงแฝก-หาดสูง ถึง

บานนางวิจิตร  ถึกไทย หมูท่ี 2 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1  แหง - - 350,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

11 โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง  
พรอมคสล. จาก ถนนหลัก ทุง

แฝก-หาดสูง ถึงบานนาย
ประเสริฐ  ถึกไทย หมูท่ี  2 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1  แหง - - 350,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

12 โครงการเสริมดินลูกรัง  ภายใน
หมูท่ี  2  บริเวณถนนท่ีต่ํา 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1  แหง - - 500,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

13 โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง  
พรอมคสล. จาก ท่ี   นายเพลิน   
ถึงบานนายสายชล   มนูญวงษ 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ยาว 150
เมตร กวาง 

4 เมตร 

- - 350,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 



 

  

30 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง  
พรอมคสล. จาก ถนนหลัก ทุง

แฝก-หาดสูง ถึงบานนายสายชล  
พวงธนสาร หมูท่ี  2 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1  แหง - - 500,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

15 โครงการกอสรางคสล. จาก 
บานนางดวงดาว  โสดา ถึงบาน
นางดรุณ  วงคนอย หมูท่ี  2 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1  แหง - - 500,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

16 ซอมแซมคลองสงน้ําบานหาด
กระจง และบานเพชรเอิม 

เพ่ือการเกษตร 2  ศูนย 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต.,กรมชล
ประธาน 

17 กอสรางสะพานขามคลอง
ตะเคียนทองระหวางหมูที 3  
และหมูท่ี 6 

เพ่ือการขนสงทาง
การเกษตร 

กวาง 2 ม. 
ยาว 8  ม. 

- 500,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

18 กอสราง คสล.จากบานนาย
สมศักดิ์ นาแรมงาม ถึงบาน

นางพิกุล  นาแรมงาม หมุท่ี 3 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

 กวาง   4 
ม. 
ยาว  130  
ม. 

- 300,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 



 

  

31 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

19 กอสราง คสล.จากบานนาง
จุฑามาศ  ทีประติ้ว  ถึงศูนย

ฝกอาชีพ  หมูท่ี  3 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

 1  แหง - 300,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

20 เสริมดินลูกรัง  ถนนท่ีต่ํา
ภายในหมูท่ี 3  

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

 1แหง - 500,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

21 ปรับปรุงถนนเลียบเลียบคลอง
ตะเคียนทอง -หางฉลาด หมุท่ี 

3 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

 1แหง - 500,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

22 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
ชลประทาน -รานคา
ตะเคียนทองหมูท่ี 3  

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

 1แหง - 500,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

23 เสริมดิน/ลูกรังไหลทางเขา
หมูบาน 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

7  หมูบาน - 320,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 
 



 

  

32 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

24 กอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง 
ภายในหมูท่ี 4 จากบานนาย
บุญเกิด พอไทย ถึงบานนาย

สุรินทร ศรีตระเวน 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
150 เมตร 
กวาง 5 
เมตร 

- - 400,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

25 ยายแนวทอเมนประปาใหอยู
ริมถนนแลวฝงกลบ หมูท่ี 4 

เพ่ือใหมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภค 

1 แหง - 300,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

26 ยกระดับไฟแรงต่ําจากบานบึง
กาฬ ถึงสะพานคลองชลองแวง 

ใหสูงข้ึน 

เพ่ือความสะดวก  1 แหง - 300,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

27 กอสรางปะปาบาดาลบาน
หนองกง หมูท่ี 4 

เพ่ือสามารถกัก
เก็บน้ําไวใชในฤดู

แลง 

1 แหง 400,000 - - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

28 ขุดลอกคลองเก็บน้ําในออมวัง
นกออก   หมูท่ี 4 

เพ่ือสามารถกักน้ํา
ไวในการผลิต
น้ําประปา 

1 แหง - - 300,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 
 



 

  

33 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

29 ขุดลอกวังบุงไอเจก หมูท่ี 4  ให
เปนสระน้ําสาธารณะ 

เพ่ือสามารถกัก
เก็บน้ําไวใชใน

ฤดูแลง 

1 แหง - - 300,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

30 กอสรางสะพานขามแมน้ําปราจีน
หมูท่ี  4 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมี
ความสะดวก 

1 แหง - - 20,200,00
0 

มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบจ.ทาง
หลวงชนบท 

31 .ขยายไหลทางจากส่ีแยกถึงบาน
นายสงคราม  ชางนาค 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมี
ความสะดวก 

1 แหง - - 200,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบจ.ทาง
หลวงชนบท 

32 ขุดลอกบึงสาธารณหมูท่ี 4 เพ่ือใหมีน้ําใช
เพ่ือการอุปโภค 

บริโภค 

1 แหง - - 940,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

33 ยกระดับถนน จากบานนายเสนห  
ใจกลัด ถึงวัดวังบัวทอง 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมี
ความสะดวก

มากข้ึน 

ระยะทาง 
300ม.กวาง 

4 ม. 

- - 600,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 



 

  

34 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

34 ขุดลอกแหลงน้ําบึงกาฬ   หมูท่ี 4 เพ่ือสามารถกักน้ํา
ไวในการผลิต
น้ําประปา 

1 แหง - - 300,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

 

35 ติดตั้งไฟฟารายทางภายในตําบล เพ่ือการสัญจรและ
ความปลอดภัย 

7 หมูบาน - 700,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

36 กอสราง คสล.ภายในหมูบาน
หนองกงฯ หมูท่ี  4 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
1,500 ม.
กวาง 4 ม. 

- - 600,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

37 กอสรางคสล.หมูท่ี5 สายบานนาง
กุหลาบ นิลศรีนวล 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
750เมตร
กวาง 5 ม. 

- - 1,762,500 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

38 กอสรางคสล.หมูท่ี5 สายบานบุ
เอียง ถึงบายบึงแหลมหิน 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
1,400เมตร
กวาง 5 ม. 

- - 940,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 
 



 

  

35 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

39 เสริมดินลูกรังจากบานนายอบ  
แกวการะเกตุถึงบานนางสุชาดา  
อังชุน หมูท่ี  4 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1แหง - - 300,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

40 เสริมดินลูกรังจากบานทางหลวง
ชนบท  ถึงบานนายบัลลังค  
จําปา หมูท่ี  4 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1แหง - - 300,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

41 ขุดลอกสระน้ําหนองกง หมูท่ี 4   เพ่ือสามารถกัก
เก็บน้ําไวใชในฤดู

แลง 

1 แหง - - 300,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

42 จัดสรางหองน้ํา ท่ีทําการ อบต.
หาดนางแกว 

เพ่ือมีความสะดวก
มากข้ึน และ

บริการประชาชน 

1 แหง 650,000 - - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต.
สํานักปลัด 

43 จัดซ้ือรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ปองกันภัยแลง 
บรรเทาสาธารณ

ภัยอัคคีภัย 

1 คัน 2,000,000 - - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต.
สํานักปลัด 

 
 
 
 



 

  

36 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

44 โครงการกอสราง ถนนคอนกรีต
หมูท่ี 5 สายบานนายประทวน  

แสงเงินรอด  ถึงศาลเจาพอเขาดิน   

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1แหง  
ระยะทาง  

600  เมตร 

- 900,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

สวนโยธา 
อบต. 

45 กอสรางคสล.หมูท่ี5 สายบานบึง
น้ําใส ถึงบานนายสุรศักดิ์ บุญ

แมน  

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
800เมตร
กวาง 5 
เมตร 

- - 340,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

46 โครงการปรับปรุงถนนจากบาน
นายบัญญัติ  สายแดง  ถึงถนน
สายรพช.หนองนมหนู-โคก
กระทอน 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ยาว2,000 
ม. กวาง 5 

ม. 

- - 940,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

47 กอสรางทางใหมหมูท่ี6 จากบาน
นางสุมาลี กัณหารี ถึง
ถนนลาดยาง รพช.  

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
1,000เมตร

กวาง 6 
เมตร 

- - 210,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 
 



 

  

37 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

48 กอสรางถนนลูกรังเขาไรนาของ
ประชาชนในหมบานจากหนา

อบต. ถึงทางเลียบบานเกาะลอย 

เพ่ือสะดวกในการ
ขนสงพืชผล

ทางการเกษตร 

เมตรกวาง 4 
เมตร ยาว 
600 เมตร 

- - 940,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

49 โครงการลอกบึงเกาะลอย เพ่ือใหมีน้ําใชตลอด
ป 

1 แหง - 500,000 
 

- มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

50 โครงการลอกบึงน้ําใส เพ่ือใหมีน้ําใชตลอด
ป 

1 แหง - 50,000,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบจ
,จังหวัด 

51 กอสรางถนนลูกรังหมูท่ี 6สาย
บานนางสายทอง บางกุง ถึงบาน
นายทวีรื่นสดงาม 

เพ่ือใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
2,000 เมตร
กวาง 6 เมตร 

- - 428,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

52 กอสราง ,ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน และขุดลอกสระ
น้ําประปาทุกหมู ท่ีตื้นเขิน 

เพ่ือสามารถกักน้ํา
ไวในการผลิต
น้ําประปา 

7  หมู 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต.
,อบจ.,กรม
สงเสริม
,จังหวัด 

 
 
 
 



 

  

38 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

53 กอสรางคสล.หมูท่ี6 สายบานนาย
บุญเลิศ  ไชยชุน  ถึงบานนาย

จรูญ  แสนถม  

เพ่ือใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
300เมตร

กวาง 5 เมตร 

- - 340,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

54 ติดตั้งรั้วรวดหนาม เสาคอนกรีต
รอบสระน้ําผลิตประปาหมูบาน 

เพ่ือกันสัตว และ
ความปลอดภัย 

1 แหง - 200,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

55 กอสรางถนนลาดยางตอจากเดิม
ถึงทางลาดยางเขาไมแกว 

เพ่ือใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
3,000เมตร

กวาง 6 เมตร 

3,000,000 - - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบจ. 

56 กอสรางถนนคอนกรีต ภายในบาน
ปราสาท หมูท่ี 7  

เพ่ือใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
ประมาณ 

1,200เมตร
กวาง 5เมตร 

- 3,100,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

จังหวัด,
กรม

สงเสริม
,อบจ 

57 กอสรางถนนลาดยางหมูท่ี 7ถึง
บานซัมโสม ตําบลกบินทร 

เพ่ือใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1 แหง - 3,000,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบจ. 

 
 
 
 



 

  

39 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

58 กอสรางถนนลาดยาง  หมูท่ี 7  ถึง
บริษัทแหอวน  ตําบลกบินทร 

เพ่ือใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1  แหง - 3,000,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบจ. 

59 กอสรางถนนลาดยาง  หมูท่ี 7  ถึง
ถนนลาดยาง  304 

เพ่ือใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1  แหง - 3,000,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบจ. 

60 โครงการวางทอขางอนามัย  ถึง
บอน้ําประปา พรอมประตูระบาย
น้ํา 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีย่ิงข้ึน 

1  แหง - 3,000,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

40 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

61 ขุดลอกสระน้ําขางบานนาย
ประเทือง  มหาธนเมธา รองรับ
การผลิตน้ําประปา 

เพ่ือใหมีน้ําใช
ตลอดป 

1  แหง - 300,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

 

62 ซอมแซมถนนภายในตําบล เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

7 แหง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

63 ปรับปรุงเสริมถนนดินพรอมลง
ลูกรังจากหมูบานปราสาทถึงถนน
ตนโพธิ์ หมูบานซัมโสม 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
2,500 
เมตร 

- - 500,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต.
,อบจ. 

64 กอสรางถนนคสล.จากบานนางสม
บุญ  สมเทพถึงบานนางกิมฮวย  
มหาเมฆ 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
2,500 
เมตร 

- - 700,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 
 
 
 



 

  

41 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานแนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

65 ปรับปรุงเสริมถนนดินพรอมลง
ลูกรังจากหมูบานปราสาทถึงลาน
มันทนงศักดิ์ 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
2,500 เมตร 

- - 500,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

66 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง
จากบานนางชัชย   สมโภชน ถึง
หนาบานนางทิม  มหาเมฆ  หมูท่ี 
7 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 
3,000 เมตร 

1,000,000 - - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต.
,อบจ.,กรม
สงเสริม 

67 ติดตั้งไฟฟาสวางตามทาง
สาธารณะท่ัวท้ังตําบล 

เพ่ือใหการสัญจร 
และลดความเส่ียง 

7  หมูบาน 900,000 900,000 900,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

68 กอสรางถนนคสล.ภายในหมูบาน
หมูท่ี 7 
-ระยะท่ี1 จากบานกิมฮวย 
มหาเมฆถึงบานนายก ระยะทาง 
182 ม. 
-ระยะท่ี2 จากวัดปราสาท ถึง
โบราณสถาน ระยะทาง 332 ม. 
-ระยะท่ี3 จากถนนลาดยางสาย
บานปราสาท –โคกแหลมทอง  ถึง 
รร.บานปราสาท ระยะทาง 273 
ม. 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน

และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 

ระยะท่ี   1 
-กวาง 4 ม. 
-หนา0.15 ม. 
ระยะท่ี   2 
-กวาง 4 ม. 
-หนา0.15 ม. 
ระยะท่ี   3 
-กวาง 4 ม. 
-หนา0.15 ม. 

1,700,000 - - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

จังหวัด,
กรม

สงเสริมฯ. 



 

  

42 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

69 ติดตั้งสัญญาณไฟจรบริเวณแยก เพ่ือลดอุบัติเหตุ 7  หมูบาน - 50,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

70 ปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสาย
และหอกระจายขาว 

เพ่ือใหราษฎรใน
ตําบลไดรับ

ขาวสารรวดเร็ว
สะดวกมากข้ึน 

7  หมูบาน 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

71 ติดตั้งปายบอกหมูบาน เพ่ือความสะดวก 7  หมูบาน - 50,000 - มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

72 รายจายงบกลางบรรเทาแกปญหา
จากสาธารณะภัย 

บรรเทาความ
เดือดรอน 

7  หมูบาน 250,000 200,000 200,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

43 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการลงทุนของกลุมอาชีพ 
แนวทางท่ี  1  สงเสริมการรวมกลุมอาชีพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและทําอาชีพเสริม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

73 สนับสนุนกลุมเล้ียงโค, กระบือ
,สุกร 

เพ่ือสงเสริมรายได
ใหกับกลุม
เกษตรกร 

7  หมูบาน - 500,000 500,000 จํานวนโครงการท่ีสนับสนุน กรมสงเสริมฯ
อบต. 

74 อบรมอาชีพใหกับกลุม
เกษตรกรตามแนวทางเศรษกิจ

พอเพียง 

เพ่ือสงเสริมรายได
ใหกับกลุม
เกษตรกร 

7  หมูบาน 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการท่ีสนับสนุน อบต. 

75 อบรมราษฎรในโครงการตางๆ เพ่ือสงเสริมรายได
ใหกับกลุม
เกษตรกร 

7  หมูบาน 100,000 100,000 1000,000 จํานวนโครงการท่ีสนับสนุน อบต. 

76 ซอมแซมศูนยฝกอาชีพภายใน
ตําบล 

เพ่ือใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

7 แหง 70,000 70,000 70,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 

 
 
 
 
 



 

  

44 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรดานการทองเท่ียว 
               แนวทางท่ี  1  สิ่งเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและปลุกจิตสํานึกใหรูจักคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินพรอมท้ังพัฒนาโบราณสถานใหเปนแหลงทองเท่ียว  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

77 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
โบราณสถาน 

ปรับปรุงสนับสนุนการ
ทองเท่ียว 

โบราณสถาน
หมูท่ี7 

- 300,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต.
,จังหวัด 

78 ปรับปรุงซอมแซมถนน
ทางเขาโบราณสถาน 

สงเสริมการทองเท่ียว
สะดวกในการสัญจร 

ถนนเสนทาง
เขา

โบราณสถาน 

- 800,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

79 ปรับปรุงภูมิทัศนในตําบลให
เปนเมืองนาอยู 

สงเสริมการทองเท่ียว 7  หมูบาน - 50,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

45 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา สาธารณสุขและกีฬา 
แนวทางท่ี  1  1  เพ่ิมชองทางการรับรู  และดานการศึกษา ประเพณี  วัฒนธรรม 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

80 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
หมูท่ี 1 

เพ่ือเพ่ิมชอง
ทางการรับรู 

1 แหง - 30,000 30,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

กรมสงเสริมฯ
อบต. 

81 จัดซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ เพ่ือใหประชาชน
ไดรับขาวสารทัน

ตอเหตุการณ 

7 หมูบาน 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

82 อุดหนุนมาฆปูรมีศรีปราจีน อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

83 อุดหนุนโรงเรียน (สพฐ.)ใน
พ้ืนท่ี 4  โรงเรียน 

เพ่ือสงเสริม
การศึกษา 

1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

84 สนับสนุนการดําเนินงานวัฒธน
ธรรมไทย สายใยชุมชน 

อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

85 จางเหมารถรับสงนักเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สงเสริม 3 ศูนย ฯ 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 
 



 

  

46 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา สาธารณสุขและกีฬา 
แนวทางท่ี  1  1  เพ่ิมชองทางการรับรู  และดานการศึกษา ประเพณี  วัฒนธรรม 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

86 จัดงานในวันสําคัญของทาง
ราชการ 

อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

87 จัดงานวันเด็กแหงชาติ อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

88 จัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

47 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา สาธารณสุขและกีฬา 
แนวทางท่ี  1  1  สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี พรอมท้ังปองกันโรคตาง ๆ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

89 จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

เพ่ือสงเสริมดาน
สุขภาพของ

ราษฎร 

1 แหง - 30,000 30,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

กรมสงเสริมฯ
อบต. 

90 ติดตั้งเครื่องทําน้ําดื่มประจํา
หมูบาน  

เพ่ือสงเสริมดาน
คุณภาพชีวิต 

7 หมูบาน - 100,000 100,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

91 จัดซ้ือถังน้ําพลาสติกพรอม
อุปกรณ 

เพ่ือสงเสริมดาน
คุณภาพชีวิต 

1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

92 อุดหนุนกาชาดจังหวัด(กองทุน
แมแผนดิน) 

เพ่ือสงเสริมดาน
สุขภาพของ

ราษฎร 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

93 สมทบกองทุนเกี่ยวกับปญหา
สุขภาพ (สปสช.) 

เพ่ือสงเสริมดาน
สุขภาพของ

ราษฎร 

1 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 
 



 

  

48 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา สาธารณสุขและกีฬา 
แนวทางท่ี  3  ดานสังคม ชวยเหลือผูสูงอายุ เยาวชนสตรี แกไขปญหารวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

94 สนับสนุนงบประมาณสําหรับ
กลุมดนตรีไทย เยาวชนหมูท่ี 2 

เพ่ือสงเสริมดาน
เยาวชนใชเวลา

วางใหเปน
ประโยชนตานยา

เสพติด 

1 แหง - 10,000 10,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

กรมสงเสริมฯ
อบต. 

95 อุดหนุนจังหวัด(กองทุนแม
แผนดิน) 

เพ่ือสงเสริม แกไข
ปญหายาเสพติด 

7 หมูบาน 8,000 8,000 8,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

96 กอสรางบานทองถิ่นไทยเทิดไท
องคราชัน 

เพ่ือสงเสริมดาน
คุณภาพชีวิต 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

97 อุดหนุนปกครองอําเภอ(ตอสู
เอาชนะยาเสพติด) 

เพ่ือสงเสริม แกไข
ปญหายาเสพติด 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

98 จายเงินสวัสดิการผูสูงอายุและ
ผูพิการในตําบล 

เพ่ือสงเสริมดาน
สุขภาพของ

ราษฎร 

7  หมูบาน 500,000 500,000 500,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 
 



 

  

49 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา สาธารณสุขและกีฬา 
แนวทางท่ี  3  ดานสังคม ชวยเหลือผูสูงอายุ เยาวชนสตรี แกไขปญหารวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

99 ฝกอบรมสัมนาเยาวชนและ
สตรี 

เพ่ือสงเสริมดาน
เยาวชนและสตรี 

1 แหง 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

กรมสงเสริมฯ
อบต. 

100 ฝกอบรมทบทวน อปพร. เพ่ือสงเสริม แกไข
ปญหาดานสังคม 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

101 จัดแขงขันกีฬาตอตานยาเสพ
ติดและโรคเอดส 

เพ่ือสงเสริมดาน
คุณภาพชีวิต 

1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

102 จัดสงนักกีฬาเขาแขงขันใน
ระดับตางๆ 

เพ่ือสงเสริม แกไข
ปญหายาเสพติด 

7  หมูบาน 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

103 จัดซ้ืออุปกรณืกีฬาหมูบาน เพ่ือสงเสริมดาน
คุณภาพชีวิต 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

 
 
 
 
 
 

 



 

  

50 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 5ดานทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางท่ี  1  รณรงครักษาสิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ีใหสวยงามนาอยู 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

104 โครงการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ รณรงครักษา
สิ่งแวดลอม 

ปรับปรุงภูมิทัศนใน
พ้ืนท่ีใหสวยงามนา

อยู 

7  หมูบาน 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนินการจริงตามโครงการท่ี
กําหนด 

อบต. 

105 อุดหนุนศูนยจัดซ้ือจัดจางระดับ
อําเภอ 

หนวยงานใหมี
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการท่ีดี 

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

106 อุดหนุนจัดเก็บขอมูล จปฐ.(พัฒนา
ชุมชนอําเภอกบินทร) 

หนวยงานใหมี
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการท่ีดี 

1 ครั้ง - 15,000 15,000 ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

107 จัดซ้ือครุภัณฑเครื่องใชสํานักงาน
,เครื่องคอมพิวเตอรฯลฯ(ทุกสวน

ราชการ) 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการทํางานของ

พนักงาน 

จัดซ้ือ
ประจําป 

700,000 700,000 700,000 ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

 
 
 
 
 



 

  

51 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี6 
การพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจขององคกร 

 แนวทางท่ี  1 พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

108 รายจายตามขอผูกพัน  
-กองทุนบําเหน็จบํานาญ 
-กองทุนประกันสังคม 
-กองทุนเพ่ือการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ทํางานของพนักงาน 

ประจําป 320,000 320,000 320,00
0 

ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

109 ฝกอบรมศึกษาดูงาน ผู
บริหาร,สมาชิกสภา ผูนํา
ชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ 
ผูบริหาร,สมาชิกสภา ฯ 

ผูบริหาร,
สมาชิกสภา ฯ 
อบรมดูงาน 

300,000 300,000 300,00
0 

ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ กรม
สงเสริมฯ

อบต. 
110 ฝกอบรมพนักงานขาราชการ

,ผูบริหาร ,สมาชิกสภาฯ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ 
พนักงานขาราชการ ฯ 

สงพนักงาน
เขารับการ

อบรม 

160,000 160,000 160,00
0 

ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

111 คาใชจายในการเลือกตั้งซอม หนวยงานใหมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการท่ีดี 

7 หมูบาน 400,000 400,000 400,00
0 

ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

112 คาลงทะเบียนฝกอบรม
พนักงานขาราชการ,ผูบริหาร 
,สมาชิกสภาฯ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ 
พนักงานขาราชการ ฯ 

สงพนักงาน
เขารับการ

อบรม 

160,000 160,000 160,00
0 

ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

 
 
 



 

  

52 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี6 
การพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจขององคกร 

 แนวทางท่ี  1 พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

113 จางเหมาบริการในงานตางๆ
ของอบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ทํางานของอบต.ในการ

บริหารจัดการ 

ประจําป 500,000 500,000 500,00
0 

ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

114 กอสรางอาคารอาคาร
เอนกประสงค อบต.หาดนาง
แกว 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
สําหรับการบริหาร

จัดการ สะดวกและเปน
ระเบียบ 

อาคาร 1หลัง - 650,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

115 คาซอมแซมทรัพยสินของ 
อบต. 

ซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิม 

ประจําป 100,000 100,000 100,00
0 

ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

116 เทคอนกรีต รอบๆอบต. เพ่ือความสะอาดและ
อํานวยความสะดวก 

1แหง - 500,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 

117 ปรับปรุงลานกีฬา ในพ้ืนท่ี อํานวยความสะดวก 1แหง - 500,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตามโครงการ อบต. 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี6 
การพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจขององคกร 

 แนวทางท่ี  1 พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวช้ีวัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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สวนท่ี  6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

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

6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2548  ขอ  28 จึง

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังดาล ประกอบดวย 

 (1)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 3  คน  

 (2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน 2  คน  

(3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน 2  คน  

(4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง   จํานวน 2  คน  

(5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก   จํานวน 2  คน  

 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอแนะความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนา   ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหนายก

องคการบริหารสวนตําบล เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะ กรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป  และท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผย

ไมนอยกวาสามสิบวัน 

4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

 

6.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 คณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการกําหนดรูปแบบวิธีการระยะเวลาในการรายงานผลอยางตอเน่ืองกําหนดแนวทางและ

หลักเกณฑ ในการกํากับติดตามโครงการและการประเมินส่ิงท่ีไดจากการดําเนินโครงการ  (ผลผลิต)  และประโยชนท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) หรือการบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการอยางเปนระบบและตอเน่ืองโดย 

 -  ทําการประเมินผลการทํางานท่ีไดดําเนินการเสร็จแลวในส้ินปงบประมาณ 1 คร้ัง ทําการประเมินผลภายในเดือนธันวาคม เพ่ือพิจารณาถึง

ผลผลิต  (Out come) วาเหมาะสมคุมคากับงบประมาณตรงตามระยะเวลาและบรรลุ ผลตามเปาหมายท่ีวางไวอยางไรหรือไม 

 

 

6.3  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะติดตามและประเมินผล  กําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการ  ท่ีตนรับผิดชอบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ

แตละแผนงาน / โครงการท้ังน้ีในการติดตามและประเมินผลอยางนอยปละ 1คร้ัง แลวรายงานคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและสภาทองถิ่นรวมท้ังติด

ประกาศใหประชาชนทราบ  
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