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คํานํา 
 

               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)  
เพื่อเปนกรอบสําหรับการบริหารงานทองถ่ิน  เปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากร ขององคกรโดยกําหนด
กิจกรรมตางๆ ไวลวงหนาเพื่อใหบรรลุภารกิจวัตถุประสงคนโยบาย และเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลหาด
นางแกว เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนของประชาชนในทองถ่ินในอนาคตการที่องคการบริหารสวนตําบล  จะ
พัฒนาไปในทิศทางใดจึงจําเปนจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนและแปลงมาสูการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) และแผนการดําเนินงาน 

              สําหรับแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลหาดนางแกว แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)  มีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดข้ึนสําหรับงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ือง
ครอบคลุมระยะเวลา 3 ป  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป จะมีความเช่ือมโยงกับการจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปอยางใกลชิดโดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน และไดมี
กระบวนการประชาคม หมูบานทั้ง 7 หมูบาน มีสวนรวมของประชาชนทุกระดับ 

               คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว หวังเปนอยางย่ิงวา
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จะไดรับประโยชนจากแผนพัฒนาสามป          
(พ.ศ.2558-2560)  ที่ไดจัดทําข้ึนน้ี เพื่อเปนกรอบแนวทางในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
สนองตอบตอปญหาและความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง 

 

 
      ลงช่ือ       สมเกียรติ   สมโภชน 
        (นายสมเกียรติ  สมโภชน) 

                                                   นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว 
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ส่วนที 1 

 บทนํา  
 

ความเปนมาของการวางแผน 
  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดบัญญัติหลักการปกครอง
ทองถ่ินโดยใหองคกรปกครองทองถ่ินมีความเปนอิสระ ในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลังภายใตการกํากบัดูแลของหนวยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนา
ทองถ่ิน กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ตามความตองการของทองถ่ิน 
ทั้งน้ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเปนทิศทางและแนวทางในการพัฒนา
ทองถ่ินเพื่อให วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย จึงตองกําหนดใหมีการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป และการแปลงยุทธศาสตรการพฒันาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆ 
จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวา
หน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการในแตละ
ยุทธศาสตร และองคการบริหารสวนตําบลใชแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือในการจัด ทํางบประมาณรายจาย
ประจําป เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามป  คือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่จัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป  ทั้งน้ีเพื่อจะใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่ตองการ ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมายการ
พัฒนาอยางย่ังยืนและวิสัยทัศนในที่สุด 
 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
 2. เพื่อเปนการแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลอง และสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับ
ปญหาความตองการของประชาชนและชุมชน 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมขอมูลประเด็นหลักการพัฒนา
ปญหาความตองการและนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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 4. ผูบริหารนํารางแผนพัฒนาสามป ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลวเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
 5. สภาทองถ่ินอนุมัติผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามปแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ประชาชนทราบ 
 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 แผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาอยางรอบคอบให
เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
เปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากร
การบริหารหรือปจจัยพื้นฐานทางการบริหาร 4 ประการ (4 M’s)  ประกอบดวย 
 คน (Man = M)  ซึ่งหมายความรวมต้ังแตผูบริหารทองถ่ิน/พนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกระดับซึ่งมีความแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู  ทักษะและทัศนคติ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จะตองนํากําลังคนเหลาน้ีมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 เงิน (Money=M) ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองและแหลงงบประมาณ
ภายนอกรวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจาย 
  วัสดุอุปกรณ (Material = M) หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัย เพื่อ
รองรับความกาวหนาของสังคมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 การบริหารจัดการ (Method or Management = M) เปนสิ่งที่ชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสาม
ประเภทขางตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน 
  ทั้งน้ี  เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรการบริหารใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดและสามารถตอบสนอง
ความตองการและ / หรือแกปญหาความเดือดรอนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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สวนท่ี 2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว 
………………………………………………………. 

 
 

1.  สภาพท่ัวไป      
 1.1  ท่ีต้ัง  ต้ังอยูที ่109 หมูที ่6 ตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบรุ ีจังหวัดปราจีนบรุ ีอยูหางจากที่วาการ 
อําเภอกบินทรบุร ีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดตอแนวเขตหลายตําบล  ดังน้ี    

 ทิศเหนือ  ติดกับ ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบรุ ี
ทิศใต   ติดกับ ตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทรบรุี จังหวัดปราจีนบุร ี
ทิศตะวันออก  ติดกับ ตําบลกบินทร อําเภอกบินทรบรุี จังหวัดปราจีนบรุ ี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทาตูม อําเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวัดปราจีนบุร ี

 1.2  เน้ือท่ี  องคการบรหิารสวนตําบลหาดนางแกว  มีพื้นทีป่ระมาณ  42.298  ตารางกิโลเมตรหรอื
ประมาณ  26,130.012 ไร 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะพื้นที่สวนใหญต้ังอยูริมแมนํ้าบางปะกง สภาพดินเปนดินปนทราย 
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร  พืชสวนใหญเปนพืชอายุสั้น  เพราะถึงฤดูฝนนํ้าจะทวมทกุป 

1.4 หมูบาน  จํานวนหมูบานในเขตองคการบรหิารสวนตําบลหาดนางแกวมีทั้งหมด  7  หมูบาน 
1.5 ประชากร  ความหนาแนนของประชากรในเขตพื้นที่โดยเฉลีย่ 27 คนตอตารางกิโลเมตร   

       

2.  ขอมูลดานสังคม 
 2.1  จํานวนประชากรและครัวเรือน  จํานวนครัวเรือน /ประชากร เมื่อเดือน มีนาคม 2556 

หมูท่ี ช่ือบาน 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ประชากร/คน หมายเหตุ 
รวม ชาย หญิง 

1 เพชรเอิม 124 61 437 207 230  
2 หาดสูง 117 52 413 195 218  
3 ซง 96 50 354 179 175  
4 วังบัวทอง 217 66 779 385 394  
5 เขาดิน 321 122 1,022 460 562  
6 โคกแจง 180 75 645 310 335  
7 ปราสาท 194 62 617 305 312  

รวม 7  หมูบาน 1,249 488 4,267 2,029 2,171  
ที่มา  :  จํานวน ครัวเรือน/ประชากร /จาก  จปฐ. เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 

 
 
2.2  ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม 

   -  วันข้ึนปใหม   -  ทําบุญออกพรรษา 
   -  ประเพณีสงกรานต  -  ทําบุญกฐิน 
   -  งานบวชนาค,ทําขวัญนาค -  ลอยกระทง 
   -  งานแตงงาน    
   -  ทําบุญเขาพรรษา 
   



 

 

13

 2.3  ศาสนา 
 ศาสนา  เพียงศาสนาเดียว  คือ  ศาสนาพุทธ  ประชากรทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดและสํานัก

สงฆ 4 แหง  ผูชายอายุครบ 20 ปบริบูรณ ก็จะอุปสมบทความประเพณีสืบทอดกันมา วันพระหรือเทศกาลสําคัญ
ประชาชนก็จะไปทําบุญอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับผูที่ลวงลับไปแลว 
 2.4  การศึกษา 
  -  ประชากรสวนใหญ ไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ จํานวน 4 แหง  
คือ    1. โรงเรียนวัดหาดสูง 
  2. โรงเรียนวัดวังบัวทอง 
  3. โรงเรียนบานเขาดิน 
  4. โรงเรียนบานปราสาท 

2.5  ผูนําชุมชน 
  1.  ผูนําเปนทางการ   
  -  นายชัยยาพร   สมโภชน       ซึ่งเปนกํานันตําบลหาดนางแกว ต้ังแตป พ.ศ.2545   
  -  นายสมเกียรติ  สมโภชน       เปนนายกองคการบรหิารสวนตําบลหาดนางแกว   
 2.6  ผูนํากลุมอาชีพ 
  -  นางกุหลาบ     สมโภชน  ประธานกลุมแมบานเกษตรกร หมู 1 บานเพชรเอิม  
                     -  นายชัยยาพร   สมโภชน  ประธานกลุมผูปลูกพันธุสําปะหลงั 
                     -  นางอารยี       เหย่ียวมนตชัย  ประธานกลุมศูนยขาวชุมชน 
                     -  นายวิชา        จันทรประทมุ  ประธานกลุมผูเลี้ยงสัตว 

2.7  คณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหาดนางแกว 
          1.  นายกิตติศักด์ิ  สืบพันธุ  ประธานกรรมการ 

2.  นายชัยยาพร  สมโภชน  กรรมการ 
3.  นายบุญยืน  เพชรนาค  กรรมการ 
4.  นายจวน  ลาเจริญ  กรรมการ 
5.  นายบัลลังก  จําปา   กรรมการ 
6.  นายกมล  ชุมทรัพย  กรรมการ 
7   นายประดิษฐากรณ   หมื่นศรี  กรรมการ 
8.  นายสัญญา  สมโภชน  กรรมการ 
9.  นางสาวอารม  โตสี       กรรมการ 
10. นางอารีย  เหย่ียวมนตชัย  กรรมการ 
11. นายบุญเกิด  พอไทย   กรรมการ 
12. นางสาวชุติมา  มูลทุม   กรรมการ 
13. นายเสนาะ    นุมพูล   กรรมการ 
14. นายอนุชา  สมโภชน  กรรมการ 
15. นายพิษณุ  โกมล   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาววิลาวรรณ  อุดมสรรค   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2.8  จุดถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
             1.  นายชัยยาพร   สมโภชน             หมู 1  เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม 
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3.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 3.1 อาชีพ 

อาชีพของประชากรสวนใหญจะทําเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร ทําสวนครัว และเลี้ยงสัตว อีกสวน
หน่ึงทํางานโรงงานในเขตพื้นที่ใกลเคียง 

3.2 หนวยงานธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
- ธนาคาร   - แหง 
- โรงแรม   - แหง 
- ปมนํ้ามันและกาซ  - แหง 
- โรงงานอุตสาหกรรม  2 แหง 
- โรงส ี    - แหง 

 3.3 แหลงสินเชื่อเพ่ือการเกษตร 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
- กองทุนหมูบานเงินลาน 
- กองทุน  กขคจ  

- สหกรณการเกษตร 
 

4.  สภาพทางสังคม 
หมูที ่ 1  บานเพชรเอมิ 

- วัดปาหาดนางแกว 
- ศูนยฝกอาชีพ หมูที ่1 
- สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานเพชรเอิม 

หมูที ่ 2  บานหาดสูง  
- วัดหาดสูง 
- โรงเรียนวัดหาดสูง 
- สถานีอนามัยบานหาดสงู 
- ศูนยฝกอาชีพ หมูที ่2 

หมูที ่ 3  บานซง 
- ศูนยฝกอาชีพ หมูที ่3 

หมูที ่ 4  บานวังบัวทอง 
- วัดวังบัวทอง 
- โรงเรียนวัดวังบัวทอง 
- ศูนยฝกอาชีพ หมูที ่4 
- สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานหาดกระจง 

หมูที ่ 5  บานเขาดิน 
- โรงเรียนบานเขาดิน 
- ศูนยฝกอาชีพ หมูที ่5 

หมูที ่ 6  บานโคกแจง 
- องคการบรหิารสวนตําบลหาดนางแกว 
- ศูนยฝกอาชีพ หมูที ่6 
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หมูที ่ 7  บานปราสาท 
- วัดปราสาททอง 
- โรงเรียนบานปราสาท 
- สถานีอนามัยบานปราสาท 
- ศูนยฝกอาชีพ หมูที ่7 

 

5.  การบริหารพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคม 

ถนนลาดยางสายหลกัผานหมูบาน  ทุกหมูบานนอกน้ันเปนถนนดินลงลกูรงัและมีถนนคอนกรีตบางสวน การ
เดินทางโดยใชรถโดยสารประจําทางเปนบางสวน สวนใหญใชรถสวนตัว 

5.2 การโทรคมนาคม 
ที่ทําการไปรษณียโทรเลข  - แหง 
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ   - แหง 

5.3 การไฟฟา 
ไฟฟาเขาถึงทุกหมูบานแตยังไมครบ 100 % 

5.4 แหลงนํ้าธรรมชาติ 
แมนํ้า     1 สาย 
บึง, หนองและอื่นๆ           12 แหง 

5.5 แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น 
ฝาย     - แหง 
บอนํ้าต้ืน(บอขุด)          108 แหง 
บอโยก              41 แหง 
คลองสงนํ้า     2 แหง 
สระนํ้า      6 แหง 
ระบบประปา     6 แหง 
 

6.  ขอมูลอ่ืนๆ 
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

มีปาไมในพื้นทีส่าธารณประโยชน 
 

7.  ศักยภาพในตําบล 
ก.  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

(1) สวนของสํานักงาน 
1. นายอาภรณ  บุญสม   ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  
 

ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  9  คน 
1. นายวชิรวัตต์ิ  สุการมณีโรจน  หัวหนาสํานักปลัด 
2.  นางสาวิตรี  วรบุตร   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
3.  นางสาววิลาวรรณ  อุดมสรรค  เจาพนักงานธุรการ 
4.  นายคมสันต  สมเทพ   เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
5.  นางสาวนิติมา  ออมสิน  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู 
6. นายเดชา  รื่นสดใส   พนักงานขับรถยนต 
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7. นายสุนทร  เอี่ยมเหนือ   พนักงานขับรถยนต 
8.  นายมงคล  ชางนาค   พนักงานขับรถยนต 
9.  นางวิลัย  ฟกแกว   คนงานทั่วไป 
 

ตําแหนงในสวนการคลัง  4  คน 
 1. นางกรณะภา  ปทมเกตุ  หัวหนาสวนการคลงั 

2. นางนุจนาต  นาคชวย   นักวิชาการคลัง  
3. นางธรรญชนก  พุฒศิร ิ  เจาพนักงานพสัดุ 

 4. นางชฎาพร  อินทนัน   ลูกจางประจํา เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
 

ตําแหนงในสวนโยธา  3  คน 
1.  นายนคร  ปาเดช   ผูชวยชางโยธา 
2.  นายอํานวยพร  โดษะนันท  พนักงานสบูนํ้า 
3.  นายธนธร ไชยชุน   พนักงานสบูนํ้า 
 

ตําแหนงในสวนการศึกษา  4  คน 
 1. นางธันญวริน  สุการมณีโรจน      นักวิชาการศึกษา 
 2. นางสาวละมัย  ทรพัยประสม      ครูผูดูแลเด็ก 
 3. นางวรนุช  เอี่ยมเหนือ       ครูผูดูแลเด็ก 
 4. นางสาวปรียาภรณ  รัตนวัชรากร    ผูดูแลเด็ก โรงเรียนบานเขาดิน 
 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ปริญญาเอก   - คน   

   ปริญญาโท   2 คน 
   ปริญญาตร ี   9 คน 
   ปวส.    4 คน 
   ปวท.    - คน 
   ปวช.    1 คน 
   ม.6    3 คน 
   ม.3    - คน 
   ประถมศึกษา   2 คน      
 

(2)  สวนของผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง อาชีพ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

นายสมเกียรติ  สมโภชน 
นายเพลิน  ฉันทานุมัติ 
นายพีระ  เบาเจริญ 
นายไชยวัฒน  โตดวง 
นายสายยันต  สมโภชน 
นายมนัส  ดุริยา 
นายอาภรณ  บุญสม 

นายกองคการบรหิารสวนตําบล 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก 
ประธานสภา อบต. (สมาชิกสภา อบต. หมูที ่7) 
รองประธานสภาอบต. (สมาชิกสภา อบต. หมูที ่5) 
เลขานุการสภา อบต./ปลัด อบต. 

ธุรกิจสวนตัว 
คาขาย 

ขาราชการบํานาญ 
ทําสวน 
รับจาง 
รับจาง 

รับราชการ 
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง อาชีพ 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

นางกุหลาบ  สมโภชน 
นายบรรหาร  เช้ือเจริญ 
นายสุชาติ  อินทนัน 
นางอารี  เหย่ียวมนตชัย 
นายสมศักด์ิ  นาแรมงาม 
นางสาวชุติมา  มูลทุม 
นายประสิทธ์ิ  หอมจันทร 
นายจําเนียร  นาคหมวก 
นายณรงค  คุมมา 
นายวิมล  สายแดง 
นายบางทอง  สายแดง 
นายสมชาย  ไหมทอง 

สมาชิกสภา อบต. หมูที ่1 
สมาชิกสภา อบต. หมูที ่1 
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมูที ่2 
สมาชิกสภา อบต. หมูที ่3 
สมาชิกสภา อบต. หมูที ่3 
สมาชิกสภา อบต. หมูที ่4 
สมาชิกสภา อบต. หมูที ่4 
สมาชิกสภา อบต. หมูที ่5 
สมาชิกสภา อบต. หมูที ่6 
สมาชิกสภา อบต. หมูที ่6 
สมาชิกสภา อบต. หมูที ่7 

คาขาย 
รับจาง 
ทําสวน 
ทําไร 

ทําสวน 
ทําสวน 
รับจาง 
ทําไร 
รับจาง 
คาขาย 
ทําไร 

คาขาย 
 
ข.  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
3.11  การรวมกลุมเกษตรกรและเงินทุนของกลุม 

  1.  กลุมแมบานเกษตรกร  1  กลุม  สถานที่ต้ังเลขที่ 57 หมูที่ 1 บานเพชรเอมิ 
- สมาชิกจํานวน  18  ราย 
2.  กลุมสงเสริมศักยภาพการปลูกมันสําปะหลงั 1 กลุม  
-    สมาชิกจํานวน    20  ราย 
3.  กลุมศูนยสงเสริมพันธุขาวชุมชน   2  กลุม 
-    สมาชิกจํานวน  40  ราย 
4.  กลุมผูเลี้ยงสัตวตําบลหาดนางแกว  1  กลุม 
-    สมาชิกจํานวน  30  ราย 
5.  กลุมสมาชิกสหกรณการเกษตร 
6.  กลุมสมาชิก  ธกส. 
7.  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) จุดเดนของพ้ืนท่ี(ที่เอือ้ตอการพัฒนาตําบล) 

พื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบลสวนใหญเปนที่ราบลุม  พื้นที่ดินเหมาะสําหรับการ 
ทําการเกษตรกรรม  ปลูกพืชสวนครัวและการทําสวนผลไม  สวนทางดานอุตสาหกรรมไมสมควรใหสงเสรมิ เน่ืองจาก
สภาพพื้นที่ไมอํานวยและอยูใกลตนนํ้าปราจีนบรุ(ี4) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
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8.  โครงสราง 
แผนผังโครงสราง 

องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานจัดแขงขันกีฬา 

งานดานวัฒนธรรมและ
ศาสนา 

คณะผูบริหาร 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สวนโยธา สวนการคลัง สํานักงานปลดั 

สภาองคการบริหารสวนตําบล 

งานวางแผนและ
งบประมาณ 

งานสถานที่และไฟฟา งานแผนทีแ่ละภาษี 

งานพัสดุและทรัพยสิน งานสวนสาธารณะ 

งานสาธารณูปโภค งานการเงินและบัญชี 

สวนการศึกษา 

งานสงเสริมและ
วางแผนการศึกษา 

งานธุรการ/งานการ
บริการทั่วไป/งานสังคม

สงเคราะห 
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

…………………………………………………. 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  โครงการในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556-2558  ขององคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว มีจํานวน  
57 โครงการ  ไดดําเนินโครงการและนําไปต้ังงบประมาณรายจาย และตามแผนดําเนินงานของ อบต. ประจําป  
2556 ดําเนินการแลวเสร็จแลวจํานวน 44 โครงการ ดังน้ัน ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ของ อบต.หาดนางแกว  คิดเปนรอยละ 77 รายละเอียด ดังตอไปน้ี 
1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1  การพฒันาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน 

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม
และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพรอม 
1.1 แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 1  กอสราง ปรบัปรุง บาํรุง รักษา ถนนสะพาน ระบบประปา 
 1.1.1 โครงการขุดลอกคลองเจาแดง  หมูที่ 3 
 1.1.2 กอสรางถนน คสล. จากแยกบานนายประทวน  แสงเงินรอด  หมูที่ 5 
 1.1.3 ซอมแซมคลองสงนํ้าบานเพชรเอิม  และคลองสงนํ้าหาดกระจง 
 1.1.4 กอสรางถนน คสล. ภายในหมูที่ 7 จากบานนายพยม  หาญชนะ  ถึงอนามัยบานปราสาท  หมูที ่7 
 1.1.5 กอสรางปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
 1.1.6 ซอมแซมถนนภายในตําบล จากสาธารณภัยตางๆ 
 1.1.7ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางจากบานนางชัชย  สมโภชน  ถึงหนาบานนางทมิ  มหาเมฆ  หมูที่ 7 
(งบจังหวัด) 

1.1.8 ติดต้ัง ,ปรับปรงุไฟฟาแสงสวางทางสาธารณะ 
1.1.9 กอสรางถนน คสล. ภายในหมูที่ 7 

 1.1.10 ปรบัปรุงเสียงตามสายและหอกระจายขาวภายในตําบล 
 1.1.11 กอสรางถนนลาดยาง หมูที ่7 ตอจากเดิม ไปทางลาดยางเขาไมแกว (อบจ.) 
 1.1.12 รายจายงบกลางแกไขปญหาจากสาธารณภัย 
2. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจการสงเสรมิการลงทุนและกลุมอาชีพ 

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการลงทุน  แรงจูงใจใหเกิดการลงทุนเพิ่มทักษะการ
ผลิตเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 
2.1 แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 1  สงเสรมิสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต และทํา
อาชีพเสริม 
 2.1.1 โครงการสนับสนุนโครงการอบรมอาชีพใหราษฎร 
 2.1.2 สนับสนุนอบรมราษฎรในโครงการตางๆในตําบล 
 2.1.3 โครงการอบรมการจัดทําบัญชีฟารม (เกษตรอําเภอ) 
 2.1.4 โครงการอบรมปรับปรงุบํารุงดินดวยปุยพืชสด (เกษตรอําเภอ) 
 2.1.5 โครงการปรบัปรุงศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล (งบประมาณหมูบาน) 
 2.1.6 โครงการสงเสริมและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง(เกษตรอาํเภอ) 

2.1.7 โครงการรณรงคปองกันกําจัดศัตรูพืช (เกษตรอําเภอ) 
2.1.8 โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิชุมชน (เกษตรอําเภอ) 
2.1.9 โครงการหน่ึงหมูบานหน่ึงกลุม(เกษตรอําเภอ) 
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3. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 3  การพฒันาดานคุณภาพชีวิต, สังคม, การศึกษา, สาธารณะสุขและกีฬา   
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสงเสริมการเรียนรู, การเรียนการ

สอน, สุขภาวะที่สมบูรณและสงเสริมการกีฬาเพื่อแกปญหาสังคมที่ย่ังยืนตอไป 
3.1 แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 1  เพิ่มชองทางการรบัรูและไดรับการชวยเหลือดานการศึกษา 
3.2 แนวทางท่ี 2  สงเสรมิใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี พรอมทั้งปองกันโรค ตางๆ 
 3.1.1 จัดทําวารสารและสิ่งพมิพ 
 3.1.2 อุดหนุนงานมาฆปรูมีศรปีราจีน 
 3.1.3 สนับสนุนอาหารเสริมกลางวันและอาหารเด็กนักเรียนอาหารเสริมนมเด็กเล็กและนักเรียน สพฐ. 
 3.1.4 จางเหมารถรับสงนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 3.1.5 อุดหนุนกาชาดจังหวัด 
 3.1.6 สมทบกองทุนเกี่ยวกบัปญหาสุขภาพ (สปสช.) 
 3.1.7 จายเบี้ยยังชีพคนชรา  เบี้ยยังชีพผูพิการ 
 3.1.8 สนับสนุนโครงการสัมมนาเยาวชนและสตร ี
 3.1.9 ฝกอบรมทบทวน อปพร. 
 3.1.10 จัดซือ้อุปกรณกีฬาหมูบาน  
4. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานใหเปนแหลงทองเที่ยวและภูมิปญญา
ทองถ่ิน   

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมและรณรงคอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินที่ดีงาม
ใหคงอยูสืบไปและปลูกจิตสํานึกใหรูจักคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน  
4.1. แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 1  การสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 
 4.1.1 จัดงานประเพณีในวันสําคัญตางๆ 
 4.1.2 จัดงานประเพณีสงกรานตและวันผูสงูอายุประจําป 2556 
 4.1.3 จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2556 
5. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมและพัฒนาธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
5.1.1 โครงการปลกูตนไมในที่สาธารณะ  

6. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6  ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการและสนับสนุนภารกจิของ
องคกร 

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดศักยภาพผูบริหาร สมาชิกและพนักงาน
ขาราชการในการบริหารจัดการที่ดีและใหองคกรมีความพรอมในทุกดาน 
6.1. แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 1  พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี  
      แนวทางการพัฒนาแนวทางท่ี 2  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพฒันา 
 6.1.1 อุดหนุนศูนยจัดซื้อจัดจางระดับตําบล 
 6.1.2 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
 6.1.3 รายจายตามขอผกูพัน กองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทนุประกันสงัคม และสงเสริมการศึกษา 
 6.1.4 ฝกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 
 6.1.5 คาใชจายในการเลือกต้ังซอม 
 6.1.6 คาลงทะเบียนฝกอบรมของพนักงาน ,ขาราชการ,สมาชิกสภาอบต. 
 6.1.7 จางเหมาบริการในงานตางๆ ของอบต. 
 6.1.8 ซอมแซมทรัพยสินของ อบต. 
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 6.1.9 โครงการถมดินเทคอนกรีตรอบ สํานักงาน 

สวนท่ี 4 
            ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 
 

********************************************* 
1.  วิสัยทัศนการพัฒนา 
“หาดนางแกวนาอยู บึงสมบูรณถ่ินมัจฉา ชาวประชาเขมแข็ง มีพรอมประเพณี คนดีถ่ินชายนํ้า งามล้าํปราสาท
หิน” 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ระบบ

ประปา ไฟฟา ฯลฯ ใหไดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ การพัฒนาการสงเสริม
การลงทุนของกลุมอาชีพ 

2.1 สงเสรมิการรวมกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตและทํา
อาชีพเสริม 
2.2 ชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตาง ๆ  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโบราณสถาน การ
ทองเท่ียวและภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.1 สิ่งเสรมิภูมิปญญาทองถ่ินและปลกุจิตสํานึกใหรูจกั
คุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินพรอมทัง้พฒันา
โบราณสถานใหเปนแหลงทองเที่ยว 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา สาธารณสุขและกีฬา 

4.1 เพิ่มชองทางการรับรู  และดานการศึกษา ประเพณี  
วัฒนธรรม 
4.2 สงเสรมิใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี พรอมทัง้ปองกัน
โรคตาง ๆ 
4.3 ดานสังคม ชวยเหลือผูสูงอายุ เยาวชนสตรี แกไข
ปญหารวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

5.ยุทธศาสตรดานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5.1 รณรงครักษาสิ่งแวดลอม ปรบัปรุงภูมทิัศนในพื้นที่
ใหสวยงามนาอยู 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
จัดการและสนับสนุนภารกิจขององคกร 

6.1 พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีศักยภาพในการ
บรหิารจัดการที่ดี 
6.2 สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการพฒันาและให
องคกรมีความพรอมในการพฒันา 

 

จุดมุงหมายเพือ่การพฒันา 
1. เพื่อใหเสนทางคมนาคมใหอยูในสภาพที่ดีคงทนถาวร 
2. เพื่อใหมีระบบประปาหมูบาน และใหมรีะบบไฟฟาทีส่าธารณะอยางทั่วถึง 
3. ใหมีแหลงนํ้าเพื่ออปุโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนเพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปรับปรงุพัฒนารักษาแหลงนํ้าธรรมชาติ และแหลงนํ้า
สาธารณะ 

4. เพื่อสงเสรมิสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ และแหลงเงินทุน สงเสริมอาชีพเพื่อใหประชาชนมรีายได
เพิ่มข้ึน 
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5. เพื่อจัดใหมเีบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และชวยเหลืออยางทั่วถึง 
6. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน ลดปญหายาเสพติด ปญหาสังคมและปญหา

ความยากจนของประชาชน 
7. เพื่อสงเสรมิสนับสนุนดําเนินการใหประชาชนหันมาเลนกีฬา และมีสนามกีฬาที่เหมาะสม 
8. เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและไดรับการศึกษาอยางเทาเทียม 
9. เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพดานการบริหารจัดการที่ดี และมคุีณภาพ 
10. เพื่อสงเสรมิรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
11. เพื่อสงเสรมิการศึกษาและพฒันาใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําหมูบาน 
12. เพื่อใหมีการปรบัปรุงพฒันาจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหนาอยูอยางย่ังยืน 
13. เพื่อใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชนและ

องคกรอื่น ๆ และสงเสรมิสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมสีวนรวม 
 

นโยบายในการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
นโยบายหลักในการพัฒนาหาดนางแกว คือ การพฒันาหาดนางแกวใหเปนเมอืงนาอยู โดย

กําหนดนโยบายไว 6 ดาน ดังน้ี 
 

 ซึ่งมีกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 6  ดาน ดังน้ี 
 1.ดานพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 2. ดานเศรษฐกิจ การพัฒนาการสงเสริมการลงทุนของกลุมอาชีพ 
 3. ดานการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน การทองเท่ียวและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 4. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา สาธารณสขุ และกีฬา 
 5. ดานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 6. ดานการเมืองการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจขององคกร 
 

เจตนารมณในการพฒันาตําบลหาดนางแกว 
พัฒนาไปในทางทิศที่ย่ังยืนและความอยูดีมีสุขของประชาชน เปนสังคมที่สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 

โดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” อยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอยางมีเหตุผล 
นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง สามารถพึ่งตนเองได มีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก 

ควบคูไปกับการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม.... 
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สวนท่ี  5 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมกา
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รพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 
 
 

กอสรางทีท่ําการองคการบรหิาร
สวนตําบลหาดนางแกว 

 

เพื่อใหการติดตอ
ประสานงานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1  แหง 6,600,000 - - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

2 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 7  สาย
บานปราสาท (ตอจากของเดิม)  
จากบานนางลวงทิพย ถึง รพ.สต. 
บานปราสาท   

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

กวาง 5 ม. 
หนา 15 ซ.ม.  

ระยะทาง 250 ม. 

675,000 - - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

3 กอสรางสะพานคอนกรีตขาม
คลอง หมูที่ 3  ที่นานางพิกุล   
นาแรมงาม   

เพื่อการขนสงทาง
การเกษตร 

กวาง 3 ม.   
ยาว 6 ม. 

350,000 - - การดําเนินการจริงตามโครงการ
ที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

4 
 
 

กอสรางถนน คสล. ม.1 จากบาน
นายวงคธวัช  สมโภชน  ถึงบาน
นายวิเชียร  บัวทอง   

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

กวาง 4 ม.   
หนา 15 ซ.ม.  

ระยะทาง 250 ม. 

540,000 - - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.2 
จากถนนสายหาดสงู- ทุงแฝก ถึง
บานนายระนอง   ถึกไทย   

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

กวาง 3 ม.   
หนา 15 ซ.ม.  

ระยะทาง 200 ม. 

324,000 - - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    

แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

6 ยายทอเมนประปาข้ึนขอบถนน
พรอมฝงกลบ หมูที่ 4 

เพื่อใหระบบประปา
หมูบานทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1  แหง 600,000 - - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา ,อบต.
หาดนางแกว 

7 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 จาก
แยกบานนายบุญเลิศ บางกุง  
ถึงบานนางสมบรูณ  ผามั่น   

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 4 ม.   
หนา 15 ซ.ม.  

ระยะทาง 280 ม. 

604,800 - - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

8 กอสรางถนน คสล.  หมูที่ 5 
จากแยกบานนางสมบัติ  คุมมา  
ถึงถนนสุสานมูลนิธิฯ   

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 4 ม.  
หนา 15 ซ.ม.   

ไหลทาง 50 ซ.ม.   
ระยะทาง 250 ม. 

540,000 - - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

9 วางทอขางอนามัย  ถึงบอ
นํ้าประปาพรอมประตูระบายนํ้า 

เพื่อใหการระบายนํ้าดี
ย่ิงข้ึน 

1  แหง 900,000 - - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

10 เสริมดินลกูรงั  ถนนสายบาน
นางฉลอง  บญุแมน  ถึงบาน
นางทองคํา  ผามั่น  หมูที่ 1 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1  แหง - 200,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

11 กอสราง คสล. หมูที่ 1  จาก 
บานนางอารมณ  โตดวง และถึง
บานนายพิชิต  ซื่อสัตย 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร 

- 700,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

12 กอสราง คสล. หมูที่ 1 จาก 
บานนายพิชิต  ซื่อสัตย  ถึงบาน
นายนิพนธ  กองทองนอก 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- 900,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

13 กอสราง คสล. หมูที่ 1 จาก 
บานนายวงศธวัช สมโภชน  ถึง
บานนายนิพนธ  กองทองนอก 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- 900,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

14 ขุดลอกแมนํ้าปราจีนบุรี  ใน
พื้นที่ ต.หาดนางแกว บรเิวณที่
ต้ืนเขิน 

เพื่อปองกันนํ้าทวม 1  แหง - - 5,000,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
อบจ.,กรมสงเสรมิฯ 

15 กอสรางคสล. จากถนนสายหลัก 
ทุงแฝก-หาดสงู ถึงบานนาง
วิจิตร ถึกไทย หมูที่ 2 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1  แหง - 350,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

16 กอสรางถนนดินลกูรงั พรอม 
คสล. จากถนนสายหลัก ทุง
แฝก-หาดสงู  ถึงบานนายสวัสด์ิ 
ถาวรคุณ หมูที่ 2 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1  แหง - 350,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

17 เสริมดินลกูรงั  ภายในหมูที่ 2  เพื่อใหการสัญจรใน 1  แหง - - 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม สวนโยธา อบต. 
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บริเวณถนนที่ตํ่า หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

โครงการที่กําหนด 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

18 กอสรางถนนดินลกูรงั  พรอม 
คสล. จากที่นายเพลิน  ถึงบาน
นายสายชล  มนูญวงษ 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ยาว 150เมตร 
กวาง 4 เมตร 

- - 350,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

19 กอสรางถนนดินลกูรงั พรอม  
คสล. จากถนนหลัก ทุงแฝก-
หาดสูง ถึงบานนายสายชล  
พวงธนสาร หมูที่ 2 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1  แหง - - 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

20 กอสราง คสล. จากบานนาง
ดวงดาว โสดา ถึงบานนางดรุณ 
วงคนอย หมูที่ 2 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1  แหง - 500,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

21 ซอมแซมคลองสงนํ้าบานหาด
กระจง และบานเพชรเอมิ 

เพื่อการเกษตร 2  ศูนย 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.,กรมชล
ประธาน 

22 กอสราง คสล. จากบานนาย
สมศักด์ิ นาแรมงาม  ถึงบาน
นางพิกุล นาแรมงาม หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

- 500,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

23 กอสราง คสล. จากบานนาง เพื่อใหการสัญจรใน 1  แหง - 300,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม สวนโยธา อบต. 
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จุฑามาศ  ทีประต้ิว  ถึงศูนยฝก
อาชีพ  หมูที่ 3 

หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

โครงการที่กําหนด 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

24 ซอมแซมคลองสงนํ้า
ตะเคียนทอง ม.3 และคลองสง
นํ้าเพชรเอมิ ม.1 

เพื่อใหการกกัเกบ็นํ้าเพือ่
การเกษตร 

1 แหง - - 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

25 ปรับปรงุพรอมเสริมลูกรังถนน
เลาะชายทุงจากบานนางพกิุล 
นาแรมงาม ถึงบานนายสมบัติ  
ตางสี  หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง  2,500 - - 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

26 ปรับปรงุถนนดินลกูรัง 
ชลประทาน –รานคา
ตะเคียนทอง หมูที่ 3  

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1แหง - - 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

27 เสริมดิน/ลกูรงัไหลทางเขา
หมูบาน 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

7  หมูบาน - - 320,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

28 ยกระดับถนนสายบานสุรินทร 
ศรีตระเวน  จากถนนทางหลวง

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก

ระยะทาง 150 
เมตร กวาง 5 

- - 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 
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ชนบท มากข้ึน เมตร 
29 ยายแนวทอเมนประปาใหอยูริม

ถนนแลวฝงกลบ หมูที่ 4 
เพื่อใหมีนํ้าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

1 แหง - - 300,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

30 ยกระดับถนนสายบานบึงกาฬ 
ต้ังแตบานนายสายชล  จิตรปน
ถึงบานนายประคอง  ชางนาค 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง
ประมาณ 1.6 กม. 

- - 1,200,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

31 ขุดลอกสระนํ้าหนองกง 5 ไร เพื่อสามารถกกัเกบ็นํ้าไว
ใชในฤดูแลง 

1 แหง - - 700,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

32 ขุดลอกคลองเก็บนํ้าวังนกออก   
หมูที่ 4 

เพื่อสามารถกกันํ้าไวใน
การผลิตนํ้าประปา 

1 แหง - - 700,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

33 ขุดลอกวังบุงไอเจก หมูที่ 4  ให
เปนสระนํ้าสาธารณะ 

เพื่อสามารถกกัเกบ็นํ้าไว
ใชในฤดูแลง 

1 แหง - - 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

34 กอสรางสะพานขามแมนํ้า
ปราจีน หมูที่  4 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก 

1 แหง - 20,200,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบจ.ทางหลวง
ชนบท 

35 กอสรางถนนลาดยางตอจาก
ตําบลลาดตะเคียน หมูที่ 13  
ถึงหัวนํ้าพัน ผานบานหนองกง 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก 

1 แหง - - 1,500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบจ.,ทางหลวง
ชนบท,อบต. 
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36 ขุดลอกคลองตะเคียนทอง    
หมูที่ 2,3,4 และหมูที่ 6 

เพื่อใหมีนํ้าใชเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
การเกษตร 

1 แหง - 2,000,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต., 
อบจ.กรมสงเสรมิฯ 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

37 ยกระดับถนน จากบานนาย
ปรีชา ชุมปาน  ถึงขอบอางบอ
นํ้าดี 304 เทาถนนทางหลวง
ชนบท  

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก 

1  แหง - - 900,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

38 ขุดลอกแหลงนํ้าบึงกาฬ หมูที่ 4 เพื่อสามารถกกันํ้าไวใน
การผลิตนํ้าประปา 

1 แหง - - 600,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

39 ติดต้ังไฟฟารายทางภายใน
ตําบล 

เพื่อการสญัจรและความ
ปลอดภัย 

7 หมูบาน - 700,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

40 กอสราง คสล. ภายในหมูบาน
หนองกงฯ หมูที่ 4 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 1,500 
ม. กวาง 4 ม. 

- 600,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

41 เสริมดินลกูรงัจากบานทาง
หลวงชนบท ถึงบานนายบลัลังก  

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก

1แหง - - 300,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 
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จําปา หมูที่ 4 มากข้ึน 
42 กอสราง คสล. หมูที่ 5 สายบาน

บุเอียง ถึงบานบงึแหลมหิน 
เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 1,400
เมตรกวาง 5 ม. 

- 940,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

43 กอสราง คสล. หมูที่ 5 สาย
บานนางกหุลาบ นิลศรีนวล 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 750
เมตรกวาง 5 ม. 

- 1,762,500 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.จงัหวัด,กรมฯ 

44 ปรับปรงุถนนสายบานตนโพธ์ิ 
–  มูลนิธิ 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 1,400
เมตรกวาง 4 ม. 

- - 940,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

45 ขุดลอกคลองสาธารณะ (คลอง
ใหญ) หมูที่ 5   

เพื่อสามารถกกัเกบ็นํ้าไว
ใชในฤดูแลง 

1 แหง - - 700,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบจ,จังหวัด,กรม
สงเสริมฯ 

46 ขยายและขุดลอกอางเก็บนํ้า 
อบต.  หมูที่ 6   

เพื่อรองรับการผลิต
นํ้าประปา 

1 แหง - - 1,000,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบจ,จังหวัด,กรมฯ 

47 กอสราง คสล. หมูที่ 5 สาย
บานนายอุดร คํางอก  

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก

ระยะทาง 800  
เมตรกวาง 5 ม. 

- 762,500 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 
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มากข้ึน 
48 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 5 

สายบานบงึนํ้าใส  
เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 1,800 
เมตรกวาง 5 ม. 

- - 340,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

49 กอสรางสะพานขามฝายบึงนํ้า
ใสเช่ือมตอหมูบานโคกมะมวง 
ต.ลาดตะเคียน 

เพื่อใหการสัญจรมีความ
สะดวกและขนสงพืชผล 

1 แหง - - 700,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

50 โครงการปรับปรงุถนนจาก
บานนายบัญญัติ สายแดง ถึง
ถนนสาย รพช. หนองนมหนู-
โคกกระทอน 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ยาว 2,000 ม. 
กวาง 5 ม. 

- - 940,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.,อบจ. ,     
ทางหลวงชนบท 

51 ปรับปรงุถนนเสรมิดินลูกรัง
พรอมเทคอนกรีต จากบาน
นายพยุง  ผามั่น  ถึงบาน 
นายทวี  รื่นสดงาม  

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 150 
เมตร กวาง 6 

เมตร 

- - 210,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

52 ปรับปรงุถนนพรอมเสริมดิน
ลูกรงัจากบานนางสุมาลี    
กัณหารี  ผานสวนยาง 

เพื่อสะดวกในการขนสง
พืชผลทางการเกษตร 

เมตรกวาง 4 
เมตร ยาว 1,500  

เมตร 

- - 940,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต. 
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53 โครงการลอกบงึเกาะลอย เพื่อใหมีนํ้าใชตลอดป 1 แหง - 2,500,000 
 

- มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.,อบจ.,จงัหวัด 

54 โครงการลอกบงึนํ้าใส เพื่อใหมีนํ้าใชตลอดป 1 แหง - 50,000,00
0 

- มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.,อบจ.,จงัหวัด 

55 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6
สายบานนายบญุเลิศ  บางกุง 
ถึงบานนางสมบรูณ  ผามั่น 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 200 
เมตรกวาง 6 

เมตร 

- 428,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

56 ซอมแซมประปาหมูบาน    
ทุกหมู (ที่เสียหายและไมมี
งบประมาณพอ) 

เพื่อสามารถกกันํ้าไวใน
การผลิตนํ้าประปา 

7  หมูบาน 200,000 200,000 200,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

57 กอสรางถนน คสล. สายบาน
ริมนํ้า หมูที่ 5  ระยะทาง  
500 เมตร  กวาง 5 เมตร 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1 แหง 450,000 450,000 450,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

และหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ 

58 กอสรางถนน คสล. บานหาง
ฉลาก หมูที่ 3  ระยะทาง  
500 เมตร  กวาง 4 เมตร 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1 แหง 360,000 360,000 360,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

และหนวยงานอื่นที่
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เกี่ยวของ 
59 กอสรางคสล. หมูที่ 6 สาย

บาน นายบุญเลิศ  ไชยชุน  
ถึงบาน    นายจรูญ  แสนถม  

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 300
เมตรกวาง 5 

เมตร 

- 340,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

60 โครงการขุดลอกสระนํ้าผลิต
ประปาหมูบาน ม.7 

เพื่อกักเกบ็นํ้าไวใช
ปองกันการขาดนํ้า 

1 แหง - 500,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

61 กอสรางถนนลาดยางจากบาน
นายวิทยา –บานนาคลองกลาง  
(ลาดตะเคียน) 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 3,000
เมตรกวาง 6 

เมตร 

- 17,000,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบจ.,กรมสงเสรมิฯ 

62 กอสรางคอนกรีต หมูที่ 7 จาก
บานปราสาท ถึง บานโปรงชาง
แทง หมูที่ 5 ลาดตะเคียน  

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 1,000
เมตรกวาง 6 

เมตร 

- - 2,100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

จังหวัด,กรมสงเสริม 

63 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 7 
ถึงบานซัมโสม ตําบลกบินทร 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1 แหง - - 3,000,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบจ.จังหวัด,กรมฯ 
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64 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 7  
ถึง ต.ลาดตะเคียน หมูที่ 9  
โคกแหลมทอง 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1  แหง - 7,000,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.,อบจ.,จงัหวัด,
กรมสงเสริมฯ 

65 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 7  
ถึง หมูที่ 9 ต.ลาดตะเคียน 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1  แหง - - 4,000,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.,อบจ.,จงัหวัด 

66 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 7  
ถึงถนนลาดยาง 304 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1  แหง - - 3,000,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.,อบจ.,จงัหวัด 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

67 ปรับปรงุถนนเสรมิดินลูกรัง
เสนทางบอขยะ-บานนาคลอง
กลาง ต.เขาไมแกว  

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1 แหง - - 800,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

68 ขุดลอกสระนํ้า ขางบานนาย
ประเทือง  มหาธนเมธา  
รองรับการผลิตนํ้าประปา 

เพื่อใหมีนํ้าใชตลอดป 1  แหง - - 300,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

69 ซอมแซมถนนภายในตําบล เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก

7 แหง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.,อบจ.,จงัหวัด 
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มากข้ึน 
70 ปรับปรงุเสริมถนนดินพรอมลง

ลูกรงัจากหมูบานปราสาทถึง
ถนนตนโพธ์ิ หมูบานซัมโสม 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 2,500 
เมตร 

- - 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.,อบจ.,จงัหวัด 

71 กอสรางถนน คสล. จากบาน
นางสมบุญ  สมเทพ  ถึงบาน
นางกิมฮวย  มหาเมฆ 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 2,500 
เมตร 

- - 700,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.,อบจ.,จงัหวัด 

72 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
จากบานนายพยม  หาญชนะ- 
บานนายเชต  สิงหเคน 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
และปองกันนํ้ากัดเชาะ 

1  แหง - 700,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

73 ปรับปรงุเสริมถนนดินพรอมลง
ลูกรงั จากหมูบานปราสาท ถึง
ลานมันทนงศักด์ิ 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 2,500 
เมตร 

- - 800,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต.,อบจ.,จงัหวัด 

74 ขยายเขตไฟฟา, ติดต้ังไฟฟา
สาธารณะ ทั้งตําบล 

เพื่อใหการสัญจร และ
ลดความเสี่ยง 

7  หมูบาน 900,000 900,000 900,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต. 

75 กอสรางถนนลาดยางสายบาน
ทาชาง ม.5 ต.หาดนางแกว ถึง 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก

ระยะทาง
ประมาณ 3 

- - 10,200,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบต,อบจ.,จังหวัด,
กรมสงเสริม 
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ม.12 บานริมนํ้า ต.กบินทร  มากข้ึนและขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 

กิโลเมตร 

76 โครงการซอมแซมประปา
หมูบาน(บานโคก) 

เพื่อกักเกบ็นํ้าไวใช
ปองกันการขาดนํ้า 

1 แหง - - 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต. 

77 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรบรเิวณ
แยก 

เพื่อลดอุบัติเหตุ 7  หมูบาน - 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

78 ปรับปรงุซอมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายขาว 

เพื่อใหราษฎรในตําบล
ไดรับขาวสารรวดเร็ว
สะดวกมากข้ึน 

7  หมูบาน 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

79 ติดต้ังปายบอกหมูบาน เพื่อความสะดวก 7  หมูบาน - 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

80 รายจายงบกลางบรรเทา
แกปญหาจากสาธารณภัย 

บรรเทาความเดือดรอน 7  หมูบาน 250,000 200,000 200,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา ,สํานัก
ปลัดอบต. 

81 ลงลูกรงัถนนสายทางเขาวัดปา
หาดนางแกว ม.1 ถึงบานนาย
นิพนธ กองทองนอก   

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 500 ม. - 100,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

82 กอสรางถนนคอนกรีตทางเขา เพื่อใหการสัญจรใน ระยะทาง 1500 ม. - 500,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม สวนโยธา อบต.
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วัดปาหาดนางแกว ม.1 ถึงบาน
นางอารมณ โตดวง   

หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

โครงการที่กําหนด หาดนางแกว 

83 สรางถนนลูกรัง ม.1 จากถนน
สายทุงแฝก-หาดสูง  ถึงบาน
นางทองคํา ผามั่น   

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 500 ม. - 100,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

84 ติดต้ังหอกระจายขาวไรสาย  
ม.2 

เพื่อเพิ่มชองทางการ
รับรู 

1  แหง - 70,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

85 เสริมถนนลกูรงั ม.2 จากทาง
หลัก เขาถึงบานนายสายชล 
มนูญวงษ 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1 แหง - 50,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

86 จัดซื้อเรือทองแบนพรอมเครื่อง  
 

เพื่อใชในฤดูนํ้าทวม ม.2 - - 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

87 กอสรางถนนคอนกรีต ม.3 จาก
บาน ส.อบต.สมศักด์ิ นาแรมงาม  
ถึงนางพิกลุ นาแรมงาม   

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 300 ม. - 500,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

88 กอสรางถนนลกูรงัเลาะชายทุง 
ม.3 จากบานนางพิกลุ นาแรม

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก

ระยะทาง 3000 
ม. 

- - 200,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 
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งาม  ถึงนายสมบัติ ตางสี   มากข้ึน 
89 เสริมลูกรงั ม.3 ถนนคุมบาน 

หางฉลาด  จากเขต หมูที่ 10          
ต.ลาดตะเคียน ถึงบาน       
ผ.ญ.บัลลังก จําปา  หมูที่ 4    
ต.หาดนางแกว 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 700 ม.  
สูง 1 ม.   

- 100,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

90 กอสรางฝายนํ้าลนคลอง
ตะเคียนทอง ม.3 

เพื่อใหมีนํ้าใชเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
การเกษตร 

1 แหง - - 200,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

91 กอสรางถนนลกูรงั ม.3 จากคุม
บานซง ประตูระบายนํ้า – คุม
ตะเคียนทอง  

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

1 แหง - 100,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

92 ติดต้ังกลองวงจรปดในจุดเสี่ยง  เพื่อปองกันปญหา   
ยาเสพติดภายในชุมชน 

ม.3 - - 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

93 จัดซื้อเรือไฟเบอร + 
เครื่องยนตเกาะทาย  

เพื่อใชในฤดูนํ้าทวม ม.3 - - 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 
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94 เทคอนกรีต ม.4 ตอจากบาน
นางเลก็ สองพล เช่ือมถึงหลัง
บานนายอบ ที่ยังเหลือ 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 100 ม. - 150,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

95 เสริมลูกรงั ม.4 ทางเขาบาน
นายสุรินทร ศรีตระเวร  จาก
บานนางสงัวาลย พอไทย   

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 150 ม. - 100,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

96 สรางเสริมขยายถนนลูกรงั ม.
5 สายบานทาชาง–บานริมนํ้า   

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

สูง 0.50 ม.  ไหล
ทางกวาง 5 ม.  

ระยะทาง 1500 ม. 

- 200,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

97 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.5 แยกบานนายธน
ภัทร แสงคุรงั–บานนายณรงค 
คุมมา       

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 4 ม.   
หนา 15 ซ.ม.  

ระยะทาง 150 ม. 

-  200,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

98 ติดต้ังหอกระจายขาว เครื่อง
ขยายเสียง ขนาด 650 วัตต  
ลําโพง 8 ตัว  ไมโครโฟน 2 ตัว  

เพื่อเพิ่มชอง
ทางการรับรู 

ม.5 - 150,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 
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พรอมสายนําอุปกรณ 
99 สรางถนนคันดิน ม.6 จากหนา 

อบต.หาดนางแกว  ถึงนานาย
วิมล สายแดง   

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 400 ม. 
กวาง 4 ม.  
สูง 1.50 ม. 

- - 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

100 เสริมถนนลกูรงั ม.6 สาย      
“มิยาซาวา”จากสวนนายบญุเลิศ 
ไชยชุน ถึงแยกเขตติดตอ ม.3  
นานายประทวน หลําบางชาง 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1 แหง -  150,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

101 ขุดฝงทอสงนํ้าจากบงึกรด ถึงอาง
กักเกบ็นํ้า ของ อบต. เพือ่ทํา
นํ้าประปา 

เพื่อใหมีนํ้าในการ
อุปโภค บริโภค  

ม.6 - - 200,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

102 กอสรางถนน คสล. จากบาน    
นางสุมาลี กัณหารี ถึงทางลาด
ยาง เสนหนองบุญเกิด-หาดยาว  

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

กวาง 5 ม.   
หนา 15 ซ.ม. 

ระยะทาง 935 ม. 

- 1,000,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1  กอสรางปรับปรุง  รักษาซอมแซมถนน  สะพาน  ระบบประปา  ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

103 กอสรางถนน คสล. จาก อบต. ถึง
ทางลาดยาง เสนหนองบุญเกิด-

เพื่อใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ

กวาง 5 ม.   
หนา 15 ซ.ม. 

- 1,200,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 
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หาดยาว  สะดวกมากข้ึน ระยะทาง 1000 ม. 
104 ซอมแซมปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายในชุมชน 
เพื่อเพิ่มชอง
ทางการรับรู 

ม.7 - 100,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

105 กอสรางถนนลกูรงั จากฟารมหมู – 
ถนนลาดยาง 

เพื่อใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ม.7 - - 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

106 กอสรางถนนคอนกรีต จากบาน
นายทิม – เขตติดตอลาดตะเคียน 

เพื่อใหการสัญจร
ในหมูบานมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ม.7 - - 200,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนโยธา อบต.
หาดนางแกว 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการลงทุนของกลุมอาชีพ 

แนวทางท่ี 1  สงเสริมการรวมกลุมอาชีพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและทําอาชีพเสริม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

107 สนับสนุนกลุมเลี้ยงโค, เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ 7  หมูบาน - 500,000 500,000 จํานวนโครงการทีส่นับสนุน สํานักปลัด,อบต. 
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กระบอื, สุกร กลุมเกษตรกร 
108 อบรมอาชีพใหกบักลุม

เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง 

เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมเกษตรกร 

7  หมูบาน 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการทีส่นับสนุน สํานักปลัด,อบต. 

109 อบรมราษฎรในโครงการตางๆ เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมเกษตรกร 

7  หมูบาน 100,000 100,000 1000,000 จํานวนโครงการทีส่นับสนุน สํานักปลัด,อบต. 

110 ซอมแซมศูนยฝกอาชีพภายใน
ตําบล 

เพื่อใหการสัญจรใน
หมูบานมีความสะดวก
มากข้ึน 

7 แหง 70,000 70,000 70,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด,อบต. 

111 สงเสริมกองทุนพฒันาบทบาท
สตร ี

เพื่อสงเสรมิสตรีภายใน
ตําบลในกจิกรรมสตร ี

7  หมูบาน 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการทีส่นับสนุน สํานักปลัด,อบต. 

112 โครงการอบรมการจัดทําบญัชี
ฟารม 

เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมเกษตรกร 

7  หมูบาน - 15,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

113 โครงการอบรมผลิตปุยอินทรีย
และปุยชีวภาพ 

เพื่อสงเสรมิเกษตรกร 7  หมูบาน - 545,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

114 โครงการอบรมปรบัปรุงบํารุง
ดินดวยปุยพืชสด 

เพื่อสงเสรมิเกษตรกร 7  หมูบาน 35,000 - 35,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการลงทุนของกลุมอาชีพ 

แนวทางท่ี 1  สงเสริมการรวมกลุมอาชีพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและทําอาชีพเสริม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 
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115 ปรับปรงุศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล 

เพื่อสงเสรมิเกษตรกร 1 แหง 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

116 สงเสริมการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อสงเสรมิเกษตรกร 7  หมูบาน - - 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

117 โครงการสงเสรมิและผลิตพันธุ
มันสําปะหลังพันธุดี 

เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมเกษตรกร 

7  หมูบาน 100,000 - - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

118 โครงการรณรงคปองกันกําจัด 
ศัตรูพืช 

เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมเกษตรกร 

7  หมูบาน 100,000 - - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

119 โครงการศูนยสงเสริมและ
ผลผลิตขาวชุมชน 

เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมเกษตรกร 

7  หมูบาน - 100,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

120 โครงการศูนยการเรียนรู
เศรษฐกจิพอเพียง 

เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมเกษตรกร 

7 แหง 150,000 150,000 150,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

121 โครงการหน่ึงหมูบานหน่ึงกลุม เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมเกษตรกร 

7  หมูบาน 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

122 โครงการทําบัตรประจําตัว
เกษตรกร 

เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมเกษตรกร 

7  หมูบาน 12,000 - - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการลงทุนของกลุมอาชีพ 

แนวทางท่ี 1  สงเสริมการรวมกลุมอาชีพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและทําอาชีพเสริม 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมายผลผลิต งบประมาณ  และท่ีมา ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
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ของโครงการ 2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

รับผิดชอบ 

123 โครงการปรับปรงุบํารุงดิน
ดานพืชสด 

เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมเกษตรกร 

7  หมูบาน - 45,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ
กบินทรบรุ ี

124 โครงการสงเสรมิการปลกูปา
ชุมชน 

เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมเกษตรกร 

7 แหง 50,000 50,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

เกษตรอําเภอ,
สํานักปลัด อบต. 

125 สงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบาน เพื่อสงเสรมิรายไดใหกับ
กลุมสตรีแมบาน 

ม.2 - 30,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด,อบต. 

126 โรงสีชุมชน  ม.3 - 50,000 - มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด,อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา สาธารณสขุและกีฬา 

แนวทางท่ี 1  เพ่ิมชองทางการรับรู  และดานการศึกษา ประเพณี  วัฒนธรรม 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

127 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย 
แบบไรสาย 

เพื่อเพิ่มชองทางการรบัรู 1 แหง - 1,900,000 1,900,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

กรมสงเสริมฯสํานัก
ปลัด อบต. 

128 จัดซื้อวารสารและสิ่งพมิพ เพื่อใหประชาชนไดรับ
ขาวสารทันตอเหตุการณ 

7 หมูบาน 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

129 อุดหนุนมาฆปรูมีศรปีราจีน อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

130 อุดหนุนโรงเรียน (สพฐ.) ใน
พื้นที่ 4 โรงเรียน 

เพื่อสงเสรมิการศึกษา 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนการศึกษาอบต. 

131 สนับสนุนการดําเนินงาน
วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน 

อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนการศึกษาอบต. 

132 จางเหมารถรบัสงนักเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

สงเสริม 3 ศูนย ฯ 150,000 150,000 150,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนการศึกษาอบต. 

133 จัดงานในวันสําคัญของทาง
ราชการ 

อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนการศึกษาอบต. 

134 จัดงานวันเด็กแหงชาติ อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนการศึกษาอบต. 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา สาธารณสขุและกีฬา 
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แนวทางท่ี 1  เพ่ิมชองทางการรับรู  และดานการศึกษา ประเพณี  วัฒนธรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

135 จัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนการศึกษาอบต. 

136 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกบั
โรงเรียนในพื้นที ่

เพื่อสงเสรมิการศึกษา 1 ครั้ง 800,000 800,000 800,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนการศึกษาอบต. 

137 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (อินเตอรเน็ต) 

เพื่อสงเสรมิการศึกษา ม.7 800,000 800,000 800,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนการศึกษาอบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา สาธารณสขุและกีฬา 
แนวทางท่ี 2  สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี พรอมท้ังปองกันโรคตาง ๆ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

138 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

เพื่อสงเสรมิดานสุขภาพ
ของราษฎร 

7 แหง - 30,000 30,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

กรมสงเสริมฯอบต. 

139 ติดต้ังเครื่องทํานํ้าด่ืมประจํา
หมูบาน  

เพื่อสงเสรมิดานคุณภาพ
ชีวิต 

7 หมูบาน - 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

140 จัดซื้อถังนํ้าพลาสติกพรอม
อุปกรณ 

เพื่อสงเสรมิดานคุณภาพ
ชีวิต 

1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

141 อุดหนุนกาชาดจังหวัด เพื่อสงเสรมิดานสุขภาพ
ของราษฎร 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

142 สมทบกองทุนเกี่ยวกับปญหา
สุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อสงเสรมิดานสุขภาพ
ของราษฎร 

1 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

143 จัดซื้อถังนํ้าสแตนเลส ขนาด 
๒,๐๐๐ ลิตร 

เพื่อสงเสรมิดานสุขภาพ
ของราษฎร 

ม.3 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

144 จัดทําเตาเผาขยะหมูบาน เพื่อสงเสรมิดานสุขภาพ
ของราษฎร 

ม.3 70,000 70,000 70,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

145 สถานที่ออกกําลงักาย
สาธารณะ 

เพื่อสงเสรมิดานสุขภาพ
ของราษฎร 

ม.7 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา สาธารณสขุและกีฬา 

แนวทางท่ี 3  ดานสังคม ชวยเหลือผูสูงอายุ เยาวชนสตรี แกไขปญหารวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

146 สนับสนุนงบประมาณสําหรบั
กลุมดนตรีไทย เยาวชน     
หมูที่ 2 

เพื่อสงเสรมิดานเยาวชน
ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนตานยาเสพติด 

1 แหง - 10,000 10,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

147 อุดหนุนจงัหวัด (กองทุนแม
แผนดิน) 

เพื่อสงเสรมิ แกไขปญหา
ยาเสพติด 

7 หมูบาน 8,000 8,000 8,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

148 กอสรางบานทองถ่ินไทยเทิด
ไทองคราชัน 

เพื่อสงเสรมิดานคุณภาพ
ชีวิต 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

อบจ,สํานักปลัด 
อบต. 

149 อุดหนุนปกครองอําเภอ(ตอสู
เอาชนะยาเสพติด) 

เพื่อสงเสรมิ แกไขปญหา
ยาเสพติด 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

150 จายเงินสวัสดิการผูสงูอายุและ
ผูพิการในตําบล 

เพื่อสงเสรมิดานสุขภาพ
ของราษฎร 

7  หมูบาน 500,000 500,000 500,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

151 ฝกอบรมสัมมนาเยาวชนและ
สตร ี

เพื่อสงเสรมิดานเยาวชน
และสตร ี

1 แหง 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

152 ฝกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อสงเสรมิ แกไขปญหา
ดานสังคม 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

153 จัดแขงขันกีฬาตอตานยาเสพ
ติดและโรคเอดส 

เพื่อสงเสรมิดานคุณภาพ
ชีวิต 

1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนการศึกษาอบต. 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

154 จัดสงนักกีฬาเขาแขงขันใน
ระดับตางๆ 

เพื่อสงเสรมิ แกไขปญหา
ยาเสพติด 

7  หมูบาน 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนการศึกษาอบต. 

155 จัดซื้ออปุกรณกีฬาหมูบาน เพื่อสงเสรมิดานคุณภาพ
ชีวิต 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สวนการศึกษาอบต. 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางท่ี  1  รณรงครักษาสิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ีใหสวยงามนาอยู 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

156 โครงการปลูกตนไมในที่
สาธารณะ 

รณรงครักษาสิง่แวดลอม 
ปรับปรงุภูมิทัศนในพื้นที่
ใหสวยงามนาอยู 

7  หมูบาน 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนินการจรงิตาม
โครงการที่กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 

157 อุดหนุนศูนยจัดซือ้จัดจาง
ระดับอําเภอ 

หนวยงานใหมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการที่ดี 

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

สํานักปลัด อบต. 

158 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องใช
สํานักงาน,เครื่องคอมพิวเตอร
ฯลฯ(ทุกสวนราชการ) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานของพนักงาน 

จัดซื้อประจําป 700,000 700,000 700,000 ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

สํานักปลัด อบต. 

159 กอสรางรั้ว ที่ทําการองคการ
บรหิารสวนตําบลหาดนางแกว 

อํานวยความสะดวก 
และความปลอดภัย 

1 แหง - 500,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

สํานักปลัด อบต. 

160 ปรับปรงุภูมิทัศนรอบ
โบราณสถาน 

ปรับปรงุสนับสนุนการ
ทองเที่ยว 

โบราณสถาน  หมู
ที่ 7 

- 300,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

 สํานักปลัด อบต.
,จังหวัด 

161 ปรับปรงุซอมแซมถนนทางเขา
โบราณสถาน 

สงเสริมการทองเที่ยว
สะดวกในการสัญจร 

ถนนเสนทางเขา
โบราณสถาน 

- 800,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

สวนโยธา อบต. 

162 ปรับปรงุภูมิทัศนในตําบลให
เปนเมืองนาอยู 

สงเสริมการทองเที่ยว 7  หมูบาน - 50,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

สํานักปลัด อบต. 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจขององคกร 
 แนวทางท่ี 1  พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

163 รายจายตามขอผูกพัน  
-กองทุนบําเหน็จบํานาญ 
-กองทุนประกันสังคม 
-กองทุนเพื่อการศึกษา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานของพนักงาน 

ประจําป 320,000 320,000 320,000 ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

สํานักปลัด อบต. 

164 ฝกอบรมศึกษาดูงาน ผูบริหาร
,สมาชิกสภา ผูนําชุมชน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกบั 
ผูบริหาร,สมาชิกสภา ฯ 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภา ฯ อบรมดู

งาน 

300,000 300,000 300,000 ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

กรมสงเสริมฯอบต. 

165 ฝกอบรมพนักงานขาราชการ
,ผูบริหาร ,สมาชิกสภาฯ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกบั 
พนักงานขาราชการ ฯ 

สงพนักงานเขารับ
การอบรม 

160,000 160,000 160,000 ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

ทุกสวนราชการ
อบต. 

166 คาใชจายในการเลอืกต้ังซอม หนวยงานใหมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการที่ดี 

7 หมูบาน 400,000 400,000 400,000 ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

สํานักปลัด อบต. 

167 คาลงทะเบียนฝกอบรม
พนักงานขาราชการ,ผูบรหิาร ,
สมาชิกสภาฯ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกบั 
พนักงานขาราชการ ฯ 

สงพนักงานเขารับ
การอบรม 

160,000 160,000 160,000 ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

ทุกสวนราชการ
อบต. 

168 จางเหมาบริการในงานตางๆ
ของอบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานของอบต.ในการ

ประจําป 500,000 500,000 500,000 ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

ทุกสวนราชการ
อบต. 
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บรหิารจัดการ 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจขององคกร 
 แนวทางท่ี 1  พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณ  และท่ีมา 

ตัวชี้วัด/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

169 กอสรางอาคารศูนเด็กเล็ก
ประจําตําบล 

เพื่ออํานวยความสะดวก
สําหรับการบริหาร
จัดการ สะดวก 

อาคาร 1หลัง - 1,500,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

กรมสงเสริมฯ,อบต. 

170 คาซอมแซมทรัพยสินของ 
อบต. 

ซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิม 

ประจําป 100,000 100,000 100,000 ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

ทุกสวนราชการ
อบต. 

171 เทคอนกรีต รอบๆ อบต. เพื่อความสะอาดและ
อํานวยความสะดวก 

1แหง - 500,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

สํานักปลัดอบต. 

172 ปรับปรงุลานกีฬา ในพื้นที่ อํานวยความสะดวก 1แหง - 500,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

สํานักปลัดอบต. 

173 ปรับปรงุปายช่ือ ที่ทําการ
องคการบรหิารสวนตําบลหาด
นางแกว 

อํานวยความสะดวก  1แหง - 100,000 - ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

สํานักปลัดอบต. 

174 จัดซื้อรถยนตสวนกลาง
กระบะสีป่ระตู 1  คัน 

เพื่อใชในภารกิจของ 
อบต. 

1  คัน 900,000 - - ไดมีการดําเนินการจริงตาม
โครงการ 

สํานักปลัดอบต. 
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สวนท่ี



 

 

10

  6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมนิผล 
**************************************************************************************** 

6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 

เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง ถิ่น พ.ศ. 
2548  ขอ 28 จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว ประกอบดวย 
 (1)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน   3    คน 
 (2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน   2    คน 

(3)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน   2    คน 
(4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จํานวน   2    คน 
(5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก    จํานวน   2    คน 

 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอแนะความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตอนายกองคการบริหารสวน

ตําบล เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบล เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป และทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

6.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 คณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการกําหนดรูปแบบวิธีการระยะเวลาในการรายงานผลอยางตอเน่ือง
กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ ในการกํากับติดตามโครงการและการประเมินส่ิงที่ไดจากการดําเนินโครงการ (ผลผลิต)  และ
ประโยชนที่ไดรับ (ผลลัพธ)  หรือการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการอยางเปนระบบและตอเน่ือง
โดย 
 -  ทําการประเมินผลการทํางานที่ไดดําเนินการเสร็จแลวในส้ินปงบประมาณ 1 ครั้ง ทําการประเมินผลภายในเดือน
ธันวาคม เพื่อพิจารณาถึงผลผลิต (Out come) วาเหมาะสมคุมคากับงบประมาณตรงตามระยะเวลาและบรรลุ ผลตามเปาหมายที่
วางไวอยางไรหรือไม 
 

6.3  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะติดตามและประเมินผล  กําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ที่ตนรับผิดชอบโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของแตละแผนงาน/โครงการทั้งน้ีในการติดตามและประเมินผลอยางนอย ปละ 1 ครั้ง  แลวรายงานคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นและสภาทองถิ่นรวมทั้งติดประกาศใหประชาชนทราบ  
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