
๑๑๓ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

๔.๑  แนวทางพัฒนาส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ+น 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ สง่เสริมอนรุักษ์ฟื4นฟภูมูิปัญญาท้องถิ�น 
 หมูท่ี�  ๑ - ๑๓ 

เพื�อสง่เสริมให้มีการสืบทอดประเพณี 
วฒันธรรมท้องถิ�น  รวมทั 4งอนรุักษ์ภมูิ
ปัญญาท้องถิ�น 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สง่เสริมภมูิปัญญาท้องถิ�นภายใน
หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
หมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

๒ สนบัสนนุงานทําบญุปีใหม ่หมูท่ี� ๑ - ๑๓ เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สนบัสนนุงบประมาณการจดั
กิจกรรมทําบญุปีใหม ่หมูท่ี�  
๑ - ๑๓ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
อนรุักษ์ฟื4นฟปูระเพณี 

สํานกัปลดั 

๓ สนบัสนนุการจดังานประเพณีวนั
สงกรานต์ หมูท่ี� ๑-๑๓ 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อจดังาน
วนัสงกรานต์ประจําตําบล  
 หมูท่ี� ๑-๑๓ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
อนรุักษ์ฟื4นฟปูระเพณี 

สํานกัปลดั 

๔ สนบัสนนุงบประมาณให้แก่หมูบ่้าน เพื�อ
ร่วมประเพณีแหพ่ระแข่งเรือชิงโล่
พระราชทานอําเภอหลงัสวน หมูท่ี� ๑-๑๓ 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

เพื�อร่วมประเพณีแหพ่ระแข่งเรือ
ชิงโลพ่ระราชทานอําเภอหลงัสวน 
หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 

สํานกัปลดั 

๕ อดุหนนุกิจกรรมประจําปีของหมูบ่้าน     
หมูท่ี� ๓,๖, ๙ 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สนบัสนนุงบประมาณการจดั
กิจกรรมทําบญุกลางบ้าน
ประจําปี  หมูท่ี� ๓ , ๖, ๙ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
อนรุักษ์ฟื4นฟปูระเพณี 

สํานกัปลดั 

๖ สนบัสนนุกองเชียร์ เรือยาวประจําตําบล  เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สนบัสนนุงบประมาณการจดัสง่
กองเชียร์เรือยาว หมูท่ี� ๑-๑๓ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
อนรุักษ์ฟื4นฟปูระเพณี 

สํานกัปลดั 

๗ สนบัสนนุกิจกรรมวนัลอยกระทง สระนํ 4า 
รพช.ห้วยทรายขาว หมูท่ี� ๘,  
คลองปังหวาน หมูท่ี�  ๑๓ 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

หมูท่ี�  ๘, หมูท่ี�  ๑๓ ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
อนรุักษ์ฟื4นฟปูระเพณี 

สํานกัปลดั 

๘ สร้างเรือ  ๕ ฝีพาย เพื�อเข้าร่วมงาน
ประเพณีประจําหมูบ่้าน 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

หมูท่ี�   ๘ ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
อนรุักษ์ฟื4นฟปูระเพณี 

สํานกัปลดั 

 



๑๑๔ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

๔.๑  แนวทางพัฒนาส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ+น 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๙ สนบัสนนุงบประมาณเพื�อสง่เสริมศิลปะ
พื 4นบ้านมโนราห์, กลองยาว  หมูท่ี� ๙ 

เพื�อสง่เสริมให้มีการสืบทอดประเพณี 
วฒันธรรมท้องถิ�น  รวมทั 4งอนรุักษ์ภมูิ
ปัญญาท้องถิ�น 

สนบัสนนุงบประมาณสง่เสริม
ศิลปะพื 4นบ้าน หมูท่ี�  ๙ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสว่นร่วมในการจดั
กิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน 
หมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

๑๐ สนบัสนนุงบประมาณจดังานประเพณีแข่ง
แพประจําปี หมูท่ี� ๑๐ 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สนบัสนนุงบประมาณการจดังาน
ประเพณีแข่งแพ หมูท่ี� ๑๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสว่นร่วมในการจดั
กิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่
คณะ 

สํานกัปลดั 

๑๑ สนบัสนนุงบประมาณจดังานวนัแม่
แหง่ชาติ  ๑๒  สิงหาคม หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สนบัสนนุงบประมาณจดังานวนั
แมแ่หง่ชาติ  ๑๒  สิงหาคม  
หมูท่ีท ๑-๑๓ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
อนรุักษ์ฟื4นฟปูระเพณี 

สํานกัปลดั 

๑๒ สนบัสนนุงบประมาณประชาสมัพนัธ์การ
จดังานประเพณีแข่งแพประจําปี หมูท่ี� ๑๐ 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สนบัสนนุงบประมาณ
ประชาสมัพนัธ์การจดังาน
ประเพณีแข่งแพ หมูท่ี� ๑๐ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสว่นร่วมในการจดั
กิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่
คณะ 

สํานกัปลดั 

๑๓ ปรับปรุงพฒันาภมูิทศัน์ของนํ 4าตกชมุแสง
หมูท่ี�  ๑๐ 

เพื�อให้แหลง่ทอ่งเที�ยวได้รับการพฒันา
ที�ยั�งยืน 

นํ 4าตกชมุแสงหมูท่ี�  ๑๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑. จํานวนนกัทอ่งเที�ยวเข้ามา
เที�ยวชมแหลง่ทอ่งเที�ยวเพิ�ม
มากขึ 4น 
๒. จดักิจกรรมการทอ่งเที�ยว
เชิงนิเวศน์เชื�อมโยงกบัตําบล
ตา่ง ๆ ภายในอําเภอ 

สํานกัปลดั 

 
 
 



๑๑๕ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

๔.๑  แนวทางพัฒนาส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ+น 
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๔ ก่อสร้างอาคาร โต๊ะ เก้าอี 4 เพื�อกิจกรรม
ทางพทุธศาสนา 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สนบัสนนุงบประมาณอดุหนนุ
สํานกัสงฆ์บ้านพรรณราย หมูท่ี�  
๑๒ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพื�ออนรุักษ์ฟื4นฟวูฒันธรรม
ประเพณีให้ดํารงสืบไป 

สํานกัปลดั 

๑๕ สนบัสนนุกลุม่อนรุักษ์ดนตรีพื 4นบ้าน เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
อนรุักษ์ดนตรีพื 4นบ้าน 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
อนรุักษ์ฟื4นฟปูระเพณี 

สํานกัปลดั 

๑๖ อบรมพิธีกรด้านศาสนา เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

จดัอบรมพิธีกรด้านศาสนา
จํานวน  ๕๐  คน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

 เพื�อสง่เสริมการสืบทอด
วฒันธรรม  ประเพณีให้
ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สํานกัปลดั 

๑๗ อดุหนนุวดัหาดสําราญ ในการจดังาน
ประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาของวดั 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สนบัสนนุงบประมาณอดุหนนุวดั
หาดสาํราญ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพื�ออนรุักษ์ฟื4นฟวูฒันธรรม
ประเพณีให้ดํารงสืบไป 

สํานกัปลดั 

๑๘ จดักิจกรรมและประเพณีสําคญัของวดั 
และสาํนกัสงฆ์ 

เพื�อเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน
ประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาของ
วดั ในวนัสําคญัตา่ง ๆ 

-วดัหาดสําราญ 
-สํานกัสงฆ์บ้านพรรณราย 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพื�ออนรุักษ์ฟื4นฟวูฒันธรรม
ประเพณีให้ดํารงสืบไป 

สํานกัปลดั 

๑๙ อดุหนนุวดัหาดสําราญเพื�อร่วมประเพณี
แหพ่ระแข่งเรือชิงโลพ่ระราชทานอําเภอ
หลงัสวน 

เพื�อสง่เสริมให้มีการสืบทอดวฒันธรรม 
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

อดุหนนุวดัหาดสําราญ เป็นคา่
ซอ่มแซมเรือยาว คา่ใช้จา่ยใน
การซ้อมเรือยาวเข้าแข่งขนั ฯลฯ 

๓๒๙,๐๐๐ 
อบต. 

๓๒๙,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 

สํานกัปลดั 

๒๐ อดุหนนุวดัหาดสําราญ ในการจดัสง่เรือ
พระบกเข้าร่วมงานประเพณีแหพ่ระแขง่
เรือชิงโลพ่ระราชทานอําเภอหลงัสวน 

เพื�อสง่เสริมให้มีการสืบทอดวฒันธรรม 
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

อดุหนนุวดัหาดสําราญ เป็นคา่
จดัสง่เรือพระบกเข้าร่วมขบวน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 

สํานกัปลดั 

๒๑ อดุหนนุแหก่ลองยาวในงานประเพณีแห่
พระแข่งเรือชิงโลพ่ระราชทานอําเภอ 
หลงัสวน 

เพื�อสง่เสริมให้มีการสืบทอดวฒันธรรม 
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

จดัซื 4อวสัด ุ อปุกรณ์ เสื 4อผ้า 
สําหรับร่วมขบวน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 

สํานกัปลดั 

 



๑๑๖ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
๔.๑  แนวทางพัฒนาส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ+น 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๒ อดุหนนุคณะกลองยาวนกัเรียนโรงเรียน
บ้านในกริม 

เพื�อสง่เสริมให้มีการสืบทอดวฒันธรรม
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านในกริมในการ
ซอ่มแซมกลองยาวและสนบัสนนุ
การดําเนินการตา่ง ๆ ของ
นกัเรียน จํานวน ๖๐ คน  

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

นกัเรียนเกิดความรักและ
หวงแหนในวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ�น และ
สง่เสริมการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของเด็ก นร. 

สํานกัปลดั 

๒๓ สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ขบวนเรือยาว
เพื�อร่วมประเพณีแหพ่ระแข่งเรือชิงโล่
พระราชทาน 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรม  
ประเพณีให้ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

จดัซื 4อวสัด ุ อปุกรณ์, ตกแตง่เรือ
พระบก  เสื 4อผ้า อาหาร เครื�องดื�ม 
สําหรับผู้ เข้าร่วมขบวน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพื�อสง่เสริมการสืบทอด
วฒันธรรม  ประเพณีให้
ดํารงอยูแ่ก่ชนรุ่นหลงั 

สํานกัปลดั 

๒๔ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการยกยอ่ง
เชิดชเูด็กไทยมีคณุธรรมเนื�องในวนัเด็ก
แหง่ชาต ิ

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม คดัเลือกเด็ก
และเยาวชนในชมุชน เพื�อยกย่องเชิดชู
เกียรติเนื�องในวนัเด็กแหง่ชาต ิ

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ 
สนง.วฒันธรรม อ.หลงัสวน  ใน
โครงการยกยอ่งเชิดชเูด็กไทยมี
คณุธรรม เนื�องในวนัเด็กแหง่ชาติ 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
หมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

๒๕ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการศนูย์
ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม สง่เสริมให้เด็ก 
เยาวชน ได้ศกึษาหลกัธรรม ในวนั
อาทิตย์ซึ�งเป็นวดัหยดุเรียน 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ 
สนง.วฒันธรรม อ.หลงัสวน  ใน
โครงการศนูย์ศกึษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
หมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

๒๖ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการจดังาน
สปัดาห์สง่เสริมวนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม การประกวด
สวดมนต์หมูส่รรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภญัญะ การประกวด
บรรยายธรรม  การแสดงตนเป็นพทุธ
มามกะ การจดันิทรรศการ โต๊ะหมูบ่ชูา
อบรมสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม ตอบ
ปัญหาธรรมะ 

สนบัสนนุงบประมาณ ให้แก่  
สนง. วฒันธรรม อ.หลงัสวน  ใน
โครงการจดังานสปัดาห์สง่เสริม
วนัสําคญัของพระพทุธศาสนา 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
หมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

 



๑๑๗ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

๔.๑  แนวทางพัฒนาส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ+น 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๗ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการราษฏร์-รัฐ
ศรัทธาธรรม 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรมทําความ
สะอาด บรูณะซอ่มแซม วดั และ 
ศาสนสถาน  ความสะอาดปลอดภยั 
ร่มรื�น น่าเลื�อมใส ศรัทธา เข้ามา
ทําบญุ 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง.
วฒันธรรม อ.หลงัสวน ใน
โครงการราษฎร์- รัฐ ศรัทธาธรรม 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
หมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

๒๘ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการลานบญุ 
ลานปัญญา 

เพื�อเป็นการใช้ศาสนสถานเป็น
ศนูย์กลางของชมุชน จดักิจกรรม
สง่เสริมทางศาสนา และวฒันธรรม
เป็นศนูย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดภมูิ
ปัญญา 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง.
วฒันธรรม อ.หลงัสวน  ใน
โครงการลานบญุ ลานปัญญา 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- -- ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
หมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

๒๙ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการเปิดพื 4นที�
แหลง่เรียนรู้ในศาสนสถาน เป็นลานปัญญา
ถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิ�นจากรุ่นอาวโุสสู่
เด็กรุ่นเยาว์ 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม เปิดแหลง่
เรียนรู้ในขมุชน มีภมูิปัญญาใน
ท้องถิ�น หลากหลายสาขา มีการ
ถ่ายทอดความรู้สูเ่ด็กในชมุชน 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง.
วฒันธรรม อ.หลงัสวน  ใน
โครงการเปิดพื 4นที�แหลง่เรียนรู้
ในศาสนสถาน เป็นลานปัญญา
ถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิ�นจาก
รุ่นอาวโุสสูเ่ด็กรุ่นเยาว์ 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
หมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

๓๐ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการสร้าง 
เยาวชนจิตอาสาร่วมบาํเพ็ญประโยชน์
พฒันาชมุชนในทกุสปัดาห์ 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรมสร้างกลุม่นํา
เยาวชนในชมุชนที�มีจิตอาสา 
แบง่กลุม่หมนุเวียนผลดักนับาํเพ็ญ
ประโยชน์พฒันาชมุชน 
 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง.
วฒันธรรม อ.หลงัสวน ใน
โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสา
ร่วมบําเพ็ญประโยชน์พฒันา
ชมุชนในทกุสปัดาห์ 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
หมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

 
 
 



๑๑๘ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

๔.๑  แนวทางพัฒนาส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ+น 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๓๑ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการตลาด
นดัภมูิปัญญา ในงานประเพณีของ
ชมุชน 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม   มีการ 
ออกร้านแสดงออก สาธิต จําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมของชมุชน
ในงานประเพณีของชมุชน 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง.
วฒันธรรม อ.หลงัสวน  ในโครงการตลาด
นดัภมูิปัญญา ในงานประเพณีของชมุชน 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การจดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ในหมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

๓๒ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการบ้าน
สร้างสรรค์  หลงัเลิกเรียน 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม เพิ�มพื 4นที�
ปลอดภยัให้นกัเรียนได้ทาํกิจกรรมที�
ตนชอบ และสร้างสรรค์สงัคม ลด
การมั�วสมุ ร้านอบายมขุตา่ง ๆ  
 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง.
วฒันธรรม อ.หลงัสวน  ในโครงการบ้าน
สร้างสรรค์ หลงัเลิกเรียน 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การจดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ในหมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

๓๓ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
วฒันธรรมไทยสายใยชมุชน 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม คลงัสมอง 
(ภมูิปัญญาท้องถิ�น, สง่เสริมอาชีพ
ทางศิลปะและวฒันธรรม , สง่เสริม
คณุธรรม จริยธรรม  พิพิธภณัฑ์
ชมุชน, ห้องสมดุชมุชน 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง. 
วฒันธรรม อ.หลงัสวน ในโครงการ
วฒันธรรมไทยสายใยชมุชน 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การจดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ในหมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

๓๔ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
อาสาสมคัรท้องถิ�นในการดแูลรักษา
มรดกศิลปวฒันธรรม  (อส.มศ.) 
 จ.ชมุพร 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม ดแูล รักษา 
ทําความสะอาด โบราณสถาน 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง.
วฒันธรรม อ.หลงัสวน ในโครงการ
อาสาสมคัรท้องถิ�นในการดแูลรักษา  มรดก
ศิลปวฒันธรรม  (อส.มศ.)  จ.ชมุพร 
 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การจดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ในหมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

๓๕ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
ปรับปรุงภมูิทศัน์สวนสมเด็จฯ  

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม   ปรับปรุง
ภมูิทศัน์สวนสมเด็จฯ  
 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง.
วฒันธรรม อ.หลงัสวน  ในโครงการ
ปรับปรุงภมูิทศัน์สวนสมเด็จฯ  

- ๗๐,๐๐๐ 
อบต.- 

- ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การจดักิจกรรมของตําบล 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ในหมูค่ณะ 

สํานกัปลดั 

 



๑๑๙ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ+งแวดล้อม 

๕.๑ สร้างจิตสํานึก  รณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ+งแวดล้อม 
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ ปรับปรุงภมูิทศัน์ของหมูบ่้าน หมูท่ี� ๑-๑๓ เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
หมูบ่้าน  

ปรุงปรุงภมูิทศัน์หมูบ่้าน 
 หมูท่ี� ๑-๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

หมูบ่้านมีภมูิทศัน์ที�สวยงาม 
น่าอยูย่ิ�งขึ 4น 

สว่นโยธา 

๒ ปลกูต้นไม้ริมถนน,  ที�สาธารณะ, ตลอด
แนวแมน่ํ 4าหลงัสวน  ที�ทําการศนูย์หมูบ่้าน 
ลดภาวะโลกร้อน  

เพื�อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ�งแวดล้อม 

ปลกูต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน  หมู่
ที�  ๑-๑๓ 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๓ ปรับปรุงคณุภาพดนิ เพือสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ�งแวดล้อม 

สนบัสนนุงบประมาณในการ
ปรับปรุงคณุภาพดนิ ให้แก่หมูท่ี� 
๑ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชนชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๔ พฒันาลุม่นํ 4าหลงัสวน หมูท่ี�  ๑ เพื�อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ�งแวดล้อม 

แมน่ํ 4าหลงัสวน จํานวน  ๑ แหง่ 
หมูท่ี�  ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๕ ปลกูหญ้าแฝกริมสระนํ 4า ลําห้วย 
เพื�อป้องกนัดิน พงั 

เพื�อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม 

ปลกูหญ้าแฝกริมสระนํ 4า ป้องกนั
การฃะล้างของหน้าที�ดนิ 
หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๖ สนบัสนนุกลุม่ลอ่งแพเชิงอนรุักษ์ หมูท่ี� ๕ เพื�อสง่เสริมอนรุักษ์ และรู้คณุคา่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สนบัสนนุกลุม่ลอ่งแพเชิงอนรุักษ์ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชนชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๗ อบรมอนรุักษ์ให้ความรู้และจดัตั 4งกลุม่
ทอ่งเที�ยวเชิงอนรุักษ์  หมูท่ี� ๑-๑๓ 

เพื�อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม 

จดัอบรมประชาชนเกี�ยวกบัการ
อนรุักษ์ และจดัตั 4งกลุม่ทอ่งเที�ยว 
ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี� ๑-๑๓ 
จํานวน  ๕๐  คน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

 
 



 
๑๒๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ+งแวดล้อม 
๕.๑ สร้างจิตสํานึก  รณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ+งแวดล้อม 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๘ สนบัสนนุการทอ่งเที�ยวจดุชมวิวห้วย 
คอสนั- ห้วยมว่ง หมูท่ี�  ๗ 

เพื�อสง่เสริมอนรุักษ์ และรู้คณุคา่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สนบัสนนุการทอ่งเที�ยวจดุชมวิว
ห้วยคอสนั-ห้วยมว่ง หมูท่ี�  ๗ 

- ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชนชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๙ ปลกูต้นไม้ สองข้างลาํห้วยมว่ง ห้วย 
คอสนั และศนูย์หมูบ่้าน หมูท่ี�  ๗ 
 

เพื�อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ�งแวดล้อม 

ปลกูต้นไม้สองข้างลําห้วยมว่ง 
ห้วยคอสนั และศนูย์หมูบ่้าน หมู่
ที�  ๗ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๑๐ ปรับปรุงภมูิทศัน์/สร้างศาลาที�พกัริมนํ 4า 
รพช. หมูท่ี�  ๘ 

เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
เป็นสถานทีพกัผ่อนหยอ่นใจชอง
ประชาชน 

ปรับปรุงภมูิทศัน์ สร้างศาลา ๑ 
หลงั ขนาดกว้าง ๕.๐๐  เมตร 
ยาว  ๖.๐๐  เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๑๑ อดุหนนุคณะกรรมการหมูบ่้าน หมูท่ี�  ๘  
ตามโครงการดแูลรักษาป่าเฉลิม 
พระเกียรติ 

เพื�อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม 

สนบัสนนุงบประมาณตาม
โครงการดแูลรักษาป่า หมูท่ี�  ๘ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๑๒ สนบัสนนุงบประมาณเพื�อจดัตั 4งผู้ดแูลป่า
ต้นนํ 4า  หมูท่ี ๙,  ๑๐, ๑๒, ๑๓ 

เพื�อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ 
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ�งแวดล้อม  

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อดแูลป่า
อนรุักษ์ป่าต้นนํ 4า  หมูท่ี  ๙, ๑๐, 
๑๒,  ๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชนชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๑๓ สนบัสนนุงบประมาณเพื�อสง่เสริม
กิจกรรมคืนชีวิตให้คลองหงาว หมูท่ี�  ๙ 

เพื�อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ 
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ�งแวดล้อม  

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สง่เสริมกิจกรรมคืนชีวิตให้
คลองหงาว  หมูท่ี�  ๙ 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชนชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

 
 
 
 



๑๒๑ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ+งแวดล้อม 

๕.๑ สร้างจิตสํานึก  รณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ+งแวดล้อม 
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๔ สนบัสนนุงบประมาณเพื�ออนรุักษ์
สิ�งแวดล้อม  หมูท่ี�  ๑๒ 

เพื�อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ 
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ�งแวดล้อม  

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
อนรุักษ์สิ�งแวดล้อม  หมูท่ี�  ๑๒ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชนชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๑๕ ปรับปรุงภมูิทศัน์ของสํานกัสงฆ์บ้าน
พรรณราย หมูท่ี�  ๑๒ 

เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สํานกัสงฆ์บ้านพรรณราย หมูท่ี�  ๑๒ 

ปรับปรุงภมูิทศัน์ของสํานกัสงฆ์
บ้านพรรณราย หมูท่ี�  ๑๒ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สํานกัสงฆ์บ้านพรรณรายมีภมูิ
ทศัน์ที�สวยงาม น่าอยูย่ิ�งขึ 4น 

สํานกัปลดั 

๑๖ ปรับปรุงภมูิทศัน์/ก่อสร้างศาลาที�พกั 
ริมทางของนํ 4าตกควนเศียรหมูท่ี�  ๑๓ 

เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
นํ 4าตก  

ปรับปรุงภมูิทศัน์นํ 4าตกควนเศียร
หมูท่ี�  ๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - หมูบ่้านมีภมูิทศัน์ที�สวยงาม 
น่าอยูย่ิ�งขึ 4น 

สํานกัปลดั 

๑๗ สนบัสนนุงบประมาณโครงการปลกูป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ สานสมัพนัธ์วนั
สิ�งแวดล้อมโลก    

เพื�อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ 
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ�งแวดล้อม  

สนบัสนนุงบประมาณโครงการ
ปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สาน
สมัพนัธ์วนัสิ�งแวดล้อมโลก   

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต.  

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต.  

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต.  

ประชนชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

๑๘ จดัตั 4งกลุม่อนรุักษ์พิทกัษ์ป่า เพื�อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ 
รักษา รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ�งแวดล้อม  

จดัตั 4งกลุม่อนรุักษ์พิทกัษ์ป่าหมูท่ี�  
๑-๑๓ 

- ๑๓๐,๐๐๐ 
อบต.  

- ประชนชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 

สํานกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ+งแวดล้อม 

๕.๒  จัดการด้านขยะมูลฝอย  สิ+งปฏิกูลและมลภาวะเป็นพิษ 
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ จดัซื 4อถงัขยะ/  ที�ใสข่ยะรีไซเคิลให้แก่  
หมูท่ี�  ๒, ๓ 

เพื�อสง่เสริมการทิ 4งขยะให้ถกูที�และเพื�อ
ความเป็นระเบียบของหมูบ่้าน 

จดัซื 4อถงัขยะ จํานวน ๒๐๐ ใบ 
หมูท่ี�  ๒ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพื�อความเป็นระเบียบ
ของหมูบ่้าน  

สํานกัปลดั 

๒ ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ  ให้แก่
หมูท่ี�  ๒,๔ 

เพื�อให้มีสถานที�กําขดัขยะให้แก่
ประชาชนในตําบล 

จดัสร้างเตาเผาชยะแบบไร้มลพิษ
ให้แก่หมูท่ี�  ๒, ๔ 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

มีการกําจดัขยะที�เป็น
ระบบ ปริมาณขยะ 
มลภาวะที�เป็นพิษลดลง 

สว่นโยธา 

๓ จดัซื 4อรถขยะประจําตําบล เพื�อให้มีสถานที�กําจดั จดัเก็บขยะ
ให้แก่ประชาชนในตําบล 

รถยนต์เก็บขยะจํานวน  ๑ คนั ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมสง่เสริมฯ 
กรมอนามยัและ

สิ�งแวดล้อม 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมสง่เสริมฯ 
กรมอนามยัและ

สิ�งแวดล้อม 

- มีการกําจดั/จดัเก็บขยะ
ที�เป็นระบบ ปริมาณขยะ 
มลภาวะที�เป็นพิษลดลง 

สว่นโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

๖.๑  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมพฒันาความรู้ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.และพนกังาน อบต. 

เพื�อเพิ�มพนูความรู้ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.และพนกังาน อบต. 

จดัสง่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และพนกังาน อบต.เข้ารับ
การอบรมโครงการตา่ง ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- บคุลากร มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานที�มีประสิทธิภาพ
และปรับปรุงระบบการทํางาน
ให้ดีขึ 4น 

สํานกัปลดั 

๒ จดัอบรมและสมัมนาและดงูาน เพื�อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ใน
การปฏิบตัิงาน ผู้ นําชมุชน กลุม่องค์กร
ตา่ง ๆ ผู้บริหาร อบต.พนกังาน อบต.
สมาชิก อบต. 

จดัศกึษาดงูานแก่ผู้ นําชมุชน 
กลุม่องค์กรตา่ง ๆ ในตําบล คณะ
ผู้บริหาร อบต. พนกังาน อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- บคุลากร มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานที�มีประสิทธิภาพ
และปรับปรุงระบบการทํางาน
ให้ดีขึ 4น 

สํานกัปลดั 

๓ สง่เสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และพนกังานสว่นตําบลศกึษา
เพิ�มเติม 

เพื�อเพิ�มพนูความรู้ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.และพนกังาน อบต. 

สนบัสนนุงบประมาณให้
ทนุการศกึษาระดบัปริญญาตรี
และระดบัปริญญาโท 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- บคุลากร มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานที�มีประสิทธิภาพ
และปรับปรุงระบบการทํางาน
ให้ดีขึ 4น 

สํานกัปลดั 

๔ โครงการ อบต.เคลื�อนที� เพื�ออํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ประชาชน รับทราบปัญหา
และความต้องการของประชาชนใน
รูปแบบของการเข้าถึงประชาชน 

ตําบลหาดยาย ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวกในการรับบริการ
จาก อบต. 

สํานกัปลดั 

 
 
 
 



 ๑๒๔ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

๖.๒  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณที�ทําการ อบต. เพื�อให้มีการปรับปรุงภมูิทศัน์ให้
สวยงาม สร้างความพอใจแก่ผู้ที�มา
ติดตอ่ราชการ 

ปรับปรุงภมูิทศัน์ที�ทําการ อบต. 
จํานวน ๑ แหง่ 
(ป้ายที�ทําการ ,เสาธง,รั 4ว,ปลกู
ต้นไม้) 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างความพงึพอใจและเกิด
ความประทบัใจแก่ผู้ที�มา
ติดตอ่ราชการ 

สว่นโยธา 

๒ จดัทําแผนพฒันาตาํบล เพื�อให้การปฏิบตัิงานของ อบต.มีความ
สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อจดัทํา 
ประชาคมและจดัทําแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา , 
แผนพฒันาสามปี ,แผน
ดําเนินงาน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

-- การปฏิบตัิงานของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ แผนพฒันามี
ความเหมาะสม ถกูต้อง 
สะท้อนปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๓ ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เพื�อให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

จดักิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาโดยการ
ออกแบบสอบถามความคิดเห็น
จากประชาชน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ได้ทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของ อบต. รับทราบถึงปัญหา
ความต้องการของประชาขน 

สํานกัปลดั 

๔ จ้างสํารวจความพงึพอใจของประชาชน 
จ้างศกึษาพฒันาระบบการจราจร 
 จ้างบริการการจดัการระบบตา่ง ๆ  

เพื�อประเมินผลความพงึพอใจทางด้าน
การปฏิบตัิงานขององค์การบริหารสว่น
ตําบล 

จ้างหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจในการสํารวจฯ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ได้ทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของ อบต. รับทราบถึงปัญหา
ความต้องการของประชาขน 

สํานกัปลดั 

๕ จดัทําแผนที�ภาษี เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย 

จดัทําแผนที�ภาษีตําบลหาดยาย ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- การปฏิบตัิงานของ อบต.มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
จดัเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย
มากขึ 4น 

สว่นการคลงั 

๖ ก่อสร้างที�จอดรถ  เพื�อความสะดวกในการติดตอ่ราชการ ก่อสร้างที�จอดรถ อบต.หาดยาย ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างความพงึพอใจและเกิด
ความประทบัใจแก่ผู้ที�มา
ติดตอ่ราชการ 

สว่นโยธา 

 



๑๒๕ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

๖.๒  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๗ ห้องนํ 4าบริการประชาชน เพื�ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาตดิตอ่
ราชการ 

ก่อสร้างห้องนํ 4าเพื�อบริการ
ประชาชน ณ อบต.หาดยาย 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างความพงึพอใจและ
เกิดความประทบัใจแก่ผู้
ที�มาติดตอ่ราชการ 

สว่นโยธา 

๘ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื�อรองรับการปฏิบตัิงานของกิจการ 
อบต. 

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  
อบต.หาดยาย   ขนาดกว้าง  
๑๕X๓๓ เมตร 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- อบต.มีสถานที�สําหรับจดั
กิจกรรมการตา่ง ๆ 

สว่นโยธา 

๙ ก่อสร้างถนน คสล.รอบอาคารสํานกังาน 
อบต.หาดยาย 

เพื�ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาตดิตอ่
ราชการ 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- สร้างความพงึพอใจและ
เกิดความประทบัใจแก่ผู้
ที�มาติดตอ่ราชการ 

สว่นโยธา 

๑๐ จดัซื 4อครุภณัฑ์  วสัด ุ อปุกรณ์ เครื�องมือ
เครื�องใช้ 

เพื�ออํานวยความสะดวกและเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
องค์กร 

จดัซื 4อครุภณัฑ์  อปุกรณ์  
เครื�องมือ  เครื�องใช้ที�จําเป็นใน
การบริหารงาน และให้แก่
ประชาชน 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- องค์กรมีความพร้อมและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 

สํานกัปลดั 

๑๑ จดัซื 4อรถยนต์ตรวจการ เพื�ออํานวยความสะดวกและเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
องค์กรในด้านการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

รถยนต์ตรวจการ กระบะตอน
เดียว ขนาดไมต่ํ�ากวา่ ๒,๕๐๐ 
ซีซี 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - องค์กรมีความพร้อมและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 

สํานกัปลดั 

๑๒ จดัซื 4อสขุภณัฑ์ห้องนํ 4า เพื�อเปลี�ยนสขุภณัฑ์ในห้องนํ 4าให้
สามารถใช้การได้ 

ที�ทําการ อบต.หาดยาย ๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ห้องนํ 4าในสํานกังาน
สามารถใช้การได้ด ี

สํานกัปลดั 

๑๓ ก่อสร้างลานกีฬาหน้าที�ทําการ 
 อบต.หาดยาย 

เพื�อให้มีสถานที�ออกกําลงักาย มีลานกีฬาสําหรับออกกําลงักาย 
หน้าที�ทําการ อบต. หาดาย
จํานวน  ๑  จดุ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - มีสถานที�ออกกําลงักาย 
ณ สถานที�ราชการ 
 

สํานกัปลดั 

 
 



๑๒๖ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

๖.๒  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๔ ตอ่เติมอาคารสํานกังานที�ทําการ 
อบต.  

เพื�ออํานวยความสะดวกและเพิ�ม 
ประสิทธิภาพ 

ที�ทําการ อบต. หาดยาย ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

  องค์กรมีความพร้อมและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 

สํานกัปลดั 

๑๕ ก่อสร้างห้องประชมุ เพื�อรองรับการปฏิบตัิงานของกิจการ 
อบต. 

ก่อสร้างห้องประชมุ    อบต. 
หาดยาย    

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

อบต.มีสถานที�สําหรับจดั
กิจกรรมการตา่ง ๆ 

สว่นโยธา 

๑๖ ก่อสร้างอาคารเก็บพสัด ุ เพื�อรองรับการจดัเก็บพสัดขุอง อบต. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  
อบต.หาดยาย   จํานวน ๑ ห้อง 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

อบต.มีสถานที�สําหรับจดั
กิจกรรมการตา่ง ๆ 

สว่นโยธา 

๑๗ ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าที�ทําการ 
 อบต.หาดยาย 

เพื�อให้มีสถานที�ที�สะดวก ก่อสร้างลานคอนกรีต 
จํานวน  ๑ จดุ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - มีสถานที�ออกกําลงักาย 
ณ สถานที�ราชการ 
 

สํานกัปลดั 

๑๘ ขดุลอกครูะบายนํ 4าหน้าที�ทําการ 
อบต. 

เพื�อให้การระบายนํ 4าได้สะดวก ขดุลอกครูะบายนํ 4าระยะทาง  ๓๐๐   
เมตร 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การระบายนํ 4าสะดวก
ป้องกนันํ 4าทว่มขงั 

สว่นโยธา 

๑๙ ปรับปรุงพฒันาสวนสาธารณะหน้าที�
ทําการ อบต.. 

เพื�อให้มีการปรับปรุงภมูิทศัน์ให้
สวยงาม สร้างความพอใจแก่ผู้ที�มา
ติดตอ่ราชการ 

ปรับปรุงพฒันาสวนธารณะหน้าที�ทํา
การ อบต. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างความพงึพอใจและเกิด
ความประทบัใจแก่ผู้ที�มา
ติดตอ่ราชการ 

สํานกัปลดั 

๒๐ จดัตั 4งเสาวิทยแุละศนูย์วิทย ุ เพื�อการติดตอ่ราชการด้านบรรเทาสา
ธารณภยั 

ติดตั 4งเสาและศนูย์วทย ุ ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื�อความสะดวก รวดเร็ว 
ในการติดตอ่สื�อสาร 

สํานกัปลดั 

๒๑ ซอ่มแซมปรับปรุงอาคาร อปพร. เพื�ออํานวยความสะดวกและเพิ�ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

ที�ทําการ ศนูย์ อปพร.  อบต.  
หาดยาย 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - องค์กรมีความพร้อมและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 

สํานกัปลดั 

๒๒ จดัตั 4งเครือข่ายอินเตอร์เน็ทขมุชน เพื�อรองรับการปฏิบตัิงานของสื�อสาร
ทางอินเตอร์เน็ท  

ตั 4งเครือข่ายอินเตอร์เน็ท 
อบต.หาดยาย    
 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

มีระบบการสื�อสารทาง
อินเตอร์เน็ที�กว้างขวาง 

สํานกัปลดั 



๑๒๗ 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๖.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนไปใช้
สิทธิเลือกตั 4งในทกุระดบั 

๑.เพื�อสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วม
ในการเลือกตั 4ง 
๒.เพื�อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการเลือกตั 4ง 

จดัรณรงค์ประชาสมัพนัธ์แก่
ประชาชน หมูท่ี� ๑-๑๓  

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสว่นร่วมและมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกตั 4งตามระบอบ
ประชาธิปไตยเพิ�มขึ 4น 

สํานกัปลดั 

๒ เสริมสร้างความรู้เกี�ยวกบัประชาธิปไตย
และการมีสว่นร่วมของประชาชนใน
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 

๑.เพื�อสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วม
ในการเลือกตั 4ง 
๒.เพื�อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการเลือกตั 4ง 

จดัอบรมเสริมสร้างความรู้
เกี�ยวกบัประชาธิปไตย ฯ 
 หมูท่ี� ๑-๑๓ จํานวน ๑๐๐ คน 

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสว่นร่วมและมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกตั 4งตามระบอบ
ประชาธิปไตยเพิ�มขึ 4น 

สํานกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

๖.๔  เพิ+มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารด้านการบริหารของ อบต.ให้แก่ประชาชน 
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้าง/  ปรับปรุง/ ตอ่เติม ศนูย์หมูบ่้าน   
หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

หมูท่ี� ๑-๑๓ ๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

สว่นโยธา 

๒ จดัซื 4อ/ ซ่อมแซม เครื�องขยายเสียง พร้อม
ลําโพงประจําหมูบ่้าน  หมูท่ี� ๑-๑๓ 

เพื�อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

หมูท่ี� ๑-๑๓ ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

สํานกัปลดั 

๓ ก่อสร้างที�ทําการกองทนุหมูบ่้าน หมูท่ี�  ๒ เพื�อให้มีที�ทําการกองทนุหมูบ่้านบริการ
ประชาชน และใช้งานได้เสมอ 

หมูท่ี�  ๒ ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

สํานกัปลดั 

๔ ก่อสร้าง/ ปรับปรุงหอกระจายข่าว เสียง
ตามสาย  ประจําหมูบ่้าน หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

หมูท่ี�  ๑-๑๓ ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

สว่นโยธา 

๕ สนบัสนนุหนงัสือพิมพ์ให้แก่หมูบ่้าน หมูท่ี�  
๑-๑๓ 

เพื�อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

หมูท่ี� ๑-๑๓ ๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

สํานกัปลดั 

๖ ก่อสร้าง /ปรับปรุงที�อา่นหนงัสือพิมพ์
พร้อมให้แก่หมูบ่้าน  หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อให้มีที�อา่นหนงัสือพิมพ์ที�สะดวก มี
ที�เก็บหนงัสือพิมพ์ ไว้บริการประชาชน
และใช้งานได้เสมอ 

หมูท่ี�  ๑-๑๓ ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

สว่นโยธา 

 
 
 
 



           ๑๒๙  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

๖.๔  เพิ+มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารด้านการบริหารของ อบต.ให้แก่ประชาชน 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๗ สนบัสนนุงบประมาณ เพื�อจดัซื 4อที�ดิน
จํานวน  ๑  ไร่  เพื�อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมูท่ี�  ๒ 

เพื�อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

สนบัสนนุงบประมาณ เพื�อจดัซื 4อ
ที�ดิน จํานวน  ๑ ไร่ ก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ เพื�อเป็นที�
ทําการหมูบ่้าน ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่้าน ที�ออกกําลงักาย ที�
จดัเก็บเครื�องครัว ของใช้ตา่ง ๆ 
เชน่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี 4 ฯลฯ 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวก
รวดเร็ว  มีสถานที�จดัเก็บของ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สํานกัปลดั 

๘ ก่อสร้างป้อมยามประจําหมูบ่้าน  หมูท่ี�  ๕ เพื�อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

หมูท่ี�  ๕ ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

สํานกัปลดั 

๙ ติดตั 4งโทรศพัท์บ้าน  หมูท่ี�  ๘ เพื�อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

หมูท่ี� ๘ ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

สํานกัปลดั 

๑๐ อดุหนนุศนูย์จดัซื 4อจดัจ้างขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�น ระดบัอําเภอ 

เพื�อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ศนูย์
การจดัซื 4อจดัจ้างของ อปท. 
อําเภอหลงัสวน 

๒๔,๐๐๐ 
อบต. 

๒๔,๐๐๐ 
อบต. 

๒๔,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

สํานกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๐ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๗.๑  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ+มรายได้ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ สนบัสนนุกิจกรรมด้านหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

สง่เสริมการดําเนินงานของ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

สนบัสนนุการดําเนินงานด้าน
ตา่ง ๆ ทั 4งวสัด ุอปุกรณ์และอื�น 
ๆ ทีเกี�ยวข้อง จดัซื 4อพนัธุ์ปลา 
พนัธ์ผกั ฯลฯ เพื�อแจกจา่ย 
ให้กบัประชาชน หมูท่ี�   ๑-๑๓ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

พฒันาชมุชน 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

พฒันาชมุชน 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

พฒันาชมุชน 

ประชาชนมีรายได้เพิ�มึ 4นจากการ
รวมกลุม่ประกอบอาชีพ เกิดการบรู
ณาการ การดําเนินการงานด้านการ
เผยแพร่หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานกัปลดั 

๒ โครงการอิฐบล็อก(ตอ่ยอด) หมูท่ี� ๑ เพื�อสง่เสริมการประกอบอาชีพ
และเพิ�มรายได้ให้แก่ประชาชน 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อตอ่
ยอดโครงการอิฐบล็อก หมูท่ี� ๑ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ 4นจากการ
รวมกลุม่ประกอบอาชีพ 

สํานกัปลดั 

๓ สง่เสริมกลุม่เลี 4ยงสตัว์  หมูท่ี�  ๑-๑๓ เพื�อสง่เสริมการประกอบอาชีพ
และเพิ�มรายได้ให้แก่ประชาชน 

จดัซื 4อพนัธุ์สตัว์ สกุร โค 
กระบือ สตัว์ปีก ปลา ไก่ กบ 
ฯลฯ ให้แก่กลุม่เลี 4ยงสตัว์ 

 หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ 4นจากการ
รวมกลุม่ประกอบอาชีพ 

สํานกัปลดั 

๔ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพด้านตา่ง ๆ หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อให้ประชาชนได้มีความรู้เพื�อ
ใช้ในการประกอบอาชีพ 

จดัหาวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ตามโครงการ เชน่ 

๑. การทําผ้าบาติก 

๒. การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร์ 
๓. การนวดแผนไทย 

๔. ฝึกอาชีพงานจกัสาน 

๕. การผกูผ้า 

๖. ซ่อมเครื�องใช้ไฟฟ้า 

๗. การซ่อมเครื�องยนต์ เครื�องจกัรกล 

๘. การทําปุ๋ ยหมกั, ปุ๋ ยชีวภาพ 

๙.  การทํานํ 4ายาล้างจาน 

๑๐. การทําสวนหย่อม 

๑๑. การทําชนมไทย การแปรรูปผลไม้ 

๑๒การผลิตข้าวเกรียบกุ้ง นํ 4าพริกเผา 

๑๓ การทําศิลปะประดิษฐ์ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

พฒันาชมุชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

พฒันาชมุชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

พฒันาชมุชน 

สร้างงาน และเสริมสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

สํานกัปลดั 

 
 



 ๑๓๑ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๗.๑  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ+มรายได้ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๕ เพิ�มมลูคา่ผลผลิตทางการเกษตร หมูท่ี�  
๑-๑๓ 

เพื�อเพิ�มรายได้ให้แก่เกษตรกร
และเพิ�มมลูคา่ให้กบัผลติทางการ
เกษตร 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อแปร
รูปผลผลติทางการเกษตร
ภายในหมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ผลผลิตทางการเกษตรมีมลูคา่เพิ�ม
ขึ 4น 

สํานกังานปลดั 

๖ สนบัสนนุเครื�องกวนผลไม้  หมูท่ี�   ๑, 
๖,๑๓ 

เพื�อสนบัสนนุกิจกรรมกลุม่
องค์กรภายในหมูบ่้านและเพิ�ม
มลูคา่สินค้าเกษตรร ชว่ยแก้ไข
ปัญหาราคาผลไม้ตกตํ�า 

จดัซื 4อเครื�องกวนผลไม้พร้อม
อปุกรณ์ ให้แก่ หมูท่ี� ๑, ๖,๑๓ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพิ�มมลูคา่สินค้า ลดปัญหาสินค้า
ล้นตลาด กลุม่/องค์กร มีรายได้
เพิ�มขึ 4น 

สํานกัปลดั 

๗ สนบัสนนุงบประมาณเพื�อสนบัสนนุการ
จดัซื 4อจกัรอตุสาหกรรม  หมูท่ี�  ๑ 

เพื�อสง่เสริมการดําเนินงานของ
กลุม่เย็บผ้า 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สนบัสนนุกลุม่เย็บผ้าเพื�อ
จดัซื 4อจกัรอตุสาหกรรม 
จํานวน  ๑๕  ชดุ  
 ให้แก่หมูท่ี�  ๑ 

- - ๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ 4นจากการ
รวมกลุม่ประกอบอาชีพ 

สํานกัปลดั 

๘ สนบัสนนุงบประมาณให้กลุม่รับซื 4อของ
เก่า  หมูท่ี�  ๑ 

เพื�อสง่เสริมการดําเนินงานของ
กลุม่เก็บขยะรีไซเคิล ลดปัญหา
ขยะ 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่
กลุม่รับชื 4อของเก่า และเก็บ
ขยะรีไซเคิลให้แก่หมุท่ี�  ๑ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ 4นลด
ปริมาณขยะในหมูบ่้าน 

สํานกัปลดั 

๙ สนบัสนนุการปลกูพืชสมนุไพร และผลติ
เครื�องดื�มสมนุไพรผง หมูท่ี�  ๑ 

เพื�อสง่เสริมการดําเนินงานของ
กลุม่ปลกูพืชสมนุไพร 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สนบัสนนุกลุม่ปลกูพืช
สมนุไพร  หมูท่ี�   ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ 4น เป็นการ
สร้างจิตสํานึกของการรักษาไว้ซึ�ง
สมนุไพรไทย 

สํานกัปลดั 

๑๐ จดัซื 4อเต็นท์   โต๊ะ เครื�องครัว  หมูท่ี� ๒, ๓, 
๙,๑๒ 

เพื�อสง่เสริมการประกอบอาชีและ
เพิ�มรายได้ให้แก่ประชาชน 

สนบัสนนุงบประมาณจดัซื 4อ
เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี 4  เครื�องครัว 
ให้หมูท่ี�  ๒,๓,๙,๑๒ 

๘๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ 4นจากการ
รวมกลุม่ประกอบอาชีพ 

สํานกังานปลดั 

 
 
 



 ๑๓๒ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๗.๑  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ+มรายได้ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๑ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เด็ก สตรี ผู้
พิการ ผู้ ด้อยโอกาส ในการประกอบอาชีพ
ด้านตา่ง ๆ   หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อให้ประชาชน ผู้ พิการ 
ผู้ ด้อยโอกาสได้มีความรู้เพื�อใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

จดัหาวิทยากรอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน เด็ก สตรี ผู้ พิการ 
ผู้ ด้อยโอกาสตามโครงการเชน่ 
๑. การทําผ้าบาติก 
๒. การทํากรอบรูป
วิทยาศาสตร์ 
๓. การนวดแผนไทย 
๔. ฝึกอาชีพงานจกัสาน 
๖. การผกูผ้า 
๗. ซอ่มเครื�องไฟฟ้า 
๘. การซอ่มเครื�องยนต์
เครื�องจกัรกล 
๙. การทําปุ๋ ยหมกั,ปุ๋ ยชีวภาพ 
๑๐. เพาะเห็ดฟาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

พฒันาชมุชน 
สนง. พฒันา

สงัคมฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

พฒันาชมุชน 
สนง. พฒันา

สงัคมฯ 

 สร้างงานและเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

สํานกัปลดั 

๑๒ ผลิตอาหารสตัว์ (อดัเม็ด) หมูท่ี�  ๒ เพื�อเพิ�มรายได้ให้แก่ประชาชน สนบัสนนุงบประมาณตาม
โครงการผลิตอาหารสตัว์ 
(อดัเม็ด) หมูท่ี�  ๒ 

- ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- สร้างงานและเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

สํานกังานปลดั 

๑๓ สร้างโรงงานนํ 4าดื�มและนํ 4าแข็ง เพื�อเสริมสร้างรายได้และสง่เสริม
อาชีพให้แก่ราษฎร  

สร้างโรงงานนํ 4าดื�มและนํ 4าแข็ง 
ให้แก่ หมูท่ี� ๒, ๓, ๕,๖,๘ 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- สร้างงานและเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

สํานกัปลดั 

๑๔ สนบัสนนุงบประมาณแก่โครงการธนาคาร
ต้นไม้ หมูท่ี�  ๒ 

เพื�อสนบัสนนุกิจกรรมกลุม่
องค์กรภายในหมูบ่้าน 

สนบัสนนุงบประมาณแก่
โครงการธนาคารต้นไม้  
หมูท่ี�  ๒ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพิ�มมลูคา่สินค้า ลดปัญหาสินค้า
ล้นตลาด กลุม่/องค์กร มีรายได้
เพิ�มขึ 4น 

สํานกัปลดั 

 
 



 ๑๓๓ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๗.๑  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ+มรายได้ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๕ สนบัสนนุงบประมาณแก่กองทนุ หมูบ่้าน 
หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อสนบัสนนุกิจกรรมกลุม่
องค์กรภายในหมูบ่้าน 

สนบัสนนุงบประมาณแก่ 
กองทนุหมูบ่้าน หมูท่ี� ๑-๑๓ 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพิ�มมลูคา่สินค้า ลดปัญหาสินค้า
ล้นตลาด กลุม่/องค์กร มีรายได้
เพิ�มขึ 4น 

สํานกัปลดั 

๑๖ สนบัสนนุงบประมาณแก่โครงการธนาคาร
หมูบ่้านหมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อสนบัสนนุกิจกรรมกลุม่
องค์กรภายในหมูบ่้าน 

สนบัสนนุงบประมาณแก่
โครงการธนาคารหมูบ่้าน  
หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพิ�มมลูคา่สินค้า ลดปัญหาสินค้า
ล้นตลาด กลุม่/องค์กร มีรายได้
เพิ�มขึ 4น 

สํานกัปลดั 

๑๗ สนบัสนนุงบประมาณแก่โครงการธนาคาร
ความดี หมูท่ี�  ๒ 

เพื�อสนบัสนนุกิจกรรมกลุม่
องค์กรภายในหมูบ่้าน 

สนบัสนนุงบประมาณแก่
โครงการธนาคารความดี  
หมูท่ี�  ๒ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพื�อสง่เสริมให้ประชาชนมีจิต 
สํานึกที�ด ี

สํานกัปลดั 

๑๘ สนบัสนนุงบประมาณแก่โครงการหนึ�ง
ตําบลหนึ�งผลติภณัฑ์ หมูท่ี� หมูท่ี� ๑-๑๓ 

เพื�อสนบัสนนุกิจกรรมกลุม่
องค์กรภายในหมูบ่้าน 

สนบัสนนุงบประมาณแก่
โครงการหนึ�งตําบลหนึ�ง
ผลิตภณัฑ์  หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพิ�มมลูคา่สินค้า ลดปัญหาสินค้า
ล้นตลาด กลุม่/องค์กร มีรายได้
เพิ�มขึ 4น 

สํานกังานปลดั 

๑๙ สนบัสนนุงบประมาณแก่ โครงการทา่
ทราย หมูท่ี�  ๒ 

เพื�อสนบัสนนุกิจกรรมกลุม่
องค์กรภายในหมูบ่้าน 

สนบัสนนุงบประมาณแก่
โครงการทา่ทราย หมูท่ี�  ๒ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพิ�มมลูคา่สินค้า ลดปัญหาสินค้า
ล้นตลาด กลุม่/องค์กร มีรายได้
เพิ�มขึ 4น 

สํานกัปลดั 

๒๐ สง่เสริมการออมเงินทกุครัวเรือน หมูท่ี�  
๑-๑๓ 

ลดรายจา่ยในครัวเรือนอนัเกิด
จากการซื 4อ บริโภค 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สง่เสริมการออมเงินทกุ
ครัวเรือน หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- สร้างงานและเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน  ลดรายจา่ยในครัวเรือน 

สํานกัปลดั 

๒๑ ทศันศกึษาดงูานกลุม่อาชีพในตําบล  
 

เพื�อพฒันาความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่
ประชาชน 

จดัศกึษาดงูานแก่ผู้ นําชมุชน
และเกษตรกรภายในตาํบล 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพื�อให้ประชาชนได้ความรู้เพิ�มขึ 4น
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สํานกังานปลดั 

 
 
 



 ๑๓๔ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๗.๑  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ+มรายได้ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๒ ก่อสร้าง/จดัตั 4งศนูย์เรียนรู้ชมุชน  หมูท่ี�  ๖ สนบัสนนุงบประมาณเพื�อจดัตั 4ง
ศนูย์เรียนรู้ชมุชน 

ก่อสร้าง/จดัตั 4งศนูย์สาธิต ศนูย์
เรียนรู้ชมุชน หมูท่ี�  ๖ 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- สร้างงานและเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

สํานกัปลดั 

๒๓ สนบัสนนุงบประมาณเพื�อสนบัสนนุกลุม่
ออมทรัพย์เพื�อการผลิต  

เพื�อสง่เสริมการดําเนินงานของ
กลุม่ออมทรัพย์เพื�อการผลิต 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สนบัสนนกุลุม่ออมทรัพย์เพื�อ
การผลิต หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ 4นจากการ
รวมกลุม่ประกอบอาชีพ 

สํานกัปลดั 

๒๔ รณรงค์การจดัทําบญัชีครัวเรือน ลดรายจา่ยในครัวเรือนอนัเกิด
จากการซื 4อบริโภค 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
รณรงค์การจดัทําบญัชี
ครัวเรือน หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างงานและเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน  ลดรายจา่ยในครัวเรือน 

สํานกัปลดั 

๒๕ สนบัสนนุงบประมาณในการก่อสร้างบอ่
ปนูเลี 4ยงปลา ให้แก่หมูท่ี�  ๑๑ 

เพื�อสง่เสริมการประกอบอาชีพ
และเพิ�มรายได้ให้แก่ประชาชน 

สนบัสนนุงบประมาณในการ
ก่อสร้างบอ่ปนูเลี 4ยงปลาให้แก่
หมูท่ี�  ๑๑ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ 4นจากการ
รวมกลุม่ประกอบอาชีพ 

สํานกัปลดั 

๒๖ จดัตั 4งตลาดกลางสนิค้าเกษตร เพื�อเป็นศนูย์กลางจําหน่ายสนิค้า
เกษตร 

จดัตั 4งตลาดกลางรับซื 4อสินค้า
ประจําตําบล หมูท่ี� ๑-๑๓ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสถานที�จําหนา่ยสินค้า
เกษตรที�ใกล้บ้าน 

สํานกัปลดั 

๒๗ สนบัสนนุงบประมาณเพื�อสนบัสนนุกลุม่
มงัคดุ 

เพื�อสง่เสริมการดําเนินงานของ
กลุม่มงัคดุ 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สนบัสนนุกลุม่มงัคดุ ตําบล
หาดยาย หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

-  ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ 4นจากการ
รวมกลุม่ประกอบอาชีพ 

สํานกัปลดั 

๒๘ สนบัสนนุงบประมาณตลาดรับซื 4อนํ 4ายาง เพื�อเพิ�มรายได้ให้แก่ประชาชน สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สนบัสนนุการรับซื 4อนํ 4ายาง
ภายในตําบล หมุท่ี� ๑-๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างงานและเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

สํานกัปลดั 

๒๙ สนบัสนนุรัฐวิสาหกิจชมุชนกลุม่ทเุรียน
คณุภาพ 

เพื�อสง่เสริมการดําเนินงานของ
กลุม่ทเุรียน 

หมูท่ี�  ๑๓ ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ 4นจากการ
รวมกลุม่ประกอบอาชีพ 

สํานกัปลดั 

 
 
 



 ๑๓๕ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๗.๑  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ+มรายได้ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๓๐ สนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนร้านค้าชมุชน/
ฟื4นฟรู้านค้าชมุชน 

เพื�อเสริมสร้างรายได้และสง่เสริม
อาชีพให้แก่ราษฎร 

สนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียน
ร้านค้าในชมุชนภายในตาํบล 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

สร้างงานและเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

สํานกัปลดั 

๓๑ สนบัสนนุปัจจยัการผลิตให้แก่กลุม่ทเุรียน
นอกฤด ู

เพี�อเสริมสร้างรายได้และสง่เสริม
อาชีพให้แก่ราษฎร 

สนบัสนนุปัจจยัการผลิตให้แก่
กลุม่ทเุรียนภายในตําบล 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

สร้างงานและเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

สํานกัปลดั 

๓๒ สนบัสนนุผ้าสําหรับผกูในงานพิธี เพื�อสนบัสนนุกิจกรรมแก่กลุม่
แมบ่้านเกษตรกร หรือองค์กร 
ตา่ง ๆ ภายในหมูบ่้านให้มี
อปุกรณ์ใช้สําหรับงานพิธีตา่ง ๆ 

จดัซื 4อผ้า จํานวน ๖ ม้วน ให้
กลุม่แมบ่้าน  หมูท่ี� ๑๓ 

๑๒,๐๐๐ 
อบต. 

๑๒,๐๐๐ 
อบต. 

 เพิ�มรายได้ รักษาภมูิปัญญาของ
ท้องถิ�นและสร้างความสามคัคใีน
หมูบ่้าน ทําให้ชมุชนมีความเข้มแข็ง 

สํานกัปลดั 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 
บัญชีโครงการที+เกนิศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาํบลหาดยาย 

 

ลาํดับที+ โครงการ / สถานที+ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗)หน้า 

สอดคล้องกับขอบเขต
ประเภทโครงการที+เกิน

ศักยภาพของ อปท. 

เหตุผลความจาํเป็นที+ต้องเสนอ
โครงการ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยางสายทา่มะพลา-ทอนจนัทร์ 
 

ถนนกว้าง ๘.๐๐ เมตร  ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร  ไหล่
ทางข้างละ ๑ เมตร ตามแบบอบต.กําหนด 

๓,๕๐๐,๐๐๐  โครงสร้างพื 4นฐาน เป็นโครงการที�สามารถชว่ยเหลือ
ประชาชนที�ได้รับความเดือนร้อนใน
ตําบลและพื 4นที�ใกล้เคียง 

๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหาดยาย-ทา่มะพลา  
หมูท่ี� ๓ ตําบลหาดยาย 
 
 
 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร   
ตามแบบมาตรฐานของ อปท. 

๓,๑๕๐,๐๐๐ 
 

 โครงสร้างพื 4นฐาน เป็นโครงการที�ครอบคลมุบริเวณพื 4นที�
กว้างและต้องดําเนินการพฒันา
ร่วมกนัโดยประชาชนในสว่นรวม
ได้รับประโยชน์ร่วมกนั 

๓ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหาดยาย-วงัตะกอ  
หมูท่ี� ๕ ตําบลหาดยาย 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐานของ อปท. 

๑,๕๗๕,๐๐๐ 
 

 โครงสร้างพื 4นฐาน เป็นโครงการที�ครอบคลมุบริเวณพื 4นที�
กว้างและต้องดําเนินการพฒันา
ร่วมกนัโดยประชาชนในสว่นรวม
ได้รับประโยชน์ร่วมกนั 

๔ ก่อส้าง/ปรับปรุง ถนนลาดยางสายในกริม หมูท่ี�  
๕-๗-๘ 
 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ตาม
แบบอบต.กําหนด 

๔,๗๑๙,๙๙๙ 
 

 โครงสร้างพื 4นฐาน เป็นโครงการที�มีผลกระทบตอ่
ประชาชนในสว่นรวมจํานวนมาก 
จําเป็นต้องบรูณาการร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 
 
 

ลาํดับที+ โครงการ / สถานที+ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗)หน้า 

สอดคล้องกับขอบเขต
ประเภทโครงการที+เกิน

ศักยภาพของ อปท. 

เหตุผลความจาํเป็นที+ต้องเสนอ
โครงการ 

๕ ก่อสร้างถนนลาดยางสายหมูท่ี� ๖-๗-๑๑ 
 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง    ๒,๐๐๐ เมตร  
ตามแบบอบต.กําหนด 

๓,๗๘๐,๐๐๐ 
 

 โครงสร้างพื 4นฐาน เป็นโครงการที�มีผลกระทบตอ่
ประชาชนในสว่นรวมจํานวนมาก 
จําเป็นต้องบรูณาการร่วมกนั 

๖ ก่อสร้างทอ่เหลี�ยม คสล. สายหาดยาย-ทา่มะพลา 
หมูท่ี� ๓ ตําบลหาดยาย 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สงู ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ 4า ยาว ๘.๐๐ เมตร  
ตามแบบมาตรฐานของ อปท. 

๓๒๒,๐๐๐ 
 

 โครงสร้างพื 4นฐาน เป็นโครงการที�มีผลกระทบตอ่
ประชาชนในสว่นรวมจํานวนมาก 
จําเป็นต้องบรูณาการร่วมกนั 

 
 

 
 

ลงชื�อ…วนัชยั   แสงสวุรรณ… 
(นายวนัชยั   แสงสวุรรณ) 

นายกองค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๙ 

ส่วนที+  ๖ 
การตดิตามและประเมนิผล 

 จดุมุง่หมายสําคญัของการประเมินผลแผนพฒันานั 4น  คือการประเมินว่ามีการนําแผนพฒันาไปปฏิบตัิอย่าง
แท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพื�อที�จะสามารถวดัความสมัฤทธิWผลของแผนพฒันาได้  ในขณะเดียวกนัก็สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมลู  เพื�อใช้เป็นสมมตุิฐานในการจดัทําแผนพฒันาฉบบัตอ่ไปได้   
 ดงันั 4น  การที�จะประเมินผลแผนพฒันาในภาพรวมได้นั 4น  จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนว
ทางการพฒันาก่อน  เพื�อนําไปสู่การวดัความสําเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์  ซึ�งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพฒันาเป็นไปใน
แนวทางใด  บรรลวุตัถปุระสงค์ของการพฒันาที�ยั�งยืนและตอบสนองต่อวิสยัทศัน์หรือไม่ดงันั 4นในขั 4นต้น  องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพฒันาสามปี  ให้ได้ข้อมลูข้อเท็จจริง  อนัจะนํามาสูบ่ทสรุปที�ไม่บิดเบือนจากผล
การปฏิบตัิจริงที�เกิดขึ 4น 

 
๖.๑  การกาํหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย  โดยใช้รูปแบบรายงานตามที�
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ�นกําหนด  ดงันี 4 
 ๑.  แบบประเมินผลแผนพฒันา    
ใช้แบบรายงาน  แบบที�  ๑  การประเมินการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 
 ๒.  แบบติดตามแผนพฒันา 
ใช้แบบรายงาน  แบบที�  ๒   แบบติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 
 ๓.  แบบประเมินผลแผนพฒันา 
ใช้แบบรายงาน  ๓  แบบ  คือ 
 ๓.๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
 ๓.๒  แบบประเมินความพอใจตอ่ผลการดําเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
 ๓.๓  แบบประเมินความพอใจตอ่ผลการดําเนินงานขององค์กร  อปท. ในแตล่ะยทุธศาสตร์ 
 
 
(รายละเอียดแบบติดตามและประเมินผลในภาคผนวก) 
 
  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที+ ๑  แบบช่วยกาํกับการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ+นโดยตนเอง 
คาํชี Eแจง : แบบที� ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทกุๆครั 4ง  หลงัจากที�องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นได้ประกาศใช้แผน
ยทุธศาสตร์แล้ว 
............................................................................................................................................................ 

ชื+อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ+น  …………………………………………………. 

ประเดน็การประเมิน 
มี 

การดาํเนินงาน 
ไม่มี 

การดาํเนินงาน 
ส่วนที+ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ+น   
๑. มีการจดัตั 4งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ�นเพื�อจดัทําแผนพฒันาท้องถิ�น   
๒. มีการจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาท้องถิ�นเพื�อจดัทําแผนพฒันา
ท้องถิ�น 

  

๓. มีการจดัประชมุอยา่งตอ่เนื�องสมํ�าเสมอ   
๔. มีการจดัตั 4งคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ�น   
๕. มีการจดัประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ�น   
๖..มีคณะกรรมการพฒันาท้องถิ�นและประชาคมท้องถิ�นพิจารณาร่างแผน   
    ยทุธศาสตร์การพฒันา 

  

ส่วนที+ ๒ การจัดทาํแผนการพฒันาท้องถิ+น   
๗. มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสาํคญัของท้องถิ�นมาจดัทําฐานข้อมลู   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัทําแผน   
๙. มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของท้องถิ�น (SWOT) เพื�อประเมินสถานภาพการ
พฒันาท้องถิ�น 

  

๑๐. มีการกําหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาท้องถิ�นที�สอดคล้อง
กบัศกัยภาพของท้องถิ�น 

  

๑๑. มีการกําหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาท้องถิ�นที�สอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 

  

๑๒. มีการกําหนดจดุมุง่หมายเพื�อการพฒันาที�ยั�งยืน   
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ�น   
๑๔. มีการกําหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
๑๕. มีการกําหนดยทุธศาสตร์ที�สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั   
๑๖. มีการอนมุตัิและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพฒันา   
๑๗. มีการจดัทําบญัชีกลุม่โครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์หรือไม ่   

 



แบบที+ ๒  แบบตดิตามผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ+น 
คาํชี Eแจง : แบบที� ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อตดิตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น  ภายใต้แผนพฒันาสามปีโดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทกุๆ ๓ เดือน   
............................................................................................................................................................ 

ส่วนที+  ๑  ข้อมูลทั+วไป 
๑.  ชื+อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ+น  ………………………………………… 
๒.  รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาสที+ 
( ๑ )   ไตรมาสที�  ๑  (ตลุาคม – ธนัวาคม)   ( ๒ )   ไตรมาสที�  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
( ๓ )   ไตรมาสที�  ๓  (เมษายน – มิถนุายน)  ( ๔ )   ไตรมาสที�  ๔  (กรกฎาคม – กนัยายน) 
ส่วนที+  ๒  ผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
๓.จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕.. ปี ๒๕.. ปี ๒๕.. รวม 

จาํนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จาํนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จาํนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จาํนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื Eนฐาน 

        

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

        

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร         

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  
ประเพณี  วัฒนธรรม         

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ+งแวดล้อม         

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร         

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ         

รวม         



๔. จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที+๑  พ.ศ.๒๕.. ปีที+๒  พ.ศ.๒๕.. ปีที+๓  พ.ศ.๒๕.. รวม 

จาํนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จาํนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จาํนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จาํนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พัฒนาด้านโครงสร้างพื Eนฐาน         

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

        

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร         

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม         

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ+งแวดล้อม         

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร         

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ         

รวม         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑. ผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาปี………………..... 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จาํนวนโครงการ

ที+แล้วเสร็จ 

จาํนวนโครงการ
ที+อยู่ในระหว่าง

ดาํเนินการ 

จาํนวนโครงการ
ที+ยังไม่ได้
ดาํเนินการ 

จาํนวนโครงการ
ที+มีการยกเลิก 

จาํนวนโครงการ
ที+มีการเพิ+มเติม 

จาํนวนโครงการ
ทั Eงหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื Eนฐาน 

            

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 

            

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตร             

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา  ประเพณี  
วัฒนธรรม 

            

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ+งแวดล้อม             

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร 

            

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ             

รวม             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี…………………… 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงนิสะสม รวม 

จาํนวน
เงนิ 

ร้อยละ 
จาํนวน

เงนิ 
ร้อยละ 

จาํนวน
เงนิ 

ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านโครงสร้างพื Eนฐาน       
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

สังคม 
      

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร       
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม       
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ+งแวดล้อม       
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร       
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       

รวม       

 
ส่วนที+  ๓  ผลการดาํเนินงานตามโครงการที+ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๗.  โครงการที+ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจประจาํปี………………………. 
 

โครงการ 
ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ 

ดาํเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการ 

ยังไม่ได้
ดาํเนินการ 

งบประมาณ
ที+ได้รับ 

งบประมาณ
ที+เบิกจ่าย 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม      

 
 
ส่วนที+  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 



 
แบบที+ ๓/๑  แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

คาํชี Eแจง : แบบที� ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นตามยทุธศาสตร์ที�กําหนดไว้  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั 4ง  
หลงัจากสิ 4นสดุปีงบประมาณ   
............................................................................................................................................................ 

ส่วนที+  ๑  ข้อมูลทั+วไป 
๑.  ชื+อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ+น  ……………………………………….. 
๒.  วัน/เดือน/ปีที+รายงาน ………………………. 
ส่วนที+  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี …………………… 
๓.  ยุทธศาสตร์และจาํนวนโครงการที+ปรากฏอยู่ในแผน  และจาํนวนโครงการที+ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการ 
ที+ปรากฏอยู่ในแผน 

จาํนวนโครงการ 
ที+ได้ปฏิบัต ิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านโครงสร้างพื Eนฐาน   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม   
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร   
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม   
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ+งแวดล้อม   
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร   
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   

รวม   
 

ส่วนที+  ๓  ผลการดาํเนินงาน 
๔.  ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ+นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก % พอใจ % ไม่พอใจ % 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
๒) มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด    
๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ�น    
๘) ประโยชน์ที�ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    



ภาพรวม    

 
๕.  ผลการดาํเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที+ ………………………………………………………………………………………………… 
๑)  ความพงึพอใจของผู้ เกี�ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
๒) มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด  
๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ�น  
๘) ประโยชน์ที�ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

๒)  การเปลี�ยนแปลงของชมุชนตามตวัชี 4วดัที�เลือก 
 

ตัวชี Eวัดที+เลือก หน่วย 
ผลการดาํเนินงาน 

ก่อนดาํเนินการ 
(จาํนวน) 

หลังดาํเนินการ 
(จาํนวน) เพิ+ม/ลด 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบที+ ๓/๒  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ+นในภาพรวม 
คาํชี Eแจง : แบบที� ๓/๒ เป็นแบบสํารวจความพงึพอใจของประชาชน  ตอ่การดําเนินงานขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นในภาพรวม  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมลูปีละ ๑ ครั 4ง  หลงัจากสิ 4นสดุปีงบประมาณ   
............................................................................................................................................................ 

ส่วนที+  ๑  ข้อมูลทั+วไป 
๑.  เพศ   (    )   ชาย   (    )   หญิง 
๒.  อายุ  (    )   ตํ�ากวา่ ๒๐ ปี  (    )   ๒๐ – ๓๐ ปี   (    )   
๓๑ – ๔๐ ปี  
  (    )   ๔๑ – ๕๐ ปี   (     )   ๕๑ – ๖๐ ปี  (    )   
มากกวา่ ๖๐ ปี 
๓.  การศึกษา (     )   ประถมศกึษา  (    )   มธัยมศกึษา  (    )   อนปุริญญา
  (    )   ปริญญาตรี  (    )   สงูกวา่ปริญญาตรี  (    )   อื�นๆ 
๔.  อาชีพหลัก (    )   รับราชการ  (    )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (    )   ธุรกิจสว่นตวั
              (     )   รับจ้าง   (    )   นกัเรียนนกัศกึษา  (    )   เกษตรร 
  (    )   อื�นๆ  (ระบ)ุ............................................................... 

ส่วนที+  ๒  ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ+น 
๕.  ท่านมีความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ+นในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
๒) มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด    
๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ�น    
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙) ประโยชน์ที�ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    

 
 



แบบที+ ๓/๓  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ+นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

คาํชี Eแจง : แบบที� ๓/๓ เป็นแบบสํารวจความพงึพอใจของประชาชน  ตอ่การดําเนินงานขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นในแตล่ะยทุธศาสตร์  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมลูปีละ ๑ ครั 4ง  หลงัจากสิ 4นสดุปีงบประมาณ   
............................................................................................................................................................ 

ยุทธศาสตร์ด้าน………………………………………………………………………………………………. 
ส่วนที+  ๑  ข้อมูลทั+วไป 
๑.  เพศ   (    )   ชาย   (     )   หญิง 
๒.  อายุ  (    )   ตํ�ากวา่ ๒๐ ปี  (    )   ๒๐ – ๓๐ ปี   (     )   
๓๑ – ๔๐ ปี       
  (    )   ๔๑ – ๕๐ ปี   (    )   ๕๑ – ๖๐ ปี   (    )   
มากกวา่ ๖๐ ปี 
๓.  การศึกษา (     )   ประถมศกึษา  (    )   มธัยมศกึษา  (    )   อนปุริญญา
  (    )   ปริญญาตรี  (    )   สงูกวา่ปริญญาตรี  (    )   อื�นๆ 
๔.  อาชีพหลัก (    )   รับราชการ  (    )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (    )   ธุรกิจสว่นตวั
  (     )   รับจ้าง   (    )   นกัเรียนนกัศกึษา  (    )   เกษตรร 
  (    )   อื�นๆ  (ระบ)ุ............................................................... 

ส่วนที+  ๒  ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ+น 
๒. หากให้ท่านประเมินความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ+นในการพัฒนาด้าน………………………………………… 
๓. .………………………………. โดยให้คะแนนเตม็ ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ+นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
๒) มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด  
๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ�น  
๘) ประโยชน์ที�ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  



 
  

 
    

 
 
 
 
 
 
 



 
 


