
๘๐ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๑ แนวทางพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ$มศักยภาพด้านการท่องเทยีว การกีฬาและนันทนาการ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง  ลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมูท่ี� ๑-๑๓ 

เพื�อให้ประชาชนในหมูบ่้านได้มีสถานที�
สําหรับออกกําลงักาย 

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
๑๘ X ๓๒  เมตร   ให้แก่หมูท่ี�   
๑-๑๓ตามแบบ อบต .กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนในหมูบ่้านมีสถานที�
สําหรับออกกําลงักายที�
เพียงพอและประชาชนมี
สขุภาพที�แข็งแรง 

สํานกัปลดั 

๒ อบรมการใช้ภาษาทางราชการ  
หมูท่ี�   ๑ 

เพื�อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการใช้
ภาษทางราชการที�ถกูต้องและ
เหมาะสม 

ผู้ เข้าร่วมอบรม  หมูท่ี�   ๑  
จํานวน  ๒๐  คน 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนในพื ?นที�สามารใช้
ภาษาราชการในการติดตอ่ 
ราชการที�ถกูต้องเป็นแบบแผน
ตามระเบียบสารบรรณฯ 

สํานกัปลดั 

๓ ก่อสร้างศาลาที�พกัริมทาง  
หมูท่ี�  ๒ 

เพื�อให้ผู้ที�สญัจรได้มีสถานที�พกัผ่อน ก่อสร้างศาลาที�พกัริมทาง  
จํานวน  ๑ หลงั 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนในหมูบ่้านและผู้ที�
สญัจรไป มา ได้มีที�พกัผ่อน 
ระหวา่งการเดินทาง 

สว่นโยธา 

๔ จดัตั ?งศนูย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
ให้แก่หมูท่ี�  ๒, ๖  

เพื�อให้มีแหลง่เรียนรู้ด้านICTที�
เอื ?ออํานวยแก่ผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื�อการ
พฒันาตนเองและสงัคม  

-จดัซื ?อเครื�องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน  ๑๐ ชดุ 
-จดัซื ?อโต๊ะ–เก้าอี ? จํานวน ๑๐ ชดุ  
ให้แก่หมูท่ี  ๒, ๖ 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบจ. 

- - ประชาชนมีแหลง่เรียนรู้ICTที�
ทนัสมยั  

สํานกัปลดั 

๕ สนบัสนนุเครื�องออกกําลงักาย
ให้กบัหมูบ่้าน หมูท่ี�  ๑ - ๑๓ 

เพื�อสนบัสนนุเครื�องออกกําลงักายให้
ประชาชนได้ใช้เพื�อพฒันาการทาง
สขุภาพ 

จดัซื ?อเครื�องออกกําลงักายให้แก่ 
หมูบ่้าน หมูท่ี�  ๑ - ๑๓ 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนในหมูบ่้านมีเครื�อง
ออกกําลงักายที�เหมาะสมกบั
วยั 

สํานกัปลดั 

๖ สนบัสนนุอปุกรณ์กีฬาให้แก่
หมูบ่้าน  หมูท่ี� ๑-๑๓ 
 

เพื�อให้ประชาชนมีอปุกรณ์กีฬาสําหรับ
การเลน่กีฬาหรือออกกําลงักาย 

จดัซื ?ออปุกรณ์กีฬาให้กบัหมูบ่้าน
ภายในตําบล หมูท่ี� ๑-๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้เลน่กีฬาเพื�อ
พฒันาการสขุภาพ  

สํานกัปลดั 

๗ จดัทําป้ายชื�อซอย และสถานที�
สําคญัในหมูบ่้าน หมูท่ี�   ๒ 

เพื�อให้บคุคลตา่งถิ�นได้รู้จกัชื�อซอยและ
สถานที�สําคญัภายในหมูท่ี�   ๒ 

จดัทําป้ายบอกชื�อซอย และ
สถานที�สําคญัของหมูท่ี�   ๒  
จํานวน  ๔  ป้าย 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ให้บคุคลตา่งถิ�นและผู้ที�สญัจร
ไปมาได้รู้จกัชื�อซอยและ
สถานที�สําคญัในหมูบ่้าน 

สว่นโยธา 



 
๘๑ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๒.๑ แนวทางพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ$มศักยภาพด้านการท่องเทยีว การกีฬาและนันทนาการ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๘ สนบัสนนุทนุการศกึษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส  หมูท่ี�   ๓ , ๖ 

เพื�อเปิดโอกาสให้แก่นกัเรียนได้มี
โอกาสศกึษาเลา่เรียนในระดบัที�สงูขึ ?น 

มอบทนุการศกึษาตาม
หลกัเกณฑ์ที�ได้รับ หมูท่ี� ๓,๖ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กด้อยโอกาสได้ศกึษาตอ่ใน
ระดบัที�สงูขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๙ สร้างสวนหยอ่มสง่เสริมสขุภาพ  
 หมูท่ี�   ๓ 

เพื�อสง่เสริมให้ประชาชนมีสขุภาพที�
แข็งแรง 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สง่เสริมให้ประชาชนมีสขุภาพ
ร่างกายที�แข็งแรง แก่ หมูท่ี�   ๓ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนในพื ?นที�ได้เข้าถึง
การศกึษาได้สะดวกขึ ?น 

สว่นโยธา 

๑๐ จดัตั ?งศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
หมูท่ี� ๖,  ๑๓ 

เพื�อให้เด็กเล็กในพื ?นที�ได้มีโอกาส
เตรียมความพร้อม 

ก่อสร้างศนูย์พฒันาเด็กเล็ก    
หมูท่ี� ๖ หมูท่ี�  ๑๓ จํานวน ๒ แหง่ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

อบต. 

- มีศนูย์พฒันาเด็กเล็กใกล้บ้าน 
ลดภาระแก่ผู้ปกครองเด็ก 

 

๑๑ สร้างสวนหยอ่มสนามเด็กเลน่ 
หมูท่ี�  ๖ 

เพื�อให้ประชาชนมีสถานที�พกัผ่อน
หยอ่นใจและเด็กมีสนามเด็กเลน่ 

พื ?นที�สาธารณะประโยชน์  
หมูท่ี�   ๖ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

มีสถานที�สําหรับพกัผ่อน
หยอ่นใจ มีสนามเด็กเลน่เพื�อ
การพฒันาการทางกาย
สําหรับเด็ก  

สํานกัปลดั 

๑๒ สง่เสริมการทอ่งเที�ยวเชิงอนรุักษ์ 
หมูท่ี�   ๖ 

เพื�อสง่เสริมให้มีแหลง่ทอ่งเที�ยวเชิง
อนรุักษ์ในพื ?นที� 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สง่เสริมการทอ่งเที�ยวเชิงอนรุักษ์ 
แก่ หมูท่ี�  ๖ 

- ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ๑. มีจํานวนนกัทอ่งเที�ยวเข้า
มาเที�ยวชมแหลง่ทอ่งเที�ยว
เพิ�มมากขึ ?น 
๒. นกัทอ่งเที�ยวและผู้สนใจ
รู้จกัตําบลหาดยายมากขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๑๓ สนบัสนนุอปุกรณ์การเรียนการ
สอน กศน. ศนูย์หมูบ่้านในกริม 
หมูท่ี�  ๘ 

เพื�อให้สถานศกึษามีความพร้อมในการ
จดัการเรียนการสอน 

ศนูย์หมูบ่้านหมูท่ี�  ๘ จดัซื ?อ
กระดานดํา, โต๊ะ, เก้าอี ? 

๒๐,๐๐๐ 
อบต 

- - สถานศกึษามีศกัยภาพในการ
ปฏิบตัิการเรียนการสอน 

สํานกัปลดั 

๑๔ ปรับปรุงภมูิทศัน์ของหมูบ่้าน  
หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อปรับปรุงภมูิทศัน์ของหมูบ่้านให้
สวยงาม 

หมูท่ี   ๑  หมูท่ี�  ๑๓ ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพื�อเสริมสร้างความสวยงาม
น่าอยูใ่ห้กบัหมูบ่้าน 

สว่นโยธา 

 



 
 

๘๒ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๑ แนวทางพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ$มศักยภาพด้านการท่องเทยีว การกีฬาและนันทนาการ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๕ สง่เสริมสนบัสนนุและพฒันาด้าน 
การศกึษาให้เทา่เทียมกบัในเขต
เมือง 

เพื�อสง่เสริมสนบัสนนุวสัด ุสื�อ ข้อมลู
ทางการศกึษาแก่ประชาชนในหมูท่ี� ๙  

สนบัสนนุวสัด ุอปุกรณ์ บคุลากร 
ข้อมลูทางการศกึษา การ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านอื�น ๆ ให้ 
หมูท่ี�   ๙ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนในพื ?นที�ได้เข้าถึง
การศกึษาได้สะดวกขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๑๖ พฒันาแหลง่ทอ่งเที�ยว(สนามแข่ง
แพคลองธัมมงั) หมูท่ี�   ๑๐ 

เพื�อเป็นสถานที�จดักิจกรรมแข่งแพ
เฉลิมพระเกียรติฯ  

ขดุลอกทราย จํานวน  ๑  แหง่ ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - มีสถานที�เหมาะสมในการจดั
กิจกรรมแข่งแพเฉลิมพระเกียรติฯ 

สว่นโยธา 

๑๗ สนบัสนนุการแข่งขนักีฬาใน    
ทกุระดบั หมูท่ี�   ๑๐ 

เพื�อพฒันาศกัยภาพทางการกีฬาของ
ประชาชน  

สนบัสนนุการจดัการแข่งขนักีฬา
หรือร่วมการแข่งขนักีฬาทกุระดบั
ตามความพร้อม 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรง
สง่เสริมความรักความสามคัคีในหมู่
คณะและได้มีสว่นร่วมในการแข่งขนั
กีฬาระดบัอื�น ๆ 

สํานกัปลดั 

๑๘ ก่อสร้างฝายชะลอนํ ?า
คลองธัมมงัหมูท่ี�   ๑๐ 

เพื�อพฒันาฝายชะลอนํ ?าเป็นสถานที�
ทอ่งเที�ยวและสนามกีฬาทางนํ ?า 

ก่อสร้างสนามกีฬาทางนํ ?า 
ตามแบบที� อบต. กําหนด 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - มีสถานที�ทอ่งเที�ยวและสามารถใช้
ในการแข่งขนักีฬาทางนํ ?าได้ 

สว่นโยธา 

๑๙ สนบัสนนุทนุการศกึษาแก่
นกัเรียนในตําบลหาดยาย 

เพื�อสนับสนนุให้นกัเรียนในตําบล   
หาดยาย มีขวญักําลงัใจในการศกึษา
เลา่เรียน 

มอบทนุการศกึษาตาม
หลกัเกณฑ์ที�ได้รับ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- นกัเรียนในตําบลมีขวญักําลงัใจและ
มีโอกาสได้ศกึษาตอ่ในระดบัที�สงูขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๒๐ ปรับปรุงภมูิทศัน์ศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กในตําบล 

เพื�อใหส่ภาพแวดล้อมของศนูย์พฒันา
เด็กเล็กเป็นแหลง่เรียนรู้สวยงามน่าอยู่
น่าเรียน 
 

๑.ศพด.บ้านสวนจนัทร์ 
๒.ศพด.บ้านในกริม 
๓.ศพด.ประชาบษุยวิทย์ 
๔.ศพด.วดัหาดสําราญ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- สภาพภมูิทศัน์ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
สวยงาม สร้างความพงึพอใจแก่เด็ก
และผู้ปกครอง 
 

สว่นโยธา 

 
 
 



 
 

๘๓ 
 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๒.๑ แนวทางพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ$มศักยภาพด้านการท่องเทยีว การกีฬาและนันทนาการ 
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๑ สนบัสนนุวสัด ุครุภณัฑ์ เครื�อง
เลน่สนามและบคุลากรแก่ 
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

เพื�อให้ศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีความ
สําหรับการพฒันาการเด็กมากขึ ?น 
 

๑.ศพด.บ้านสวนจนัทร์ 
๒.ศพด.บ้านในกริม 
๓.ศพด.ประชาบษุยวิทย์ 
๔.ศพด.วดัหาดสําราญ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีความ
พร้อมในการเรียนการสอน 

สํานกัปลดั 

๒๒ จดัซื ?ออาหารเสริม (นม) เพื�อให้นกัเรียนมีสขุภาพที�สมบรูณ์
แข็งแรงมีการพฒันาการตามวยั  

โรงเรียนจํานวน ๔ โรง ศพด. 
๔ ศนูย์ ประกอบด้วย 
๑.โรงเรียนบ้านสวนจนัทร์ 
๒. โรงรียนบ้านในกริม 
๓. โรงเรียนประชาบษุยวิทย์ 
๔. โรงเรียนชมุชนวดัหาดสําราญ 
๕.ศพด.บ้านสวนจนัทร์ 
๖.ศพด.บ้านในกริม 
๗.ศพด.ประชาบษุยวิทย์ 
๘.ศพด.วดัหาดสําราญ 

๖๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

อบต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

อบต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

อบต. 

นกัเรียนมีสขุภาพที�สมบรูณ์
แข็งแรงมีการพฒันาการ   
ตามวยั 

สํานกัปลดั 

 
 
 
 
 



 
๘๔ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๒.๑ แนวทางพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ$มศักยภาพด้านการท่องเทยีว การกีฬาและนันทนาการ 
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๓ สนบัสนนุอาหารกลางวนั เพื�อให้นกัเรียนมีอาหารกลางวนั
รับประทานอิ�มทกุวนั  

โรงเรียนจํานวน ๔ โรง ศพด. ๔ 
ศนูย์ ประกอบด้วย 
๑.โรงเรียนบ้านสวนจนัทร์ 
๒. โรงรียนบ้านในกริม 
๓. โรงเรียนประชาบษุยวิทย์ 
๔. โรงเรียนชมุชนวดัหาดสําราญ 
๕.ศพด.บ้านสวนจนัทร์ 
๖.ศพด.บ้านในกริม 
๗.ศพด.ประชาบษุยวิทย์ 
๘.ศพด.วดัหาดสําราญ 

๒,๓๐๑,๖๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

อบต. 

๒,๓๐๑,๖๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

อบต. 

๒,๓๐๑,๖๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

อบต. 

นกัเรียนมีสขุภาพที�สมบรูณ์
แช็งแรง และมีพฒันาการ 
ตามวยั 

สํานกัปลดั 

๒๔ จดังานวนัเด็กแหง่ชาตปิระจําปี เพื�อสง่เสริมสนบัสนนุให้เด็กมีทกัษะ
การเรียนรู้ที�เกิดจากการปฏิบตัิจริง  
โดยอาศยัความมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย 
 

โรงเรียนจํานวน ๔ โรง ศพด.  
๔ ศนูย์ ประกอบด้วย 
๑.โรงเรียนบ้านสวนจนัทร์ 
๒. โรงรียนบ้านในกริม 
๓. โรงเรียนประชาบษุยวิทย์ 
๔. โรงเรียนชมุชนวดัหาดสําราญ 
๕.ศพด.บ้านสวนจนัทร์ 
๖.ศพด.บ้านในกริม 
๗.ศพด.ประชาบษุยวิทย์ 
๘.ศพด.วดัหาดสําราญ 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กและประชาชนได้ทํา
กิจกรรมร่วมกนัด้วยความรัก
สามคัค ี

สํานกัปลดั 

 
 



๘๕ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๑ แนวทางพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ$มศักยภาพด้านการท่องเทยีว การกีฬาและนันทนาการ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕ สง่เสริมการเรียนรู้ทั ?งในและนอก
สถานที� 

เพื�อให้ศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีความ
พร้อมในการจดักิจกรรมสง่เสริมพฒันา
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

๑.ศพด.บ้านสวนจนัทร์ 
๒.ศพด.บ้านในกริม 
๓.ศพด.ประชาบษุยวิทย์ 
๔.ศพด.วดัหาดสําราญ 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีความพร้อม
ในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก
อยา่งตอ่เนื�อง 

สํานกัปลดั 

๒๖ สนบัสนนุงบประมาณอบรม
คณุธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 

เพื�อสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและ
สร้างจิตสํานึกที�ดีให้แก่นกัเรียน 

นกัเรียนในโรงเรียน ในพื ?นที� 
อบต.  จํานวน  ๔  โรง 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

นกัเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม 
และคา่นิยมที�พงึประสงค์ 

สํานกัปลดั 

๒๗ สนบัสนนุงบประมาณตาม
โครงการศกึษาดงูานพานกัเรียน
และบคุลากรศกึษาดงูานแหลง่
เรียนรู้ 

เพื�อให้นกัเรียนและบคุลากรในโรงเรียน
ได้นําความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การพฒันาตนเองและพฒันางานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ครู/นกัเรียนในสงักดั  
อบต.หาดยาย 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

  นกัเรียนและบคุลากรได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการศกึษา
เรียนรู้นอกโรงเรียน 

สํานกัปลดั 
 

๒๘ สร้างห้องเรียนธรรมชาติ เพื�อให้นกัเรียนมีแหลง่เรียนรู้ ที�มี
สภาพแวดล้อมที�เป็นธรรมชาติ 
 

สร้างห้องเรียนธรรมชาติ 
จํานวน  ๑  ห้อง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - นกัเรียนมีบรรยากาศที�ด ี     ที�
เอื ?ออํานวยตอ่เรียนรู้ 

สํานกัปลดั 

๒๙ ปรับภมูิทศัน์และสร้างสขุภาวะ
เพื�อพฒันาสิ�งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนบ้านในกริม 

นกัเรียนและบคุลากรทกุคนในโรงเรียน
มีสขุภาพจิตและสชุอนามยัที�ด ี

- สร้างสถานที�พกัผ่อนสําหรับ
นกัเรียน จํานวน ๑ หลงั 
- ปรับปรุงห้องนํ ?า 
-ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน ร.ร. 

๕๕,๐๐๐ 
อบต. 
อบจ. 

๕๕,๐๐๐ 
อบต. 
อบจ. 

- นกัเรียนและประชาชนมี  แหลง่
เรียนรู้ที�มีคณุภาพ 
 

สํานกัปลดั 

๓๐ สนบัสนนุงบประมาณพฒันา
แหลง่เรียนรู้(ห้องคอมพิวเตอร์)ให้
โรงเรียนประชาบษุยวิทย์ 

เพื�อให้นกัเรียนมีแหลง่เรียนรู้ (ห้อง
คอมพิวเตอร์)ที�เอื ?อตอ่การเรียนรู้ 

-จดัซื ?อเครื�องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน ๕ ชดุ 
- จดัซื ?อโต๊ะ-เก้าอี ? จํานวน ๕ ชดุ 

๑๗๐,๐๐๐ 
อบจ. 

๑๗๐,๐๐๐ 
อบจ. 

- นกัเรียนและผู้สนใจมีความรู้
ความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์
มากขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๓๑ สนบัสนนุกองดรุิยางค์ ร.ร.ชมุชน
วดัหาดสําราญ 

เพื�อยกระดบั ร.ร. ให้มีความพร้อม
ยิ�งขึ ?น 

สนบัสนนุกองดรุิยางค์แก่ ร.ร.
ชมุชนวดัหาดสําราญ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - มีกองดรุิยางค์ของโรงเรียน 
ที�สามารถบริการชมุชน/สงัคมได้ 

สํานกัปลดั 

๓๒ สนบัสนุนกีฬานกัเรียน เพื�อให้นกัเรียนได้มีขวญักําลงัใจในการ
แข่งขนักีฬา 

สนบัสนนุกีฬาเยาวชนของ ร.ร.
ชมุชนวดัหาดสําราญ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - นกัเรียนได้ใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ 

สํานกัปลดั 



๘๖ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๑ แนวทางพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ$มศักยภาพด้านการท่องเทยีว การกีฬาและนันทนาการ 
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๓๓ โครงการสนบัสนนุประเพณี
ท้องถิ�น (กลองยาว)  

เพื�ออนรุักษ์ประเพณีท้องถิ�น สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ ร.ร.
บ้านในกริม 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

เยาวชนมีจิดสํานึกรักท้องถิ�น
และวฒันธรรมอนัดีงาม 

สํานกัปลดั 

๓๔ โครงการสนบัสนนุประเพณี
ท้องถิ�น  (มโนราห์)  

เพื�ออนรุักษ์ประเพณีท้องถิ�น สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ ร.ร.
บ้านในกริม 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เยาวชนมีจิดสํานึกรักท้องถิ�น
และวฒันธรรมอนัดีงาม 

สํานกัปลดั 

๓๕ สนบัสนุนอปุกรณ์กีฬาเพื�อ
นกัเรียน และเยาชนใน 
หมูท่ี� ๘ และ หมูท่ี�  ๑๒ 

เพื�อให้นกัเรียนได้มีความพร้อมและ
ขวญักําลงัใจในการแข่งขนักีฬา 

สนบัสนนุกีฬาเยาวชนของ ร.ร.
บ้านในกริม 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - นกัเรียนและเยาวชนได้ใช้เวลา
วา่งให้เป็นประโยชน์ 

สํานกัปลดั 

๓๖ สนบัสนนุงบประมาณปรับปรุง
สนามเด็กเลน่ ร.ร. บ้านในกริม 

เพื�อให้นกัเรียนมีสนามเด็กเล็กที�
ปลอดภยั 

สนบัสนนุงบประมาณในการ
ปรับปรุงสนามเด็กเลน่   
ร.ร.บ้านในกริม 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กมีการพฒันาการตามวยั  สํานกัปลดั 

๓๗ สนบัสนนุงบประมาณพฒันา
ศกัยภาพเยาวชน (เข้าคา่ย
ลกูเสือฯ ให้แก่ โรงเรียนในตําบล
หาดยาย)  

เพื�อให้นกัเรียนได้มีทกัษะการเรียนรู้ที�
เกิดจากการปฏิบตัิจริงร่วมกนัด้วย
ความรักสามคัค)ี 
 

จดักิจกรรมเข้าคา่ยลกูเสือพร้อม
กนั  ๔  โรงเรียน(โรงเรียนชมุชน
วดัหาดสําราญ โรงเรียนบ้านใน
กริม โรงเรียนประชาบษุยวิทย์
และโรงเรียนบ้านสวนจนัทร์) 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

นกัเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบตัิจริง 
 

สํานกัปลดั 

๓๘ สนบัสนนุงบประมาณเพื�อจา่ย
เป็นคา่รถรับสง่นกัเรียนโรงเรียน
ประชาบษุยวิทย์ หมูท่ี� ๙ 

เพื�อลดภาระคา่ใช้จา่ยของผู้ปกครอง สนบัสนนุงบประมาณสําหรับ
จา่ยเป็นคา่รถรับสง่นกัเรียน
โรงเรียนประชาบษุยวิทย์ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ผู้ปกครองสามารถลด
คา่ใช้จา่ยในชีวิตประจําวนั 

สํานกัปลดั 

๓๙ ก่อสร้างห้องนํ ?าและอา่งนํ ?า
สําหรับแปรงฟันศนูย์พฒันา 
เด็กเล็ก 

เพื�อให้มีความพร้อมในการศกึษาและ
รองรับการดําเนินงานของศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก 

ก่อสร้างห้องนํ ?า อา่งนํ ?าสําหรับ
แปรงฟันให้ ศพด.ประชาบษุย
วิทย์  ศพด. บ้านสวนจนัทน์
จํานวน ๒ หลงั 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ศนูย์พฒันาเด็กเลก็มีศกัยภาพ
ความพร้อมมากขึ ?น 

สํานกัปลดั 

 



๘๗ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๑ แนวทางพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ$มศักยภาพด้านการท่องเทยีว การกีฬาและนันทนาการ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๔๐ สนบัสนนุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพื�อสง่เสริมการเรียนรู้ของประชาชน
และสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียน  
เพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที� 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อจดัซื ?อ
คอมพิวเตอร์ให้กบัทางหมูบ่้าน
และโรงเรียนในเขตพื ?นที�
รับผิดชอบ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนและเด็กนกัเรียนมีศกัยภาพ
เพิ�มขึ ?น 

สํานกัปลดั 
 

๔๑ จดัจ้างบคุลากรเพื�อสอน
คอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กนกัเรียน
โรงเรียนบ้านสวนจนัทร์ 

เพื�อให้สถานศกึษามีความพร้อมใน
การศกึษา 

จดัจ้างบคุลากรเพื�อสอน
คอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กจํานวน 
๑ คน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - นกัเรียนมีความรู้จากการเรียนการสอน สํานกัปลดั 

๔๒ พฒันาปรับปรุง ศรช.หาดยาย 
 
 

เพื�อสง่เสริมการเรียนรู้ของประชาชน 
และสถานศกึษามีความพร้อมใน
การศกึษา 

จดัซื ?อวสัดสุํานกังาน และวสัดุ
การเกษตร ให้ กศน.หลงัสวน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - กศน.มีศกัยภาพและมีความพร้อมในการ
พฒันาความรู้ให้แก่ประชาชน 

สํานกัปลดั 

๔๓ จดัทําห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
ร.ร.ชมุชนวดัหาดสําราญ 

เพื�อสง่เสริมการเรียนรู้ด้านICTสําหรับ
นกัเรียนและผู้สนใจ 

จดัซื ?อเครื�องคอมพิวเตอร์, เครื�อง
ฉายภาพสามมิติ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

นกัเรียนมีสื�อการเรียนรู้ICTที�ทนัสมยั สํานกัปลดั 

๔๔ ปรับปรุงพฒันาภมูิทศัน์ของ
สถานที�ทอ่งเที�ยว,วดัและ
โบราณสถาน 

เพื�อให้แหลง่ทอ่งเที�ยวได้รับการพฒันา
ที�ยั�งยืน 

๑. นํ ?าตกตาพิน หมูท่ี� ๙ 
๒. นํ ?าตกวงัถํ ?า หมูท่ี� ๙ 
๓. นํ ?าตกชมุแสง หมูท่ี� ๑๐ 
๔. นํ ?าตกควนเศียร หมูท่ี� ๑๓ 
๕. ที�พกัสงฆ์บ้านพรรณราย  
    หมูท่ี� ๑๒ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑. มีจํานวนนกัทอ่งเที�ยวเข้ามาเที�ยวชม
แหลง่ทอ่งเที�ยวเพิ�มมากขึ ?น 
๒. นกัทอ่งเที�ยวและผู้สนใจรู้จกัตําบล
หาดยายมากขึ ?น  

สํานกัปลดั 

๔๕ จดัการแข่งขนักีฬาภายในตาํบล เพื�อสง่เสริมการออกกําลงักายของ
ประชาชนและเพื�อสง่เสริมการกีฬาของ
ท้องถิ�น เกิดความสามคัคีในหมูค่ณะ 

จดัการแข่งขนักีฬาภายในตาํบล
หาดยาย 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมการ
แข่งขนักีฬาและมีสขุภาพด ี

สํานกัปลดั 

๔๖ ร่วมการแข่งขนักีฬาผู้ นําท้องถิ�น 
อบจ.คพั 

เพื�อสนบัสนนุการจดัการแข่งขนักีฬา
หรือการร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบั
ตา่ง ๆ 

จดัสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั
ฟตุบอลผู้ นําท้องถิ�น อบจ.คพั 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ความพร้อมและความเข้มแข็งทางการ
กีฬาของบคุลากรในตําบล 

สํานกัปลดั 



๘๘ 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๒.๑ แนวทางพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ$มศักยภาพด้านการท่องเทยีว การกีฬาและนันทนาการ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๔๗ สง่เสริมความสามารถบคุลากร
ทางด้านกีฬา (การเข้าร่วมการ
แข่งขนักีฬาในระดบัอื�น ๆ)  

เพื�อสนบัสนนุการจดัการแข่งขนักีฬา
หรือการร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบั
ตา่ง ๆ 

สง่เสริมสนบัสนนุการจดัการ
แข่งขนักีฬาหรือร่วมการแข่งขนั
เชน่  แข่งเรือ ๕ ฝีพาย, แข่งเรือ ๘ 
ฝีพาย, แข่งขนัฟตุบอล ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสขุภาพที�แข่งแรง 
สง่เสริมความรักความสามคัคี
ในหมูค่ณะและได้มีสว่นร่วม
ในการแข่งขนักีฬาระดบัอื�น ๆ 

สํานกัปลดั 

๔๘ สนบัสนนุอปุกรณ์กีฬาหมูบ่้าน เพื�อให้ประชาชนมีอปุกรณ์กีฬาสําหรับ
การเลน่กีฬาหรือออกกําลงักาย 

จดัซื ?ออปุกรณ์กีฬาให้กบัหมูบ่้าน
ภายในตําบล หมูท่ี� ๑-๑๓ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสขุภาพที�สมบรูณ์
แข็งแรงขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๔๙ อดุหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านใน
การแข่งขนักีฬาตําบล 

เพื�อเป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการ
ของหมูบ่้านในการแข่งขนักีฬาตําบล
หาดยาย 

สนบัสนนุงบประมาณให้หมูบ่้าน
ละ ๔,๐๐๐ บาท ให้ หมูท่ี� ๑-๑๓ 

๕๒,๐๐๐ 
อบต 

๕๒,๐๐๐ 
อบต 

- ทางหมูบ่้านมีความพร้อมใน
การจดัการแข่งขนักีฬามากขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๕๐ จดัอบรมแกนนําสง่เสริมการออก
กําลงักาย 

เพื�อสง่เสริมพฒันาบคุลากรผู้ นําการ
ออกกําลงักายในตําบล 

จดัหาวิทยากรเพื�ออบรมแกนนํา
ด้านกีฬา จํานวน ๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ผู้ นําการออกกําลงักายมี
ความรู้ความสามารถมากขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๕๑ จดัตั ?งศนูย์กีฬาพื ?นบ้านประจํา
หมูบ่้าน 

เพื�อสง่เสริมการออกกําลงักายและ
พฒันาความรู้สง่เสริมการกีฬาท้องถิ�น 

จดัตั ?งศนูย์กีฬาพื ?นบ้านประจํา
หมูบ่้าน หมูท่ี� ๑-๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีจิตสํานึกรัก     
หวงแหนกีฬาพื ?นบ้าน 

สํานกัปลดั 

๕๒ จดัทําป้ายบอกชื�อซอย และ
สถานที�สําคญัของตําบล 

เพื�อให้บคุคลตา่งถิ�นและผู้สญัจรไปมา
ได้รู้จกัชื�อซอยและสถานที�สาํคญั
ภายในตําบล 

จดัทําป้ายบอกชื�อซอย และ
สถานที�สําคญัของตําบล จํานวน 
๑๕๐ ป้าย 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- บคุคลตา่งถิ�นและผู้ที�สญัจรได้
รู้จกัชื�อซอยและสถานที�สําคญั
ภายในตําบล 

สว่นโยธา 

๕๓ พฒันาและปรับปรุงศนูย์ กศน. 
ตําบลหาดยาย 

เพื�อสง่เสริมสนบัสนุนให้ประชาชนผู้ที�
สนใจศกึษา มีโอกาสเข้าศกึษามาก
ยิ�งขึ ?น 

สนบัสนนุ วสัด ุอปุกรณ์ ด้าน
บคุลากร การประชาสมัพนัธ์ ด้าน
อื�น ๆ ให้แก่  กศน. ตําบลหาด
ยาย 

๒๐,๐๐๐ 
อบต 

๒๐,๐๐๐ 
อบต 

- ประชาชนในพื ?นที�ได้เข้าถึง
การศกึษานอกระบบได้สะดวก
ขึ ?น 

สํานกัปลดั 

 
 
 



 
 
๘๙ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๒.๑ แนวทางพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ$มศักยภาพด้านการท่องเทยีว การกีฬาและนันทนาการ 
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๕๔ พฒันาระบบคอมพิวเตอร์เพื�อ
การศกึษา ให้แก่ กศน. ตําบล
หาดยาย 

เพื�อสง่เสริมการเรียนรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์แก่ประชาชนและนกัเรียน 
นกัศกึษาในตําบลหาดยาย 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อจดัซื ?อ
คอมพิวเตอร์ให้กบั กศน. ตําบล
หาดยาย 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนและนกัเรียน
นกัศกึษา มีศกัยภาพด้าน
คอมพิวเตอร์เพิ�มขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๕๕ โครงการจารึกภมูิปัญญาท้องถิ�น เพื�อบนัทกึข้อมลูสารสนเทศทาง
ประวตัิศาสตร์ระดบัตาํบล 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่  
สนง.วฒันธรรม อ.หลงัสวน 
ในโครงการจารึกภมูิปัญญา
ท้องถิ�น 

- ๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู้เกี�ยว
ประวตัิศาสตร์ชื�อบ้านนาม
เมืองและภมูิปัญญาท้องถิ�น
มากขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๕๖ โครงการฝึกอาชีพภมูิปัญญาไทย เพื�อเป็นการสนบัสนนุความรู้วถิีชีวิต 
ภมูิปัญญาไทย 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง. 
วฒันธรรม อ.หลงัสวน ใน
โครงการฝึกอาชีพภมูิปัญญาไทย 

- ๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู้เกี�ยวกบัวิถี
ชีวิตไทย ภมูิปัญญาไทยมาก
ขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๕๗ โครงการสอนทําอาหารไทย เพื�อเป็นการรวมกลุม่ผู้สนใจเรียนรู้การ
ทําอาหารไทย ขนมไทย  ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในวนัหยดุ 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่  
สนง.วฒันธรรม อ.หลงัสวน 
ในโครงการสอนทําอาหารไทย 

- ๗๐,๐๐๐ 
อบต 

- ประชาชนมีความรู้เกี�ยวกบัวิถี
ชีวิตไทย ภมูิปัญญาไทยมาก
ขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๕๘ โครงการถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย 
(ศาสนพิธีกร วิทยากรด้าน
จริยธรรมฯ) 

เพื�อการอบรมเชิงปฏิบตัิการ(ศาสน
พิธีกร  วิทยากรแกนนําด้านจริยธรรม) 
ให้แก่กลุม่เด็ก เยาวชน  และประชาชน 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่  
สนง.วฒันธรรม อ.หลงัสวน 
ในโครงการถ่ายทอดวิธีไทย 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ศาสนพิธีกร วิทยากรแกนนําฯ
มีความรู้เกี�ยวกบัวิถีชีวิตไทย 
ภมูิปัญญาไทยมากขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๕๙ โครงการสง่เสริมการสืบค้นทนุ
ทางวฒันธรรม 

เพื�อเป็นการสืบค้นองค์ความรู้ ประวตัิ
ความเป็นมา ของบคุคล ชมุชน และ
มรดกทางภมูิปัญญา และวฒันธรรม 
ท้องถิ�น 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง. 
วฒันธรรม อ.หลงัสวน ในโครง 
การสง่เสริมการสืบค้นทนุทาง
วฒันธรรม 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีความรู้เกี�ยว
ประวตัิศาสตร์ชื�อบ้านนาม
เมืองและภมูิปัญญาท้องถิ�น
มากขึ ?น 

สํานกัปลดั 

 



  ๙๐ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๒ แนวทางพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ จดัตั ?งศนูย์สง่เสริมสขุภาพชมุชน
หมูท่ี�   ๖,๗,๑๐ 

เพื�อสง่เสริมการดแูลสขุภาพ
ประชาชน 

หมูท่ี�   ๖, ๗, ๑๐ ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรง 
การดําเนินงานด้าน สาธารณสขุ
ของตําบลมีความพร้อม 

สํานกัปลดั 

๒ ป้องกนัและระงบัโรคติดตอ่เพื�อ
สขุภาพที�ดขีองประชาชน 
หมูท่ี�  ๙,๑๒ 

เพื�อป้องกนัโรคระบาดและ
โรคติดตอ่ให้แก่ประชาชนในตําบล 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
ประชาสมัพนัธ์และระงบั
โรคติดตอ่ ให้แก่หมูท่ี�  ๙,๑๒ 

๙๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 
ตา่ง ๆ ในตําบล 

สํานกัปลดั 

๓ โครงการบ้านสะอาดมารยาทดีไม่
มีโรค หมูท่ี�  ๑๐ 

เพื�อป้องกนัโรคระบาดและ
โรคติดตอ่ให้แก่ประชาชนในตําบล 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
ประชาสมัพนัธ์และระงบั
โรคติดตอ่ให้แก่หมูท่ี�   ๑๐ 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 
ตา่ง ๆ ในตําบล 

สํานกัปลดั 

 ๔ สนบัสนนุงบประมาณในการ
สร้างสวนสขุภาพให้แก่ หมูท่ี�   
๑๑ 

เพื�อสง่เสริมการดแูลสขุภาพ
ประชาชนของหมูบ่้าน 

หมูท่ี�   ๑๑ - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรง 
การดําเนินงานด้าน สาธารณสขุ
ของตําบลมีความพร้อม 

สํานกัปลดั 

๕ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ 

พฒันาทีม  EMS  ของตําบล

หาดยาย 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

ดําเนินการพฒันาระบบ EMS
ของ อบต.หาดยาย 
อดุหนนุ 
๑. รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ทีมกู้ ชีพระดบัตําบลมีความพร้อม 
และสามารถให้บริการแก่ประชาชน
ได้ในกรณีเจ็บป่วยฉกุเฉินได้ 

สํานกัปลดั 

๖ ควบคมุป้องกนัโรคไข้เลือดออก 
และมาลาเรีย ให้แก่  รพ. สต.  
ในพื ?นที� อบต.หาดยาย 

เพื�อปัองกนัโรคระบาดและ
โรคติดตอ่ให้แก่ประชาชนในตําบล 

จดัซื ?อทรายเทมีฟอส , นํ ?ายาเคมี 
, นํ ?ามนั , คา่พน่ยา , คา่จดัทํา
เอกสาร  

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

การดําเนินงานด้านสาธารณสขุของ
ตําบลมีความพร้อม และสามารถ
บริการแก่ประชาชนในตําบลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและทั�วถึง 

สํานกัปลดั 

 
 



 ๙๑ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๒ แนวทางพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ   
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๗ พฒันางานสาธารณสขุมลูฐานใน
เขตองค์การบริหารสว่นตําบล 

เพื�อสง่เสริมการดแูลสขุภาพ
ประชาชนและสนบัสนนุการบริการ
สาธารณสขุของหมูบ่้าน (อสม.) 

หมูท่ี� ๑-๑๓  
จํานวน ๑๓ หมูบ่้าน 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ชมุชนมีความพร้อมในการดําเนินงาน
ด้านสาธารณสขุของหมูบ่้าน 

สํานกัปลดั 

๘ ป้องกนัและระงบัโรคไมต่ิดตอ่ เพื�อป้องกนัโรคไมต่ิดตอ่ให้แก่
ประชาชนในตําบล 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
ประชาสมัพนัธ์เพื�อระงบัโรคไม่
ติดตอ่ให้แก่ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรงและเข้าใจ
การดําเนินงานด้านสาธารณสขุของ
ตําบล 

สํานกัปลดั 

๙ สนบัสนนุกิจกรรมชมรมผู้สงูอาย ุ
รพ.สต. บ้านหาดยาย / บ้านใน
กริม 

เพื�อสนบัสนนุกิจกรรมประชมุ
ประจําเดือนของชมรมผู้สงูอาย ุ

ชมรมผู้สงูอาย ุรพ.สต.บ้านหาด

ยาย / บ้านในกริม 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ชมรมผู้สงูอายทุี�เข้มแข็ง  ผู้สงูอายมุี
ขวญัและกําลงัใจการดําเนินงาน
กิจกรรมด้านตา่งๆ 

สํานกัปลดั 

๑๐ สนบัสนนุงบประมาณในการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้งาน
สาธารณสขุในกลุม่ อสม. 

เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน
ของ อสม. ประจําตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติ 
บ้านหาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - อสม. และผู้ นําชมุชนมีความรู้ ความ
พร้อมในการปฏิบตัิงาน 

สํานกัปลดั 

๑๑ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
หว่งใยเติมใจผู้ พิการ 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสขุ
ของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้ พิการมีกําลงัใจในการดาํเนินชีวิต สํานกัปลดั 

 
 
 



 ๙๒ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๒ แนวทางพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๒ สนบัสนนุโครงการ โรงพยาบาล
สายใยรัก 

เพื�อสนบัสนนุโครงการสง่เสริม
สขุภาพแมแ่ละเด็ก 

สนบัสนนุงบประมาณโครงการ
สง่เสริมสขุภาพแมแ่ละเด็กให้แก่๑ 
รพ. สต. 
 เฉลิมพระเกียรติบ้านหาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เกิดการจดัตั ?งชมรมสายใยรัก สนบัสนนุ
การเลี ?ยงลกูด้วยนมแม ่

สํานกัปลดั 

๑๓ สนบัสนนุโครงการชมุชนลดเสี�ยง 
ลดโรค 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสขุ
ของตําบล 

สนบัสนนุงบประมาณโครงการ 
ลดเสี�ยงลดโรค 
๑ รพ. สต. 
 เฉลิมพระเกียรติบ้านหาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

- - ๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรงการดแูล
ตนเองได้ 

สํานกัปลดั 

๑๔ สนบัสนนุงบประมาณในการจ้าง
เจ้าหน้าที�งานแพทย์แผนไทย 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสขุ
ของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๓๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรงการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อม และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๑๕ สนบัสนนุการจดัคา่ยเปลี�ยน
พฤติกรรมสขุภาพกลุม่เสี�ยง 

เพื�อสขุภาพและสขุลกัษณะที�ดีของ
ประชาชน 

อดุหนนุ 
๑. รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ 
๒. รพ.สต. บ้านในกริม 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสขุลกัษณะที�ดี  สํานกัปลดั 

๑๖ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
พฒันาบรูณาการงาน รพ. สต. 
ต้นแบบ 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสขุ
ของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

งานด้านสาธารณสขุของตําบลมีความ
พร้อม และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อยา่งเต็มที� 

สํานกัปลดั 

 
 
 
 



          
 
 

           ๙๓ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๒ แนวทางพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๗ สนบัสนนุการจดัทําแผนทางเดิน
ยทุธศาสตร์ 

จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการให้แก่
เจ้าหน้าที� และกลุม่ผู้ นําตา่ง ๆ ใน
ตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๑๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เจ้าหน้าที�มีความพร้อมในการปฏิบตัิ
หน้าที� สามารถจดัทําแผนทางเดิน
ยทุธศาสตร์และสามารถนําไปใช้ได้ 

สํานกัปลดั 

๑๘ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสขุ
ของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรงการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อม และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๑๙ อบรมเพิ�มศกัยภาพ อสม. เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการปฏฺบตัิงาน
ของ อสม.ประจําตําบล 

อบรม อสม. จํานวน  ๒๐๐ คน ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- อสม.มีความรู้ พร้อมในการปฏิบตัิงาน สํานกัปลดั 

๒๐ สนบัสนนุงบประมาณใน
โครงการวิจยัสขุภาพในพื ?นที� 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสขุ
ของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เกิดการวิจยัในด้านสขุภาพในตําบล สํานกัปลดั 

๒๑ คดักรองโรคความดนัโลหิตสงู,
เบาหวาน,มะเร็งปากมดลกู และ
มะเร็งเต้านม 

เพื�อป้องกนัและแก้ไขโรคความดนั
โลหิตสงู,โรคเบาหวาน และมะเร็ง
ปากมดลกู และมะเร็งเต้านม 

สนบัสนนุงบประมาณจดัเครื�องวดั

ความดนัโลหิต,ชดุตรวจ DTX , 

เครื�องมือคดักรองด้วยวาจา ให้แก่ 
รพ.สต. จํานวน  ๒   แหง่ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ลดปริมาณความเสี�ยงของการเกิดโรค
ความดนัสงูและโรคเบาหวาน มะเร็ง
ปากมดลกูและมะเร็งเต้านม 

สํานกัปลดั 

 
 



๙๔ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๒ แนวทางพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๒ อดุหนนุ  รพ.สต.  ในเขตพื ?นท ี
ในการรณรงค์ป้องกนัโรคโลหิต
จาง 

เพื�อป้องกนัและแก้ไขภาวะโลหิตจาง
ของประชาชน   และเด็กในเขตพื ?นที� 

สนบัสนนุงบประมาณในการณรงค์
ป้องกนัโรคโลหิตจาง  เพื�อ จดัซ้อ  

วดัสเุจาะ Htc.   และซื ?อยาเสริม

ธาตเุหล็กแก่เด็ก 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ภาวะโลหิตจางลดน้อยลง สํานกัปลดั 

๒๓ อดุหนนุ รพ. สต.ในเขตพื ?นที�
โครงการหนงัสือเลม่แรกของหน ู

เพื�อจดัอบรมหญิงมีครรภ์ หญิงหลงั
คลอดในเขตพื ?นที� 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - หญิงมีครรภ์, หญิงหลงัคลอดมีความรู้
ในการสอนพฒันาเด็กตั ?งแตแ่รกเกิด 

สํานกัปลดั 

๒๔ อดุหนนุ รพ. สต. ในเขตพื ?นที� 
โครงการเด็กไทยใสใ่จ 
ทนัตสขุภาพ 

เพือป้องกนัและแก้ไขภาวะฟันผใุน
เด็ก 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 

๖,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กมีสขุภาพฟันทีด ี สํานกัปลดั 

๒๕ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
ลานคนรักสขุภาพ 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

- ๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรงการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อม และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๒๖ อดุหนนุ รพ. สต. ในเขตพื ?นที� 
โครงการทนัตสขุภาพผู้สงูอาย ุ

เพือป้องกนัและแก้ไขภาวะฟันผใุน
ผู้สงูอาย ุ

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 

๖,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้สงูอายมุีสขุภาพฟันทีด ี สํานกัปลดั 

๒๗ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
บรูณาการสขุภาพจิตในชมุชน 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

- - ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรงการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อม และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

 
 



 ๙๕ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๒ แนวทางพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ   
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๘ สนบัสนนุการปลกูพืชสมนุไพร/
ผลิตยาสมนุไพร 

เพื�อเป็นการสง่เสริมอนรุักษ์พืช
สมนุไพร เพื�อผลิตยาสมนุไพร 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สง่เสริมการปลกูสมนุไพรในชมุชน 
สามารถนํามาใช้ในการรักษาโรคได้และ
สง่วตัถดุิบสมนุไพรมาผลิตยาสมนุไพร
ได้ 

สํานกัปลดั 

๒๙ สนบัสนนุการดําเนินงานหมูบ่้าน
จดัการหมูบ่้านสขุภาพ 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสขุ
ของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรงการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อม และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๓๐ สนบัสนนุโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

เพื�อสนบัสนนุโครงการ TO BE 
NUMBER ONE   

สนบัสนนุงบประมาณโครงการ 
TO BE NUMBER ONE  ให้แก่ 
รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติและ รพ. 
สต. บ้านในกริม 

๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

๘๐,๐๐๐ 
อบต.- 

ประชาชนมีสขุภาพที�ดปีราศจากโรคภยั 
หา่งไกลยาเสพตดิ 

สํานกัปลดั 

๓๑ สนบัสนนุโครงการฟลอูอไรด์ 
วานิช แก่เด็ก  ๖ เดือน ถึง ๒ ปี 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสขุ
ของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กมีสขุภาพฟันที�แข็งแรง สํานกัปลดั 

๓๒ โครงการพฒันาระบบ IT ในการ

เฝ้าระวงัไข้เลือดออก 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสขุ
ของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 
๓.  อบต. หาดยาย 

๔,๐๐๐ 
อบต. 

๔,๐๐๐ 
อบต. 

๔,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรงการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อม และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

 
 
 



 ๙๖ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๒ แนวทางพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ   
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๓๓ สนบัสนนุงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารบริการ 
งานแพทย์แผนไทย 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสขุ
ของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

- - ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

มีอาคารแพทย์แผนไทยแลที�สามารถ
ดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบล
มีความพร้อม และสามารถให้บริการ
แก่ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๓๔ พฒันาปรับปรุงส้วม เพื�อสขุภาพและสขุลกัษณะที�ดีของ
ประชาชนและสิ�งแวดล้อม 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สนบัสนนุโครงการพฒันาปรับปรุง
ส้วมทกุครัวเรือนให้แก่ 
๑. รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ 
๒. รพ.สต. บ้านในกริม 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุลกัษณะที�ดี  สํานกัปลดั 

๓๕ ป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า เพื�อสร้างความปลอดภยัให้แก่ชมุชน
เพื�อเฝ้าระวงัความปลอดภยั 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สนบัสนนุโครงการป้องกนัโรคพิษ
สนุขับ้า  ให้แก่ 
๑  รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ 
๒. รพ.สต. บ้านในกริม 
 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ชมุชนและประชาชนมีความปลอดภยั สํานกัปลดั 

๓๖ ออกหน่วยเคลื�อนที�เยี�ยมเยียน
ผู้ ป่วยเรื ?อรัง 

เพื�อสขุภาพและสขุลกัษณะที�ดีของ
ประชาชนและให้กําลงัใจผู้ เจ็บป่วย
เรื ?อรังในตําบล 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
สนบัสนนุโครงการหน่วยเคลื�อนที�
เยี�ยมผู้ ป่วยเรื ?อรัง ตําบลหาดยาย 
ให้แก่ 
๑  รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ 
๒. รพ.สต. บ้านในกริม 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ผู้ ป่วยมีกําลงัใจในการดํารงชีวิต สํานกัปลดั 

 
 



๙๗ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๒ แนวทางพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ   
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๓๗ สนบัสนนุกิจกรรมด้าน 
สาธารณสขุของสถานีอนามยั 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

อดุหนนุอนามยั ๒ แหง่ 
๑.รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ
ตําบล 
หาดยาย 
๒. รพ. สต.บ้านในกริม 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรง การ
ดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบล
มีความพร้อมและสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๓๘ ปรับปรุงขยายห้องประชมุ  รพ.
สต.เฉลิมพระเกียรติตําบล 
หาดยาย 

เพื�อความสะดวกแก่ประชาชน และ
ปรับปรุงให้ทนัสมยัเหมาะกบัการใช้
งาน 

ขยายห้องประชมุ รพ.สต. 
เฉลิมพระเกียรติ  

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 
อบจ. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 
อบจ. 

- ผู้แทนมลูนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา ฯ หน่วยงานราชการและ
องค์กรได้ใช้ประโยชน์  

สํานกัปลดั 

๓๙ สร้างรั ?ว คสล. ทางทิศใต้ของ   
รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติตําบล
หาดยาย 

เพื�อสง่เสริมการดําเนินงานของ    
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติตําบลหาด
ยาย 
สร้างความปลอดภยัให้แก่สถานที�
ราชการ 

ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 
อบจ. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 
อบจ. 

- สถานที�ราชการมีความปลอดภยั การ
ดําเนินงานมีความพร้อม 

สํานกัปลดั 

๔๐ สนบัสนนุโครงการสง่เสริม
สขุภาพแมแ่ละเด็ก 

เพื�อสง่เสริมโครงการสชุภาพแมแ่ละ
เด็ก 

สนบัสนนุงบประมาณโครงการ
สง่เสริมสขุภาพแมแ่ละเด็กให้แก่
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
เฉลิมพระเกียรติตําบลหาดยาย 

๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�ปราศจากโรคภยั สํานกัปลดั 

๔๑ ตรวจอจุจาระหนอนพยาธิ เพื�อป้องกนัและแก้ไขปัญหา
หนอนพยาธิให้แก่ประชาชน 

จดัซื ?อวสัดตุรวจหาไข่พยาธิ  ยา
ถ่ายพยาธิ ให้แก่ รพ. สต..เฉลิม
พระเกียรติบ้านหาดยาย 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ประชาชนในพื ?นที�ตําบลหาดยายมี
สขุภาพที�แข็งแรง 

สํานกัปลดั 

๔๒ สนบัสนนุโครงการ สขุภาพภาค
ประชาชน 

เพื�อสนบัสนนุโครงการสขุภาพภาค
ประชาชน  

สนบัสนนุงบประมาณโครงการ
สขุภาพภาคประชาชน   
ให้แก่ รพ.สต. ๒ แหง่ 

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�ปราศจากโรคภยั สํานกัปลดั 



 ๙๘ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๒ แนวทางพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๔๓ จดัซื ?อเครื�องพน่ละอองฝอย ULV เพื�อป้องกนัและแก้ไขโรคระบาด
และโรคติดตอ่ให้แก่ประชาชนใน
ตําบล 

สนบัสนนุงบประมาณจดัเครื�อง 
พน่ละอองฝอย ULV 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบล
มีความพร้อม และสามารถบริการแก่
ประชาชนในตําบลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และทั�วถึง 

สํานกัปลดั 

๔๔ ปรับปรุงภมูิทศัน์สถานีอนามยั เพื�อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความ
ประทบัใจ 

ปรับปรุงภมูิทศัน์ 
รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้านหาด
ยาย หมูท่ี� ๔ และ รพ. สต. บ้านใน
กริม หมูท่ี� ๘  

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 
อบจ. 

- - ผู้ ใช้บริการมีความพงึพอใจและประทบัใจ สํานกัปลดั 

๔๕ อดุหนนุหน่วยควบคมุโรคติดตอ่
นําโดยแมลง  (สนบัสนนุโดย 
สปสช.) 

เพื�อป้องกนัและแก้ไขปัญหา ลด
อตัราการป่วยจากโรคมาลาเรีย 

สนบัสนนุการพน่สารเคมีในการ
ป้องกนัและควบคมุโรคในตําบล
จํานวน  ๓๕๐ ครัวเรือน 

๑๕๒,๕๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสขุภาพที�ปราศจากโรคภยั  

๔๖ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
เติมใจให้กนั 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

- ๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรงการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อม และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๔๗ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ 
ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารที�ประชมุ
ชมรมผู้สงูอาย/ุ ชมรมอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรงการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อม และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๔๘ สนบัสนนุงบประมาณในการ
จดัทําป้ายชื�อ รพ.สต.ประจํา
ตําบล 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสขุภาพที�แข็งแรงการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อม และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

 



 ๙๙ 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๒.๒ แนวทางพัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ   
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๔๙ สนบัสนนุงบประมาณในการ
ปรับปรุงตอ่เติมอาคาร 

เพื�อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความ
ประทบัใจ 

สนบัสนนุงบประมาณในการ
ปรับปรุงตอ่เติมอาคารให้แก่ 
รพ.สต. จํานวน  ๒  แหง่ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ผู้ ใช้บริการมีความพงึพอใจและ
ประทบัใจ 

สํานกัปลดั 

๕๐ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
อบรมผู้ นํานกัเรียน 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

นกัเรียนผ่านการอบรมสามารถ
ดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกบัการดแูล
สขุภาพและกิจกรรมตา่งตา่งด้าน
สาธารณสขุได้ 

สํานกัปลดั 

๕๑ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
เด็กไทยทําได้ 

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

อดุหนนุ 
๑ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติบ้าน
หาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

นกัเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมใน
เรื�อง ส้วมผ่านมาตรฐาน  การดแูล
สขุภาพชอ่งปาก และงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียน 

สํานกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐๐ 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๒.๓ แนวทางพัฒนาป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ โครงการชมุชนหา่งไกลยาเสพติด
หมูท่ี�   ๑- ๑๓ 

เพื�อให้ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบั
ภยัยาเสพติดและป้องกนัแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จดัอบรม รณรงค์  ประชาชน
ประชาสมัพนัธ์ การดําเนิน
กิจกรรมตา่ง ๆ เรื�อง  ยาเสพติด
แก่ประชาชนหมูท่ี� ๑-๑๓ 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ สํานกัปลดั 

๒ โครงการครอบครัวสานฝันคุ้มกนั
ชมุชน ร่วมสร้างสงัคมน่าอยุ่ 
หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อให้ประชาชนมีความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

จดัอบรม รณรงค์ ประชาชนใน
การดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  เรื�อง 
คุ้มกนัชมุชน  หมูท่ี� ๑-๑๓ 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีความสงบเรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สํานกัปลดั 

๓ โครงการขดุบอ่เปียกบอ่แห้ง
บริเวณบ้าน  หมูท่ี�  ๑ 

เพื�อพฒันาคณุภาพชีวิตให้มี
คณุภาพ 

ดําเนินการขดุบอ่เปียกบอ่แห้ง
บริเวณบ้านราษฎร  ภายในหมูท่ี�   
๑  ทกุครัวเรือน 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที�ด ี สํานกัปลดั 

๔ จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัให้กบั
หมูบ่้าน หมูท่ี� ๑-๑๓ 

เพื�อให้การปฏิบตัิงานด้านการ
ป้องกนัและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชนได้อยา่งทั�วถึง 

จดัซื ?ออปุกรณ์เครื�องมือป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 
หมูท่ี�   ๑-๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

การปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัและเฝ้า
ระวงัรักษาความสงบ ควมปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนได้อยา่ง
ทั�วถึง  มีประสิทธิภาพ 

สํานกัปลดั 

๕ ชว่ยเหลือผู้ประสบปัญหาอทุกภยั  
วาตภยัและภยัอื�น ๆ หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อบรรเทาปัญหาที�เกิดจากอทุกภยั 
วาตภยั หรือภยัอื�นที�เกิดขึ ?นในพื ?นที� 

จดัหาอาหาร นํ ?าดื�ม  ยารักษาโรค
เครื�องนุ่งหม่  ผ้าหม่ สําหรับ
ประชาชนในพื ?นที� หมูท่ี� ๑-๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

สามารถบรรเทาปัญหาที�เกิดจากอทุกภยั  
วาตภยั และภยัอื�นที�เกิดขึ ?นได้ 

สํานกัปลดั 

๖ สง่เสริมการออมเงินทกุครัวเรือน 
หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อเพิ�มรายได้ให้แก่ประชาชน อบรมสง่เสริมการออมเงินให้แก่
ราษฏรหมทูี�   ๑-๑๓ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ ?นจากการออมเงิน สํานกัปลดั 

๗ สนบัสนนุกิจกรรมชดุ ชรบ. 
อปพร. ตชต.   ทั ?งตําบล 

เพื�อให้การปฏิบตัิงานด้านการ
ป้องกนัและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชิวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชนได้อยา่งทั�วถึง 

 จํานวน   ๑๕๐  คน    ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

การปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัเฝ้าระวงั
รักษาความสงบปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ประชาชนได้ทั�วถึง  มี
ประสิทธิภาพ 

สํานกัปลดั 

 
 



 ๑๐๑ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๓ แนวทางพัฒนาป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๘ โครงการพฒันาศกัยภาพ
ครอบครัวที�ด ีหมูท่ี�   ๑๒ 

เพื�อให้ประชาชนมีความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

จดัอบรม รณรงค์ ประชาชนใน
การดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  ใน 
โครงการพฒันาศกัยภาพ
ครอบครัวที�ดี  หมูท่ี�  ๑๒ 

- ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีความสงบเรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สํานกัปลดั 

๙ รณรงค์การจดัทําบญัชีครัวเรือน 
หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อเพิ�มรายได้ให้แก่ประชาชน รณรงค์การจดัทําบญัชีครัวเรือน
ให้แก่ ประชาชน  
หมูท่ี�   ๑-๑๓ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต.  

-  - ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ ?นจากการออมเงิน สํานกัปลดั 

๑๐ อบรมเฝ้าระวงัไฟป่า เพื�อให้การปฏิบตัิงานด้านการ
ป้องกนัและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชนได้อยา่งทั�วถึง 

ตําบลหาดยาย   
จํานวน  ๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัเฝ้าระวงั
รักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
แก่ประชาชนได้ทั�วถึง  มีประสิทธิภาพ 

สํานกัปลดั 

๑๑ จดัตั ?งชดุรักษาความปลอดภยั 
หมูบ่้าน (ชรบ.) 

เพื�อให้การปฏิบตัิงานด้านการ
ป้องกนัและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชิวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชนได้อยา่งทั�วถึง 

ตําบลหาดยาย   
จํานวน  ๓๐๐  คน 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัเฝ้าระวงั
รักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
แก่ประชาชนได้ทั�วถึง  มีประสิทธิภาพ 

สํานกัปลดั 

๑๒ เพิ�มประสิทธิภาพการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื�อให้การปฏิบตัิงานด้านการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพ 

จดัฝึกอบรมทบทวนแก่สมาชิก 
อปพร. จํานวน   ๑๓๕ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ชดุ อปพร. มีความพร้อมในการปฏีบตัิ
งานด้านบรรเทาสาธารณภยัเพิ�มขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๑๓ สนบัสนนุกิจกรรม อปพร. อบต.  
หาดยาย 

เพื�อให้การปฏิบตัิงานด้านการ
ป้องกนัและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชนได้อยา่งทั�วถึงและรวดเร็ว 

-จดัหาอปุกรณ์ เครื�องมือแก่ศนูย์
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนตําบล 
-จดัหาวิทยสุื�อสาร 
 จํานวน ๒๐ ชดุ ฯลฯ 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพื�อให้การปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัเฝ้า
ระวงัรักษาความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินแก่ประชาชนได้ทั�วถึง  และ
รวดเร็ว 

สํานกัปลดั 

 



 ๑๐๒ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๓ แนวทางพัฒนาป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๔ สนบัสนนุงบประมาณในการจดัซื ?อ
อปุกรณ์ในการปฏิบตัิหน้าที�ของตํารวจ
ชมุชนตําบลหาดยาย 

เพื�อให้การปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัและ
รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนได้อยา่งทั�วถึง 
และรวดเร็ว 

ตํารวจชมุชนตําบลหาดยาย ๕๐,๐๐๐ 
อบต.  

- - เพื�อให้การปฏิบตัิงานด้านการ
ป้องกนัเฝ้าระวงัรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
แก่ประชาชนได้ทั�วถึง  และ
รวดเร็ว 

สํานกัปลดั 

๑๕ รณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัิเหตใุนชว่ง
เทศกาล 

เพื�อลดการเกิดอบุตัิเหตใุนชว่งเทศกาล
สําคญัที�มีการเดินทางอยา่งคบัคั�ง 

สนบัสนนุการตั ?งจดุตรวจในชว่ง
เทศกาลวนัหยดุสาํคญัประจําปี 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

สามารถลดการเกิดอบุตัิเหตุ
ในชว่งเทศกาล 

สํานกัปลดั 

๑๖ อดุหนนุที�ทําการปกครองจงัหวดัชมุพร เพื�อรณรงค์ป้องกนัและปราบปรามยาม
เสพติด 

สนบัสนนุงบประมาณตาม
โครงการรณรงค์ ป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดของจงัหวดั
ชมุพร 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

ลดปัญหายาเสพตดิในพื ?นที�
จงัหวดัชมุพร 

สํานกัปลดั 

๑๗ การดําเนินโครงการศนูย์ อปพร.  
ตําบลหาดยาย 

เพื�อให้ศนูย์ อปพร. อบต.หาดยาย 
ดําเนินการได้อยา่งตอ่เนื�อง 
 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อจา่ย
เป็นคา่เบี ?ยเลี ?ยง คา่อาหาร คา่
วสัด ุ ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.  

๕๐,๐๐๐ 
อบต.  

๕๐,๐๐๐ 
อบต.  

การดําเนินการของศนูย์  
อปพร. อบต.หาดยาย  มี
ประสิทธิภาพ 

สํานกัปลดั 

๑๘ สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ กศน. 
ตําบลหาดยาย ในโครงการคา่ย
คณุธรรม นําประชาธิปไตย ป้องกนั 
ยาเสพติด 

เพื�อให้ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัภยัยา
เสพติด และป้องกนัแก้ไขปัญายาเสพติด 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ 
กศน. ตําบลหาดยาย  ใน
โครงการคา่ยคณุธรรม 
นําประชาธิปไตย ป้องกนั 
ภยัยาเสพติด 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ลดปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 

สํานกัปลดั 

๑๙ สนบัสนนุงบประมาณให้แก่โครงการ
สร้างภมูิคุ้มกนัชมุชนด้วย วคัซีน ด้วย 
“วคัซีนธรรมะ” 

เพื�อให้ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัภยัยา
เสพติด และป้องกนัแก้ไขปัญายาเสพติด 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ สนง. 
วฒันธรรม อ.หลงัสวน 
ในโครงการสร้างภมูิคุ้มกนัชมุชน
ด้วยวคัซีน  ด้วย “วคัซีนธรรมะ” 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ลดปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 

สํานกัปลดั 

 



 ๑๐๓ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๓ แนวทางพัฒนาป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ 
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะ

ได้รับ 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๐ สนบัสนนุงบประมาณให้แก่โครงการ ๓ 
ประสาน บ้าน วดั โรงเรียน  ร่วมใจเฝ้า
ระวงั เตือนภยัในชมุชน 

เพื�อให้ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัภยัยา
เสพติด และป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ 
สนง. วฒันธรรม อ.หลงัสวนใน
โครงการ ๓ ประสาน บ้าน วดั 
โรงเรียน  ร่วมใจเฝ้าระวงั 
เตือนภยัในชมุชน 
 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

สํานกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ๑๐๔        
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๔ แนวทางพัฒนาจัดสวัสดิการเพื$อพัฒนาสังคม   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ เสริมสร้างศกัยภาพชมุชน 
คนเชี�ยวยา่หม ู หมูท่ี�  ๒ 

เพื�อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน ผู้ นําชมุชน ผุ้ นํากลุม่อาชีพ  
หมูท่ี�   ๒ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ทําให้ผุ้ นําชมุชน ผุ้ นํากลุม่
อาชีพมีศกัยภาพเพิ�มขึ ?น 

สํานกังานปลดั 
 

๒ แบง่แยกหมูบ่้าน เพื�อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ดแูลจากหนว่ยงานของรัฐได้อยา่งทั�วถึง 

หมูท่ี�  ๘ – หมูท่ี�   ๑๔ ๕๐,๐๐๐ 
กรมการ
ปกครอง 

๕๐,๐๐๐ 
กรมการ
ปกครอง 

๕๐,๐๐๐ 
กรมการ
ปกครอง 

ประชาชนในหมูบ่้านได้รับ
การดแูลจากหน่วยงานของ
รัฐอยา่งทั�วถึง 

สํานกังานปลดั 
 

๓ สงเคราะห์เบี ?ยยงัชีพแก่ผู้สงูอาย ุ เพื�อให้ผู้สงูอาย ุ  ในตําบลได้รับสวสัดกิาร
สงัคมจากหน่วยงานของรัฐ 

ผู้สงูอายทุั ?งตําบล 
จํานวน ๗๒๑  คน 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริม 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริม 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริม 

ทําให้ผู้สงูอายมุีความ
เป็นอยูท่ี�ดีขึ ?น ได้รับ
สวสัดิการจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

สํานกังานปลดั 
 

๔ สงเคราะห์เบี ?ยยงัชีพแก่ผู้ พิการ เพื�อให้ผู้ พิการ  ในตําบลได้รับสวสัดิการ
สงัคมจากหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ พิการทั ?งตําบล 
จํานวน  ๗๐  คน 

๔๒๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริม 

๔๒๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริม 

๔๒๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริม 

ทําให้ผู้ พิการมีความเป็นอยู่
ที�ดีขึ ?น ได้รับสวสัดิการจาก
หน่วยงานของรัฐ 

สํานกังานปลดั 
 

๕ สงเคราะห์เบี ?ยยงัชีพแก่ผู้ ป่วยเอดส์ เพื�อให้ผู้ ป่วยเอดส์  ในตําบลได้รับ
สวสัดิการสงัคมจากหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ ป่วยเอดส์ในตําบล (ถ้ามี) ๑๒๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริม 

๑๒๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริม 

๑๒๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริม 

ทําให้ผู้ ป่วยเอดส์มีความ
เป็นอยูท่ี�ดีขึ ?น ได้รับ
สวสัดิการจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

๖ จดัสวสัดิการและสง่เสริมการทํา
กิจกรรมของเด็กและเยาวชน  ผู้ พิการ  
ผู้สงูอาย ุ ผู้ ป่วยโรคเอดส์ และ
ผู้ ด้อยโอกาสในตําบล 

เพื�อให้เด็กและเยาวชน ผู้ พิการ ผู้ ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ ด้อยโอกาสในตําบลได้รับ
สวสัดิการจากหน่วยงานของรัฐ 
 

เด็กและเยาวชน ผู้ พิการ 
ผู้ ป่วยโรคเอดส์ และ
ผู้ ด้อยโอกาสในตําบลทกุคน 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กและเยาวชน  ผู้ พิการ  
ผู้สงูอาย ุ ผู้ ป่วยโรคเอดส์ 
และผู้ ด้อยโอกาสในตําบล
ได้รับสวสัดิการจาก
หน่วยงานของรัฐ 

สํานกัปลดั 

 
 
 



๑๐๕ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๔ แนวทางพัฒนาจัดสวัสดิการเพื$อพัฒนาสังคม   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๗ สนบัสนนุศนูย์พฒันาครอบครัวใน
ชมุชนตําบลหาดยาย 

เพื�อสนบัสนนุการดาํเนินงานของศนูย์
พฒันาเสริมสร้างสถาบนัครอบครัวใน
ชมุชน 

สนบัสนนุงบประมาณแก่ศนูย์
พฒันาครอบครัวในชมุชน
ตําบล 

๑๐,๐๐๐ 
สนง.พฒันา

สงัคม จ.ชมุพร 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
สนง.พฒันา

สงัคม จ.ชมุพร 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
สนง.พฒันา

สงัคม จ.ชมุพร 
อบต. 

การดําเนินงานของศนูย์
พฒันาครอบครัวในชมุชน
ตําบลหาดยายมีความ
พร้อมมากยิ�งขึ ?น สถานบนั
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 
สามารถลดปัญหาด้าน
สงัคมได้ 

สํานกัปลดั 
 

๘ สร้างที�พกัผ่อนสําหรับผู้สงูอาย ุ เพื�อให้ผู้สงูอายไุด้มีสถานที�พกัผ่อน สร้างที�พกัผ่อนสําหรับผู้สงูอาย ุ
จํานวน ๑ แหง่(หมูท่ี� ๑) 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

สนง. พม. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

สนง. พม. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

สนง. พม. 

ผู้สงูอายไุด้รับการจดั
สวสัดิการจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

สํานกัปลดั 

๙ สร้างบ้านให้แก่ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม เพื�อจดัหาที�อยูอ่าศยัให้แก่ผู้ยากไร้และ
ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม 

สร้างบ้านให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส 
จํานวน  ๕ หลงั 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

สนง. พม. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

สนง. พม. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

สนง. พม. 

ผู้ยากไร้ได้มีที�อยูอ่าศยัและ
ได้รับการดแูลจาก
หน่วยงานของรัฐอยา่ง
ทั�วถึง 

สํานกัปลดั 

๑๐ จดัศกึษาดงูานกลุม่ผู้สงูอาย ุ เพื�อสง่เสริมความรู้และจดักิจกรรม
นนัทนาการสาํหรับผู้สงูอาย ุ

จดักิจกรรมศกึษาดงูาน
ผู้สงูอาย ุจํานวน ๑๐๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ผู้สงูอายไุด้รับการจดั
สวสัดิการจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

สํานกัปลดั 

๑๑ สนบัสนนุงบประมาณอดุหนนุชมรม
ผู้สงูอายตุําบลหาดยาย(รพ. สต.เฉลิม
พระเกียรติ) 

เพื�อสง่เสริมการจดักิจกรรมของผู้สงูอาย ุ อดุหนนุตามโครงการ
เสริมสร้างคณุภาพผู้สงูอาย ุ
รพ. สต.เฉลิมพระเกียรติฯ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ผู้สงูอายไุด้รับการจดั
สวสัดิการจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

สํานกัปลดั 

๑๒ สนบัสนนุงบประมาณอดุหนนุชมรม
ผู้สงูอายตุําบลหาดยาย(รพ.สต. 
บ้านในกริม) 

เพื�อสง่เสริมการจดักิจกรรมของผู้สงูอาย ุ อดุหนนุตามโครงการ
เสริมสร้างคณุภาพผู้สงูอาย ุ
รพ. สต.บ้านในกริมฯ 

๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

ผู้สงูอายไุด้รับการจดั
สวสัดิการจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

สํานกัปลดั 

 



๑๐๖ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๔ แนวทางพัฒนาจัดสวัสดิการเพื$อพัฒนาสังคม   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๓ จดัตั ?งกองทนุสวสัดิการสมาชิกชมรม
ผู้สงูอายสุถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ
ตําบลหาดยาย 

เพื�อจดัสวสัดิการให้กบัผู้สงูอาย ุ ๑.จดัสวสัดิการเกี�ยวกบัการ
เจ็บป่วย  
๒. จดัสวสัดิการเกี�ยวกบัการ
ตาย 
๓. จดัสวสัดิการเกี�ยวกบัการ
ประกอบอาชีพเสริมเพื�อเพิ�ม
รายได้ 
สมาชิกชมรมจํานวน  ๑๕๐ 
คน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ผู้สงูอายมุีกองทนุสวสัดิการ
สงัคมเพื�อชว่ยเหลือสมาชิก 

สํานกัปลดั 

๑๔ สนบัสนนุกิ�งกาชาดอําเภอหลงัสวน เพื�อนําไปใช้จา่ยในด้านสาธารณกศุล สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
นําไปเป็นคา่ใช้จา่ยในการ 
ดําเนินงานชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

๒๐,๐๐๐ 
อบต.  

๒๐,๐๐๐ 
อบต.  

๒๐,๐๐๐ 
อบต.  

สํานกังานกิ�งกาชาดได้มี
คา่ใช้จา่ยในการดาํเนินการ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยั 

สํานกัปลดั 

๑๕ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการ ขมรมผู้สงูอายุ
บ้านในกริม 

เพื�อสง่เสริมการจดักิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

อดุหนนุ 
๑. รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติ
บ้านหาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�
แข็งแรงการดําเนินงานด้าน
สาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อมและสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๑๖ สนบัสนนุงบประมาณในการจดัซื ?อ
เครื�องออกกําลงักาย 

เพื�อสง่เสริมการจดักิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

อดุหนนุ 
๑. รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติ
บ้านหาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๑๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�
แข็งแรงการดําเนินงานด้าน
สาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อมและสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๑๐๗ 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๒.๔ แนวทางพัฒนาจัดสวัสดิการเพื$อพัฒนาสังคม   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๗ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
ศกึษาดงูานของชมรมอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

เพื�อสง่เสริมการจดักิจกรรมด้าน
สาธารณสขุของตําบล 

อดุหนนุ 
๑. รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติ
บ้านหาดยาย 
๒. รพ. สต. บ้านในกริม 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีสขุภาพที�
แข็งแรงการดําเนินงานด้าน
สาธารณสขุของตําบลมี
ความพร้อมและสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้ 

สํานกัปลดั 

๑๘ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการสง่
ท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหมว่ิถีพทุธ 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรมปีใหมแ่บบวิถีไทย
รูปแบบเรียบงา่ย มุง่เน้นพิธีทางศาสนา 
เป็นแนวทางจดักิจกรรม 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ 
สนง. วฒันธรรม อ.หลงัสวน 
ในโครงการสง่เสริมการสืบค้น 
ทนุทางวฒันธรรม 
 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบลสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่
คณะ 

สํานกัปลดั 

๑๙ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
อบรมเยาวชนภาคฤดรู้อน 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม อบรมสง่เสริม 
ด้านคณุธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในชว่งปิดเทอมภาคฤดรู้อนแบบ 
ไป-กลบั 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ 
สนง. วฒันธรรม อ.หลงัสวน 
ในโครงการสง่เสริมการสืบค้น 
ทนุทางวฒันธรรม 
 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล สร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่
คณะ 

สํานกัปลดั 

๒๐ สนบัสนนุงบประมาณโครงการจดัตั ?ง
กองทนุสวสัดิการชมุชนตําบลหาดยาย 

เพื�อสนบัสนนุการดาํเนินงานของกองทนุ
สวสัดิการชมุชนตําบลหาดยาย 

สนบัสนนุงบประมาณแก่
กองทนุสวสัดิการชมุชนตําบล
หาดยาย 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

การดําเนินงานของกองทนุ
สวสัดิการชมุชนตําบลหาด
ยาย มีความพร้อมมาก
ยิ�งขึ ?น 

สํานกัปลดั 

๒๑ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
บรรพชาอปุสมบทพระภิกษุสามเณร 
และบวชศีลจาริณีภาคฤดรู้อน 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม บรรพชา 
อปุสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศลี
จาริณี  อบรมให้ความรู้ด้านคณุธรรม 
 จริยธรรม ในชว่งปิดเทอมภาคฤดรู้อน 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ 
สนง. วฒันธรรม อ.หลงัสวน 
ในโครงการบรรพชาอปุสมบท
พระภิกษุสามเณรและบวชศลี
จาริณีภาคฤดรู้อน  

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบลสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่
คณะ 

สํานกัปลดั 

๑๐๘ 



 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒.๔ แนวทางพัฒนาจัดสวัสดิการเพื$อพัฒนาสังคม   
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๒ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการสง่
อบรมจริยธรรมนกัเรียน 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม เข้าคา่ยคณุธรรม
ตามความเหมาะสม  โดยเป็นหลกัสตูร
นกัเรียนแกนนํา  จากสถานศกึษาตา่ง ๆ  

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ 
สนง. วฒันธรรม อ.หลงัสวน 
ในโครงการอบรมจริยธรรม
นกัเรียน  

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบลสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่
คณะ 

สํานกัปลดั 

๒๓ สนบัสนนุงบประมาณในโครงการ
อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจํามสัยิด 

เพื�อเป็นการจดักิจกรรม อบรมสง่เสริม 
ด้านคณุธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและ
เยาวชนประจํามสัยิด 
 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ 
สนง. วฒันธรรม อ.หลงัสวน 
ในโครงการอบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจํา
มสัยิด  

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล สร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่
คณะ 

สํานกัปลดั 

๒๔ สนบัสนนุงบประมาณโครงการ 
ครอบครัวสานฝันคุ้มกนัชมุชน 

เพื�อเป็นการสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ครอบครัวสมัพนัธ์ โดยใช้มิติทางศาสนา 
ศิลปะ และวฒันธรรม 

สนบัสนนุงบประมาณให้แก่ 
สนง. วฒันธรรม อ.หลงัสวน 
ในโครงการครอบครัวสานฝัน
คุ้มกนัชมุชน  

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมของตําบล สร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่
คณะ 

สํานกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐๙ 



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
๓.๑  แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบเกษตรให้มีคุณภาพ และเพิ$มผลผลิตทางการเกษตร   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ จดัตั ?งกองทนุปุ๋ ย  สารเคมี และยาฆา่
แมลง เครื�องมืออปุกรณ์ การเกษตร  
  

เพื�อให้เกษตรกรมีปุ๋ ย สารเคมี และยาฆ่า
แมลง เครื�องมือในการประกอบอาชีพ 

จดัตั ?งกองทนุให้บริการแก่หมูท่ี�  
๑-๑๓ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เกษตรรมีรายได้เพิ�มขึ ?น ลด
ต้นทนุในการผลิต 

สํานกังานปลดั 

๒ จดัตั ?งกองทนุหมนุเวียนเพื�อการเกษตร 
 

เพื�อให้เกษตรรมีเงินทนุหมนุเวียนเพื�อ
การเกษตร 

จดัตั ?งกองทนุหมนุเวียนเพื�อ
การเกษตร หมูท่ี� ๑-๑๓ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

สร้างงานและเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร 

สํานกัปลดั 

๓ จดัตั ?งโรงงาน / จดัอบรมทําปุ๋ ยหมกั , 
ปุ๋ ยชีวภาพ,ปุ๋ ยอดัเม็ด   

เพื�อผลิตปุ๋ ยไว้ใช้ในชมุชนชน ลด
คา่ใช้จา่ย เสริมสร้างรายได้ 

จดัตั ?งโรงงานทําปุ๋ ยหมกั,ปุ๋ ย
ชีวภาพ,ปุ๋ ยอดัเม็ด ไว้เพื�อ
เกษตรกรหมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างงานและเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร 
ลดต้นทนุทางการผลิต 

สํานกังานปลดั 

๔ จดัซื ?อเครื�องสบูนํ ?า หมูท่ี�  ๑,๒,๕,๘,๑๒ เพื�อป้องกนัและแก้ไขปัญหานํ ?าทว่ม เครื�องสบูนํ ?าขนาด ๕.๕ แรงม้า  
พร้อมปั ?มสบูและสายยางขนาด  
๒ นิ ?ว ให้แก่หมูบ่้าน หมูท่ี�  
๑,๒,๕,๘,๑๒ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดปัญหานํ ?าทว่มพื ?นที�ทาง
การเกษตรในตาํบล 

สํานกังานปลดั 

๕ สนบัสนนุภาชนะ  อปุกรณ์ใสผ่ลผลติ
ด้านการเกษตร หมูท่ี�  ๑, ๒,๕,๖,๑๒ 

เพื�อให้เกษตรกรมีภาชนะไว้ใช้ในบรรจุ
ผลผลิตทางการเกษตร 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อจดัซื ?อ
ภาชนะสําหรับใสผ่ลิตด้าน
การเกษตร ให้แก่เกษตรกรหมูท่ี� 
๑,๒,๕,๖,๑๒ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างงานและเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตร 

สํานกัปลดั 

๖ โครงการปลกูผกัสวนครัวรั ?วกินได้ 
หมูท่ี�  ๑-๑๓ 

เพื�อสง่เสริมการปลกูผกัไว้กินในครัวเรือน 
ลดรายจา่ยในครัวเรือนอนัเกิดจากการซื ?อ
บริโภค 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อ
ดําเนินการโครงการปลกูผกัสวน
ครัวรั ?วกินได้  หมุท่ี�  ๑-๑๓ 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างงานและเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน ลด
รายจา่ยในครัวเรือน 

สํานกังานปลดั 

๗ สนบัสนนุงบประมาณให้แก่กองทนุ
ฟื?นฟกูารเกษตร หมูท่ี�   ๒ 

เพื�อสง่เสริมการดําเนินงานของกองทนุ
ฟื?นฟกูารเกษตร  

สนบัสนนุงบประมาณสง่เสริม
การดําเนินงานของกองทนุฟื?นฟู
ด้านการเกษตร หมูท่ี�  ๒ 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

การดําเนินงานของศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
สามารถดําเนินการได้อยา่ง
ตอ่เนื�อง 

สํานกัปลดั 

 
๑๑๐ 



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
๓.๑  แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบเกษตรให้มีคุณภาพ และเพิ$มผลผลิตทางการเกษตร   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๘ จดัซื ?อเครื�องผสมปุ๋ ย  หมูท่ี�  ๒, ๗ เพื�อผลิตปุ๋ ยไว้ใช้ในชมุชนชน ลด
คา่ใช้จา่ย เสริมสร้างรายได้ 

จดัซื ?อเครื�องผสมปุ๋ ย จํานวน ๒ 
เครื�อง  หมูท่ี�  ๒, ๗ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างงานและเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรร       ลด
ต้นทนุทางการผลิต 

สํานกังานปลดั 

๙ ผลิตไบโอดีเซล  หมูท่ี�   ๒ เพื�อลดต้นทนุทางการขนสง่สินค้าเกษตร
ออกสูต่ลาด 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อผลติ 
ไบโอดีเซล  หมูท่ี�  ๒ 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- สร้างงานและเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตร  ลด
ต้นทนุทางการผลิต 

สํานกัปลดั 

๑๐ จดัซื ?อมอเตอร์สําหรับเครื�องผสมปุ๋ ย
ชีวภาพ หมูท่ี� ๓ 

เพื�อพฒันาด้านการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมให้แก่ประชาชน 

สนบัสนนุการดําเนินงานผลิคปุ๋ ย
หมกัชีวภาพแทนปุ๋ ยอินทรีย์ 
 หมูท่ี�   ๓ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดต้นทนุทางการผลิต สํานกัปลดั 

๑๑ จดัซื ?อเครื�องพน่ยาไว้ใช้ในการเกษตร 
หมูท่ี�  ๓ 

เพื�อให้เกษตรกรมีเครื�องพน่ยาในการ
ประกอบอาชีพ 

จดัซื ?อเครื�องพน่ยา หมูท่ี�  ๓ ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เกษตรกรมีรายได้เพิ�มขึ ?น 
ลดต้นทนุในการผลิต 

สํานกัปลดั 

๑๒ ศกึษาดงูานด้านการเกษตรแก่ผู้ นํา
ชมุชน  กลุม่เกษตรกร หมูท่ี�   ๑-๑๓ 

เพื�อพฒันาความรู้ด้านการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรมให้แก่ประชาชน 

จดัศกึษาดงูานแก่ผู้ นําชมุชนและ
เกษตรกรหมูท่ี�  ๑-๑๓ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความรู้
เพิ�มขึ ?นจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

สํานกัปลดั 

๑๓ สง่เสริมพฒันาระบบการเกษตรและ
การตลาด 

เพื�อพฒันาความรู้ด้านการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรมให้แก่ประชาชน 

สง่เสริมพฒันาระบบการเกษตร
และการตลาดให้แก่ประชาชน
ตําบลหาดยาย  หมูท่ี�  ๘ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

สร้างงานและเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่การเกษตร 

สํานกัปลดั 

๑๔ ก่อสร้าง/จดัตั ?งศนูย์สาธิตการตลาด
การเกษตรหมูท่ี�  ๑๐ 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อจดัตั ?งศนูย์
สาธิตการตลาด การเกษตร 

ก่อสร้าง/จดัตั ?งศนูย์สาธิต 
การตลาด การเกษตร หมูท่ี�  ๑๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างงานและเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร 

สํานกัปลดั 

๑๕ จดัฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบ
อาชีพและการทําบญัชีเบื ?องต้น 
(ศนูย์ถ่ายทอดฯ) 

เพื�อให้มีการพฒันาอาชีพทางด้าน
การเกษตร 

หมูท่ี�  ๑-๑๓ ๑๐๖,๕๐๐ 
อบต. 

๑๐๖,๕๐๐ 
อบต. 

๑๐๖,๕๐๐ 
อบต. 

เกษตรกรมีรายได้เพิ�มขึ ?น ลด
ต้นทนุในการผลิต มีการ
จดัทําบญัชีที�ถกูต้อง 

สํานกังานปลดั 

 
 

๑๑๑ 



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
๓.๑  แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบเกษตรให้มีคุณภาพ และเพิ$มผลผลิตทางการเกษตร   
 

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๖ สนบัสนนุให้บริการเกษตรแก่เกษตรกร
ภายใต้ศนูย์บริการร่วมเป็นคา่ตอบแทน
การประชมุ 

เพื�อสนบัสนนุให้คณะกรรมการประจํา
ศนูย์บริการ ฯ มีความรู้ ทศันคตทิี�ถกูต้อง 
และร่วมากนัจดัทาํแผนพฒันาประจํา
ตําบลและจดัให้มีการประชมุทกุเดือนและ
ประสานงานจดัหางบประมาณ สนบัสนนุ
ศนูย์บริการ 

สนบัสนนุคา่ตอบแทนการประชมุ
คณะกรรมการการบริหาร ศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร 

๑๖,๘๐๐ 
อบต. 

๑๖,๘๐๐ 
อบต. 

๑๖,๘๐๐ 
อบต. 

การดําเนินงานของศนูย์ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ 
สามารถดําเนินการได้อยา่ง
ตอ่เนื�องประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารทาง
การเกษตร 

สํานกัปลดั 

๑๗ จดัซื ?อเครื�องมือทางด้านการเกษตร
(ศนูย์ถ่ายทอดฯ) 

เพื�อให้เกษตรกรมีอปุกรณ์ เครื�องมือใน
การประกอบอาชีพ 

จดัซื ?อเครื�องมือการเกษตร มีด 
จอบ เสียม คราด เลื�อน ฆ้อน 
ขวาน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

  เกษตรกรมีรายได้เพิ�มขึ ?น ลด
ต้นทนุในการผลิต 

สํานกังานปลดั 

๑๘ ก่อสร้าง/จดัตั ?งศนูย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
หาดยาย 

เพื�อสง่เสริมการดําเนินงานของศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ก่อสร้าง/จดัตั ?งศนูย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ณ ที�ทําการ 
อบต.หาดยาย 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

  การดําเนินงานของศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
สามารถดําเนินการได้อยา่ง
ตอ่เนื�อง 

สํานกัปลดั 

๑๙ สนบัสนนุงบประมาณให้ศนูย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

เพื�อสง่เสริมการดําเนินงานของศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

สนบัสนนุงบประมาณเพื�อเป็นคา่
เบี ?ยประชมุ การจดัทําแผนพฒันา
ฯ คา่อปุกรณ์ เครื�องมือ ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมสง่เสริมฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมสง่เสริมฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมสง่เสริมฯ 

การดําเนินงานของศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
สามารถดําเนินการได้อยา่ง
ตอ่เนื�อง 

สํานกัปลดั 

๒๐ สนบัสนนุงบประมาณแซกแซงราคา
ผลผลิตทางการเกษตร 

เพื�อสง่เสริมการดําเนินการแซกแซงราคา หมูท่ี�  ๑-๑๓ ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

สนง.เกษตร 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

สนง.เกษตร 
 

 การดําเนินงานของศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
สามารถดําเนินการได้อยา่ง
ตอ่เนื�อง 

สํานกัปลดั 

 
 

๑๑๒ 



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
๓.๒  แนวทางพัฒนาแหล่งนํ ;าด้านการเกษตร   

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา 
ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที�รับผิดชอบ ๒๕๕๖ 

(บาท) 
๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้าง /ขดุลอก /ซอ่มแซม ฝายนํ ?า
ล้น  หมูท่ี�  ๑, ,๔,๕,๗,๘,๙,๑๑,๑๒ 

เพื�อกกัเก็บนํ ?าไว้อปุโภค และ
การเกษตร เพื�อป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

 หมูท่ี�  ๑, ๓,๔,๕,๗,๘,๙, 
๑๑,๑๒ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีนํ ?าเพื�ออปุโภคและ
การเกษตรพอเพียง ป้องกนั
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง 

สว่นโยธา 

๒ ขดุลอก ปรับปรุง ฟื?นฟ ู ห้วย/ สระ
นํ ?า/ ค/ูหนอง /คลอง /บงึ  เพื�อ
อปุโภค-บริโภคและการเกษตร 
 หมูท่ี�  ๑ - ๑๓ 

เพื�อให้การระบายนํ ?าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ ?าทว่มในฤดฝูนและกกัเก็บ
ไว้เพื�อใช้ในการเกษตร 

ฟื?นฟแูหลง่นํ ?าโดยการขดุลอก ปรับปรุง
ค ูคลอง สระนํ ?า ห้วย หนองบงึตา่ง ๆ  
หมูท่ี�  ๑-๑๓ เชน่ แมน่ํ ?าหลงัสวน ห้วย
สวิง  ห้วยจนัทร์แผล   ห้วยรากไม้   
ห้วยเตย ห้วยนุ้ย คลองกริม ห้วยเคียน  
คลองหงาว ห้วยแห้ง ฯลฯ   

๓,๔๔๓,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมการฯ, 
กรมทรัพยากรฯ, 

อบต. 

- - ทําให้การระบายนํ ?าสะดวกไม่
เกิดนํ ?าทว่มในฤดฝูน 
ประชาชนมีนํ ?าเพื�อการเกษตร 

สว่นโยธา 

๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ปรับภมูิทศัน์ 
ฝายชะลอนํ ?า หมูท่ี� ๒,๖,๗,๘,๑๓ 

เพื�อกกัเก็บนํ ?าไว้อปุโภค และ
การเกษตร เพื�อป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

 หมูท่ี� ๒,๖,๗,๘,๑๓ ๕๐๐,,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีนํ ?าเพื�ออปุโภคและ
การเกษตรพอเพียงป้องกนั
และแก้ไขปัญหาภยัแล้งใน
หมูบ่้านได้ 

สว่นโยธา 

๔ ขดุลอกฝายปากนบ หมูท่ี� ๕ เพื�อให้การระบายนํ ?าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ ?าทว่มในฤดฝูน 

กว้าง  ๖.๐๐ เมตร  
ลกึ ๑.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐ เมตร 

๕๘๖,๐๐๐ 
อบต. 

- - ทําให้การระบายนํ ?าสะดวกไม่
เกิดนํ ?าทว่มในฤดฝูน 

สว่นโยธา 

๕ ขดุลอกหน้าเขื�อนพระราชดําริ 
 หมูท่ี� ๖ 

เพื�อให้การระบายนํ ?าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ ?าทว่มในฤดฝูน 

กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
 ลกึ ๑.๐๐ เมตร 
ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร 

๑๒,๒๑๖,๐๐๐ 
กรมสง่เสริม กรม

ทรัพยากรฯ, 
อบต. 

๑๒,๒๑๖,๐๐๐ 
กรมสง่เสริม 

กรมทรัพยากรฯ, 
อบต. 

 ทําให้การระบายนํ ?าสะดวกไม่
เกิดนํ ?าทว่มในฤดฝูน 

สว่นโยธา 

๖ ก่อสร้างระบบประปาเพื�อการเกษตร 
หมูท่ี�  ๘,  ๙ 

เพื�อใช้นํ ?าเพื�อการเกษตร รและเพื�อ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแล้ง 

ระยะทาง ๒,,๐๐๐  เมตร ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐
อบต. 

 ประชาชนมีนํ ?าเพื�อการเกษตร
พอเพียงป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

สว่นโยธา 

 
 

 


