
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 34 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ขยายไหล่ทางถนนสาย
วัดกุ่ม-ท่าช่างใต้  
หมู่ที ่2  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรโดยสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 2 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 
ยาว 

  28,000   ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจร
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย   

กองช่าง 

2 ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อ
ระบายน้้า คสล. 
หมู่บ้านณัฎฐรียา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรโดยสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 0.90 ม.
ยาว 1 ม. 
จ้านวน 34 
แห่ง 

  182,000   ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจร
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
  

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมท่อระบายน้้า
คันดินลูกรังทางข้าม
คลองท่าลาด หมู่ที่ 1 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้้า 

ท่อระบายน้้า 
1 เมตร 
จ้านวน 8 ท่อน 

  48,000   การระบายน้้าใช้
ในการเกษตร
ประสิทธิภาพใน 
มากขึ้น ร้อยละ 
80 

ทางข้ามคลองมี
ความแข็งแรงมี
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้้า
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 35 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคสล. 
ถนนซอยหนามดอน  
–หัวกระถิน 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ชุมชน
ให้มีมาตรฐาน 

กว้าง  3  เมตร  
ยาว 540 
เมตร 

  1,200,000   ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย   

กองช่าง 

4 วางท่อระบายน้้าสาย
หนองแก้ว-หัวลุ่ม 
(แยกบ้านนายม้อย รัก
มิตร) 

เพ่ือให้การระบาย
น้้ามีความรวดเร็ว 

   60,000   ลดปัญหาน้้าท่วม
ร้อยละ 90ของ
ครัวเรือนในซอย 
9 

น้้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนการ
ระบายน้้ามีความ
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 36 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 รางระบายน้้า ถนนวัด
กุ่ม-ท่าช้างใต้ หมู่ที่ 2 

เพ่ือขยายผิวจราจร
ถนนวัดกุ่มท่าช้าง
ใต ้

    35,000  ลดอุบัติเหตุบน
ถนนและลด
ปัญหาน้้าท่วม
ร้อยละ 90 

ถนนกว้างขึ้น
และมีการระบาย
น้้าได้ดีข้ึน 

กองช่าง 

6 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 2         
บ้านชีพลอก - ต.ท่า
ช้าง 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 

คมนาคมให้ชุมชน
ให้มีมาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง  
150  เมตร   

 

     
420,000 

 ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

ในการสัญจร
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย   

กองช่าง 

7 ปรับปรุงผิวจราจรถนนค
สล. โดยลาดยางแอสฟัลท์
ติก ถนนคสล. 
(บ้านณัฏฐรยีา ) หมู่ที่3 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐานและ
สัญจรสะดวก 

ระยะทาง 
3,090 เมตร 

   1,900,000 1,900,000 ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์275 
ครัวเรือน 

ประชาชนใช้
ถนนสัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 

 

 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 37 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 ปรับปรุงท่อระบายน้้า 
บ้านณัฏฐรียา 
 

เพ่ือให้ระบายน้้า
ได้ดี ไม่ท่วมขัง 
และไม่ส่งกลิ่น
เหม็น 

ระยะทาง 
2,000 เมตร 

 -   1,300,000 1,400,000 ครัวเรือน
ได้รับ
ประโยชน์
275 
ครัวเรือน 

ลดปัญหาน้้า
ท่วมขังและมี
ระบบระบายน้้า
ได้ดีและรวดเร็ว
กว่าเดิม 

กองช่าง 

 

8 ตีฝูาเพดานศาลาไร่
หนอง หมู่ที่ 4 
 
 

เพ่ือให้มีสถานที่
ท้ากิจกรรม
ร่วมกัน มีความ
เรียบร้อยไม่มีมูล
นก 

ตีฝูาศาลา 
จ้านวน 1 

แห่ง 

 -  - 50,000  ศาลาไม่มีมูล
นก 

ประชาชนใช้
ศาลาในการท้า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

 

9 ปรับปรุงลานกีฬา  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือมีสถานที่
ส้าหรับ
ประชาชนใน
ชุมชนใช้ออก
ก้าลังกาย 

เทคอนกรีต
ส่วนที่เหลือ
พร้อมราง

ระบายน้้า 2 
ข้างสนาม 

   250,000  จ้านวนผู้ใช้
สนามกีฬามี
เพ่ิมข้ึน 

มีสนามกีฬาที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 38 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.  การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 ลาดยางแอลติกทับ
ถนนคสล. 
สายบ้านชีพลอก  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรให้ได้
มาตรฐานและ
สัญจรสะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 255 

เมตร 

    270,000 ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจร
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

11. วางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพัก ถนนบ้าน
ลาด – ไร่ส้ม 

เพ่ือให้การระบาย
น้้ามีความรวดเร็ว 

ระยะทาง 
595 เมตร 

    550,000 ลดปัญหาน้้า
ท่วมครัวเรือน
ร้อยละ 80 

ท้าให้การระบาย
น้้ารวดเร็วลด
การท่วมขัง
ครัวเรือน  

กองช่าง 

 

12. ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนางแก้ว เซง
ขัน  หมู่ที่ 3   
บ้านช่องแค 

เพ่ือพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมให้ชุมชน
ให้มีมาตรฐาน 
 

ระยะทาง ยาว          
130 เมตร  
กว้าง  3 เมตร 

    100,000 ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจร
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย   

กองช่าง 

 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 39 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ระบายน้้า คลองท่า
ลาด ซอย 1 บ้านช่อง
แค หมู่ที่ 3 

เพ่ือระบายน้้าและ
ส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดช่อง
ระบายน้้ากว้าง 
2.10 ม. 
ยาว 7 เมตร 

    250,000 น้้าไหลได้
สะดวกมาก
ขึ้น 

เพ่ือระบายและส่ง
น้้าส้าหรับท้า
การเกษตร 
ปูองกันน้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

14. วางท่อระบายน้้าสาย
ไร่หลวง หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้การระบาย
น้้ามีความรวดเร็ว 

ระยะทาง 
 239 ม. 
ท่อ Ø 0.60 ม. 

    340,000 

 

ลดปัญหาน้้า
ท่วมครัว 
เรือนร้อยละ 
80 

ท้าให้การระบายน้้า
รวดเร็วลดการท่วมขัง
ครัวเรือน  

กองช่าง 

15. ก่อสร้างถนนคสล. 
เรียบคลองเหมือง หลัง
บ้านไร่ตาลสูง 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 

คมนาคมให้ชุมชน
ให้มีมาตรฐาน 

 

ขนาดกว้าง 4  
เมตร 
ยาว 200 
เมตร 

    400,000 

 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจร
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย   

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.  การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16. ซ่อมแซมก้าแพงกั้นดิน
ล้าห้วยโพธิ์กรุ 

เพ่ือปูองกันน้้าเซาะ
ถนนพังทลายและ
ปูองกันน้้าท่วม
ครัวเรือน 

1 แห่ง     200,000 สามารถ
ปูองกันน้้า
เซาะถนนได้
ร้อยละ 100 

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
น้้าไม่ท่วม
ครัวเรือนในฤดู
น้้าหลาก 

กองช่าง 

17. รางระบายน้้าถนนค
สล. ทางแยกซอย1 
(บ้านนายใจ กลั้น
กลืน) -ศาลาไร่หนอง 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้การระบาย
น้้ามีความรวดเร็ว 

ระยะทาง 
112 เมตร 

    300,000 มีการระบาย
น้้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ลดปัญหาน้้า
ท่วมถนนและ
พ้ืนที่นาข้าว 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. ขุดลอกคลองส่งน้้า 
หนามดอน-คลองนา
หลุม 

 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 530 ม. 
ลึก 1.00 ม. 

  

70,000 

 

 

ประชาชนมีน้้า
ใช้ใน
การเกษตร
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการท้านาและ
การเกษตรอื่น ๆ 
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 

2. ขุดลอกคูส่งน้้าชีพลอก-
หัวเสี้ยว หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 550 ม. 
ลึก 1.50 ม. 

  88,000  

 

ประชาชนมีน้้า
ใช้ใน
การเกษตร
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการท้านาและ
การเกษตรอื่น ๆ 
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ดาดคลองส่งน้้าไร่เรียง 
บ้านหนองแก้ว  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้้าใช้เพื่อ
การเกษตร 
อย่างทั่วถึง 

กว้าง 1.20 ม. 
ลึก 1 เมตร 
ยาว 225 ม. 

   130,000  ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตร
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการท้านาและ
การเกษตรอื่น ๆ 
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 

4 ก้าจัด ผักตบชวา 
วัชพืชและดินตะกอน
ในแหล่งน้้าสาธารณะ
และคลองส่งน้้า 

เพื่อให้น้้าในล้าคลอง
สะอาดและไหลเวียน
สะดวกเป็นการปรับ
สภาพแวดล้อมให้น้้า
สะอาดและกักเก็บ
น้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามค้าร้องของ
ประชาชน 

  100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้า้ใช้
ในการเกษตรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีน้า้ใช้
ในการท้านาและ
การเกษตรอ่ืน ๆ 
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. ปรับภูมิทัศน์ถนนสาย
หลักและถนนซอย
ต่างๆหมู่ที่ 1-5 

เพ่ือให้ถนนใน
ชุมชนสวยงามมี
ความร่มรื่น  

ปีละ 1 
โครงการ  

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 จ้านวนถนน
ที่ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

ถนนในชุมชนมี
ความร่มรื่น
สวยงาม  

ส้านักปลัด
กองช่าง 

2. อุดหนุนเทศบาลเมอง
เพชรบุรี ตามโครงการ
ศึกษาวางและปรับปรุง
ผังเมืองเพชรบุรี 

เพ่ือให้การวางผัง
เมืองรวมเป็น
รูปธรรม 

ปีละ  1 ครั้ง 100,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ท้าผังเมือง
รวม 

 

เพ่ือให้การวาง
ผังเมืองรวมของ 
อบต.เป็นไปตาม
กฎหมาย 

ส้านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

3. อุดหนุนการไฟฟูา
อ้าเภอบ้านลาด 

เพ่ือปรับย้ายแนว
เขตเสาไฟฟูาและ
ขยายเขตเสาไฟฟูา 

หมู่ที่ 1 - หมู่
ที่ 5 

  450,000 200,000 200,000 ในพ้ืนที่
ต้าบลบ้าน
หาดมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง
และได้

ประชาชนมี 
ความปลอดภัย
ในการใช้ไฟฟูา
และมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง 

ส้านักปลัด 
กองช่าง 
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มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการอบรมฟ้ืนฟู
เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ผู้สูงอายุ  

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่
สามารถช่วยเหลือดูแล
ตัวเองได้ได้เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ในการใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์และให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพให้
เหมาะสมกับวัย  

 
 

ปีละ6 ครั้ง 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จ้านวน
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วม
กิจกรรม/
และสามารถ
ด้ารงชีวิต
อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
สุขภาพจิตดี 
ร่างกายแข็งแรง
สามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 

ส้านักปลัด 

 

 

2 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมก้าเนิด
สัตว์เลี้ยง 

บริการฉีด
วัคซีนพิษสุนัข
บ้าในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ลดจ้านวน
พาหะและ
โรคพิษสุนัข
บ้าในชุมชน
ลงร้อยละ 
60 

สุนัขได้รับการ
ฉีดวัคซีนบ้า 

ส้านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการอบรมฟ้ืนฟู
เพ่ิมประสิทธิภาพ
กรรมการและสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ 

เพ่ือฟ้ืนฟูประสิทธิภาพ
กรรมการและสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

 
20,000 

 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 

การ
บริหารงาน
องชมรม
ผู้สูงอายุมี
ประสิทธิภาพ 

กรรมการผูสู้งอายุ
บริหารชมรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และคอยดูแล
ผู้สูงอายุให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส้านักปลัด 
 

4. โครงการร้านค้า
สะอาด 
อาหารปลอดภัย 

เพ่ือให้ร้านอาหารใน
ชุมชนจัดร้านและ
ประกอบอาหารถูก
สุขลักษณะ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนร้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 

มีอาหารถูก
สุขลักษณะ
จ้าหน่ายแก่
ประชาชน 

ส้านักปลัด 
 

 

 

 

 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 46 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5. จัดอบรมการให้ความรู้
ด้านโภชนาการ 

เพ่ือให้แม่และเด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการ /และให้
สตรีมีความรู้ในการ
วางแผนครอบครัว  

ปีละ 1 ครั้ง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้ านวนแม่ /
สตรีที่เข้ารับ
ก า ร อ บ ร ม 
ตามโครงการ  
 

แม่/สตรมีีความรู้
ในเรื่องโภชนาการ
ของเด็กและสตรมีี
ตระหนักในการ

วางแผนครอบครัว
และการรักษา

สุขภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  

ส้านักปลัด 
 

6. โครงการรณรงค์
ปูองกันและควบคุม
ไข้เลือดออก  

เพ่ือปูองกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกมิให้
แพร่ระบาดในชุมชน/
หมู่บ้าน 

จ้านวน 1 
โครงการ 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนคน
ปุวยลดลง/
ไม่มีการแพร่
ระบาดของ
โรค 

ประชาชนใน
ต้าบลบ้านหาด 
ปลอดภัยจาก
โรค 
 

ส้านักปลัด 

 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. อุดหนุนส้าหรับ
ด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข จ้านวน 5  
หมู่บ้าน 

 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น้าไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

ส้านัก 
งานปลัด/ 
กรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 
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แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดด้้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2. โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่
ยากไร้ด้อยโอกาสและ
ไร้ที่พ่ึง หมู่ที่ 1-5 

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เบื้องต้น ในการ
ด้ารงชีวิตและเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้แก่เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ท่ียากไรด้้อย
โอกาสและไร้ที่พ่ึง 
ตามระเบียบของ
กระทรวงมหาด 
ไทยฯ 

เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ที่
ยากไร้ด้อย
โอกาสและไร้
ที่พ่ึง หมู่ที่ 1 -
5 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ้านวนเด็ก 
เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ท่ียากไร้
ด้อยโอกาส
และไร้ที่พึ่ง ท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่
ยากไรด้้อยโอกาส
และไร้ที่พึ่ง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ
ต่างๆได ้

ส้านักปลัด 

 

3 อบรมให้ความรู้
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต ส้าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เบื้องต้น ส่งเสริม
พัฒนาการ การ
ส่งเสริมอาชีพ และ
เป็นการเพิ่มรายได้

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูปุ้วยเอดส์  
ตามจ้านวนที่ได้
พิจารณาตาม
ระเบียบของ

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

 ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ 
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ

เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูปุ้วยเอดส์  ผู้
ที่มีฐานะยากจน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๑ 

ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูปุ้วยเอดส์  

กระทรวง ฯ ผู้ปุวยเอดส์ 

 

ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได ้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานงบกลาง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้
มีการด้ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุใน
เขตพ้ืนที่
ต้าบล 

บ้านหาด 
 

  5,400,000 5,400,000 5,400,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ส้านักปลัด 
/กรมฯ 

2  เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้
มีการด้ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการในเขต
พ้ืนที่ต้าบล 
บ้านหาด 

 

  587,000 587,000 587,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ส้านักปลัด 
/กรม 
 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  เพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวย
ให้สามารถมีชีวิตอยู่

ผู้ปุวยและผู้
ติดเชื้อเอดส์

  12,000 12,000 12,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ

ผู้ปุวยได้รับการ
ดูแลและท้าการ

ส้านักปลัด 
/กรม 
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แบบ ผ. ๐๑ 

ได้ด้วยตนเอง ในเขตพ้ืนที่ 
ต.บ้านหาด 

ร้อยละ ๑๐๐ รักษา/อยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานงบกลาง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 สมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ ฯ 

เพ่ือให้การ
บริหารงานของ
กองทุน ฯ มี
ประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามระเบียบ
ของส้านักงาน
หลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ 

ปีละ 1 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การ
บริหารงาน
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพ 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส้านักปลัด 
/กองทุน 
สปสช. 

5 อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต้าบล
บ้านหาด 

เพ่ือสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต้าบลบ้านหาด 

กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต้าบล 

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
เข้าร่วม
กองทุน

กองทุน
สวัสดิการชุม 
ชนต.บ้านหาด

ส้านักปลัด 
/กองทุน
สวัสดิการ
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
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บ้านหาด เพ่ิมข้ึน เป็นกองทุนที่
เข้มแข็งมากข้ึน 

ชุมชน 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาทักษะ
การศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก
และเยาวชนช่วงปิด
ภาคเรียน 

เพ่ือการเพ่ิม
ความรู้/ทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ ให้แก่
นักเรียน และให้
นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

เด็กเยาวชนใน
วัยเรียน  

  40,000 

 

40,000 

 

40,000 จ้านวน
นักเรียนที่เข้า
อบรม  

เด็กนักเรยีน ใน
ต้าบล ได้รับความรู้
เพิ่มเตมิในช่วงปิด
ภาคเรยีน สามารถ
น้าไปใช้ในการ
เรียนระดับท่ีสูงขึ้น  

กอง
การศึกษา 

2. โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ือการเพ่ิม เด็กเยาวชนใน   40,000 40,000 40,000 จ้านวน เด็กนักเรยีน ใน
ต้าบล ได้รับความรู้

กอง
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แบบ ผ. ๐๑ 

การศึกษาวิชา
ภาษาไทยให้แก่เด็ก
และเยาวชนช่วงปิด
ภาคเรียน 

ความรู้/ทักษะด้าน
ภาษา ไทย ให้แก่
นักเรียน และให้
นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

วัยเรียน    นักเรียนที่เข้า
อบรม  

เพิ่มเตมิในช่วงปิด
ภาคเรยีน สามารถ
น้าไปใช้ในการ
เรียนระดับท่ีสูงขึ้น 

การศึกษา 

 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3. โครงการพัฒนาทักษะ
การศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก
และเยาวชนช่วงปิด
ภาคเรียน 

เพ่ือการเพ่ิม
ความรู้/ทักษะด้าน
ภาษา อังกฤษให้แก่
นักเรียน และให้
นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

เด็กเยาวชนใน
วัยเรียน  

  40,000 

 

40,000 

 

40,000 จ้านวน
นักเรียนที่เข้า
อบรม  

เด็กนักเรียน ใน
ต้าบล ได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม
ในช่วงปิดภาค
เรียน สามารถ
น้าไปใช้ในการ
เรียนระดับท่ี
สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
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แบบ ผ. ๐๑ 

4.         โครงการส่งเสริมการ
เล่นดนตรีไทย ดนตรี
สากล 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความรู้ด้านดนตรี
และการเรียนรู้
วิชาการของเด็ก
ระดับประถมศึกษา
โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ 

เด็กนักเรียน
ประถม
โรงเรียนวัดกุ่ม 
และนักเรียน
ในพ้ืนที่ที่
แสดงความ
ประสงค์ 

80,000 

 

80,000 80,000 80,000 80,000 จ้านวน
นักเรียนที่
เรียนดนตรี  

เด็กนักเรียน
สามารถเล่น
ดนตรีและความ
ทักษะในการ
เรียนรู้วิชาการได้
เร็วขึ้น  

กอง
การศึกษา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 สร้างความปลอดภัย
แก่นักเรียน “ว่ายน้้า
เพ่ือชีวิต” 

เพ่ือเด็กและเยาวชน
สามารถว่ายน้้าเป็น 
สามารถเอาชีวิตรอด
เมื่อประสบเหตุทาง
น้้า 

นักเรียน 
เยาวชนใน
พ้ืนที่ และ
ชุมชน
ใกล้เคียง 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 เ ด็ ก แ ล ะ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
สามารถว่าย
น้้าได้ร้อยละ 
100 

เด็กและนักเรียน
ที่เข้าร่วม

กิจกรรมสามารถ
ว่ายน้้าได้ 

กอง
การศึกษา 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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6 โครงการอบรมแก่
ผู้ปกครองและเด็กเพ่ือ
ปูองกันเด็กจมน้้า  

เพ่ือให้ความรู้กับ
ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองในการ
ปูองกันและช่วยเหลือ
เด็กจมน้้า 

ผู้ปกครอง  
เด็กในศพด.  
ครูบุคลากร
ศพด. 

 14,300 14,300 14,300 14,300 ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ในการ
ปูองกันการ
จมน้้าได้ 
 ร้อยละ 
100 

อัตราการ
เสียชีวิตจากการ
จมน้้าของเด็กต่้า
กว่า 5 ปี ลดลง 

กอง
การศึกษา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความ 

สุขจากสถานที่จริง 

เด็กศพด.และ
ผู้ปกครอง 

 36,130 36,130 36,130 36,130 เด็กและผู้ 
ปกครองได้ 
รับประสบ 
การณ์จาก
สถานที่จริง  
ร้อยละ 100 

ผู้ปกครองและ
ครูผู้ดูแลเด็กได้มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 
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8 งานวันเด็กแห่งชาติ 

 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
การแสดงออกของ
เด็กเยาวชนในเขต
พ้ืน อบต.บ้านหาด 

 

เด็กเยาวชน ใน
พื้นที่ต้าบลบ้าน
หาดได้มีการ
แสดงออก ใน
ทักษะ
การศึกษา และ
พัฒนาการตาม
วัย  

70,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จ้านวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรมกล้า
แสดงออก
มากขึ้น 

เด็กเยาวชนใน
เขตพ้ืนที่ได้มีการ
แสดงออก ได้มี
ละเล่นร่วมกัน 
สงเสริมความ
สามัคคี ให้แก่
เด็กเยาวชน  

กอง
การศึกษา 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 รณรงค์ลดปริมาณขยะ เพ่ือเป็นการอบรม
ให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครองในการคัด
แยกขยะ 

เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 

20,000 

ปริมาณขยะ
ข อ ง ชุ ม ช น
ลดลงร้อยละ 
80 

เกิดการคัดแยก
ขยะ ก้าจัดขยะ

อย่างถูกวิธี  
และการรณรงค์ 

กอง
การศึกษา 
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10 บัณฑิตน้อย เพ่ือให้เด็กเล็กที่จบ
การศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในการ
เรียน 

เด็กเล็กท่ีจบ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย  และเด็ก
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านหาด 

 8,000 8,000 8,000 8,000 จ้านวนเด็กที่
จบการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

เด็กมีความมุนา
นะพยายาม และ
จะได้เป็นพลัง
ต่อไปในอนาคต 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการปรับปรุง ต่อ
เติมอาคาร ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ้านหาด 

เพ่ือเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์และ
สภาวะแวดล้อมที่ดี
ของ ศพด. 

 - - 500,000 - - ร้อยละ  90
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่
ดีในการเรียน 

ศพด. มีสิ่งแวด 
ล้อมท่ีดีและ
เสริมสร้าง
บรรยากาศใน
การเรียนการ
สอน 

กอง 
การศึกษา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา  

ค่าจ้างประกอบ
อาหารอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ  

 181300 181300 181300 181300 ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพ อย่าง
พอเพียง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับ
สารอาหารครบ 

กอง 
การศึกษา

ฯ 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 57 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

5 หมู่ 
13 สนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหาร
สถานศึกษา 

ค่าจัดการเรียนการ
สอน 
(รายหัวนักเรียน) 

เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ 

 62,900 62,900 62,900 62,900 เด็กร้อยละ ๑๐๐ 
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนที่
สมวัย 

 

14 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส้าหรับศพด.   
 

-ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ

อบต.บ้านหาด  

- 23,730 23,730 23,730 23,730 เด็กร้อยละ ๑๐๐ 
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบ
นักเรียน และได้ท้า
กิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 ค่าอาหารเสริม(นม)  เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ระดับก่อนประถมและ
ประถมศึกษาไดร้ับ
อาหารเสริม(นม) 

เด็กนักเรียน 
โรงเรียนวัดกุ่ม 

 

252,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 เด็กนักเรยีน
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนร้อย

เด็กเล็กและ
นักเรียน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 58 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

อย่างทั่วถึงเพียงพอ ละ  100 

16 อุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่ม
ในการจ้างครูสอน
ภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก
นักเรียน ป.1-ป.6  

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
แก่นักเรียนในต้าบลให้
ได้มาตรฐาน 

 โรงเรียนวัด
กุ่มฯ 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 นักเรียนมี
คุณภาพทาง
การศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

เด็กนักเรียน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา

ฯ 

17 อุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่ม
ส้าหรับค่าอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้โรงเรียนใน
พื้นที่ได้รับอาหาร
กลางวันครบถ้วนตาม
โภชนาการ 

เด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล
1ถึง
ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

360,000 390,000 390,000 400,000 400,000 เด็กนักเรยีน
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนตาม
หลัก
โภชนาการ 
ร้อยละ  100 

เด็กเล็กและเนัก
เรียน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

กอง 

การศึกษา
ฯ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 อุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่ม
ในการจัดจ้างครูสอนอุ
บาล 1 และ 2 

เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาแก่
นักเรียนในต้าบลให้

นักเรียน
โรงเรียนกุ่ม
ระดับอ.1-อ.2 

99,000 111,000 111,000 112,000 112,000 นักเรียนมี
คุณภาพทาง
การศึกษา

เด็กนักเรียน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา

ฯ 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 59 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

ได้มาตรฐาน เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงาน : งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมกีฬา
ให้แก่เยาวชน ในช่วง
หลังเลิกเรียนและ

เพ่ือส่งเสริมการ
กีฬาและการใช้
เวลาว่างให้เกิด

เยาวชน 
ต้าบลบ้าน

หาด 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 40,000 สอนกีฬา
ให้แก่เยาวชน  

เยาวชนใน
หมู่บ้านร่วมออก
ก้าลังกาย และ

กอง
การศึกษา 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 60 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

วันหยุด ฯ  ประโยชน์แก่
เยาวชน  

  ร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬานันทนา 
การไม่น้อยกว้า
ร้อยละ 60 

 

2. จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เยาวชน 
และผู้น้าชุมชนต้าบล
บ้านหาด 

เพ่ือส่งเสริมการ
กีฬาของประชาชน 
เยาวชน ส่งเสริม
ความสามัคคีของ
ชุมชน รวมทั้ง
รณรงค์การปูองกัน
ยาเสพติดในหมู่
เยาวชน 

ปีละ 1 ครั้ง 

 

 

50,000 

 

 

70,000 

 

 

70,000 

 

 

70,000 70,000 ประชาชน
เยาวชน
ห่างไกลจาก
สิ่งเสพติด  

ประชาชน/
เยาวชน และ
ผู้น้าชุมชน เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 800 
คน 

 

กอง
การศึกษา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 61 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

3. ส่งนักกีฬาเยาวชน
ประชาชน บุคลากร
ของ อบต. ร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับ
ต่าง ๆ ที่  

เพ่ือส่งเสริมการ
กีฬาและส่งเสริม
ความรักความ
สามัคคีของ 
เยาวขน ประชาชน  
และบุคลาการของ 
อบต.  

3 โครงการ  
 

40,000 
 
 

40,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 เยาวชน 
ประชาชน 
บุคลากรของ 
อบต.ที่เข้า
ร่วมโครงการ  

เยาวชน
ประชาชน และ
บุคลากรของ 
อบต.มีความ
สนใจในการออก
ก้าลังกาย มี
ความรัก ความ
สามัคคี  

กอง
การศึกษา 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน  

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีความ
รักและสามัคคี 
ห่างไกลยาเสพติด 

1 โครงการ   30,000 30,000 30,000 เด็กและ
เยาวชน 
ต.บ้านหาด 

เยาวชน.มีความ
สนใจในการออก
ก้าลังกาย มี
ความรัก ความ
สามัคคี 

กอง
การศึกษา 

 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 62 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

5 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้แก่หมู่บ้าน 1-5 
ต้าบลบ้านหาด 

เพ่ือให้ประชาชน/
เยาวชนมีอุปกรณ์
กีฬาเพ่ือออกก้าลัง
กายอย่างเพียงพอ 

ปีละ 1 ครั้ง 

 

 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

 อุปกรณ์กีฬา 
5 หมู่บ้าน 

 

ประชาชน/
เยาวชน มี
อุปกรณ์กีฬาเพื่อ
ออกก้าลังกาย
อย่างเพียงพอ 
ร้อยละ 80   

กอง
การศึกษา 

6 จัดซื้อเครื่องออกก้าลัง
กายให้แก่หมู่บ้าน   
หมู่ที่ 1-5 
 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก้าลังกายของ
ประชาชน และ
เยาวชน 

หมู่ที่  1-5 

 

 300,000  300,000 300,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีการ
ออกก้าลังกาย 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 
ลดการเจ็บปุวย 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสร้างสวน
สุขภาพ พร้อมเครื่อง
ออกก้าลังกาย หมู่ที่ 5 

เพ่ือประชาชนใน
หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ไว้ออกก้าลังกาย 

1 แห่ง     200,000 ประชาชนใน
ชุมชนได้ออก
ก้าลังกาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองช่าง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 63 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อบรมประชาชนในการ
ท้าบัญชีครัวเรือน 

 เพ่ือให้ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
รู้จักบันทึกรายได้
และรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

จ้านวน 50 
ครัวเรือน 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าอบรม
สามารถท้า
บัญชี
ครัวเรือนได้
ร้อยละ 90 

ผู้เข้าร่วม
โครงการรู้จักวาง
แผนการใช้เงิน
ให้เพียงพอกับ
รายได้ 

ส้านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 64 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. อบรมสมาชิก อปพร. 
และบุคลากรของอบต.
และอาสาสมัคร/จิต
อาสา 

เพ่ือฝึกอบรม
ทบทวนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการ
ปูองกันภัยพิบัติ
ต่างๆ 

อปพร. และ
บุคลากรของ
อบต.และ
อาสาสมัคร/
จิตอาสาใน
พ้ืนที่ 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

อบรมและ
ฟ้ืนฟู
ประสิทธิภาพ
อปพร. 

อปพร.  มี
ประสิทธิภาพใน
การท้างาน/
กิจกรรมปูองกัน
ภัยพลเรือนข้ึน  

ส้านักปลัด 

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การปูองกันภัยของ
ศูนย์อปพร. 

เพ่ือให้การท้างาน
ของ  อปพร. มีสิทธิ
ภาพ ในการปูองกัน
ภัยพลเรือนเพ่ิมข้ึน  

ปีละ 1 
โครงการ 

10,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

จ้านวนวัสดุที่
จัดซื้อ 

 

อปพร. มี
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานฯ 
บริการ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
75  
 

ส้านักปลัด 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 65 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานของ 
อปพร.  

เพ่ือซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ให้ใช้งานใน
การปฏิบัติหน้าที่ใน
การเฝูาระวังและ
การปูองกันภัย  

ปีละ 1 
โครงการ 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จ้านวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ซ่อมแซม  

 

 อปพร. มีวัสดุใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน  

ส้านักปลัด 

 

4 จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
ปฏิบัติงาน แก่ สมาชิก 
อปพร. ตามค้าสั่งของ
ศูนย์ อปพร. 

เพ่ือให้การ
บริหารงานปูองกัน
ภัยพลเรือน ของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพดูแล
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

อปพร. ใน
สังกัด ที่
ปฏิบัติหน้าที่
ตามค้าสั่ง  
 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง
ในการ
ปฏิบัติงาน 
แก่ สมาชิก 
อปพร. 

เพ่ือเป็นขวัญ
และก้าลังใจ 
ให้แก่สมาชิกอป
พร.ในการดูแล
ปูองกันสาธารณ
แก่ประชาชนใน
ชุมชนอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความเรียบร้อย 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 66 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความเรียบร้อย 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 จัดอบรมพัฒนา
ครอบครัวไทยห่างไกล
ยาเสพติด  

เพ่ือรณรงค์ปูองกัน
การติดยาเสพติด
ของสมาชิกใน
ครอบครัว  

ปีละ 1 ครั้ง 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

จ้านวน
ครัวเรือนท่ี
ปลอดยาเสพ
ติด  

สมาชิกครอบครัว
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดเป็น
ตัวอย่างแก่สังคม  

ส้านักปลัด 

 

2 อบรมให้ความรู้
เยาวชน ประชาชน ใน
การขับขี่ยานพาหนะ
ตามกฎจราจร 

เพ่ือให้เยาวชน
ประชาชนมีความรู้
ในการใช้รถใช้ถนน 

ปีละ 1 ครั้ง  5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

จ้านวน
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง  

เยาวชน
ประชาชนมี
ความรู้เรื่องกฏ
จราจร 

ส้านักปลัด 

 

3 อบรมสัมมนาสร้าง
ประชาธิปไตยให้กับ
ประชาน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ตามแนวทาง
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วม   

ปีละ 1 ครั้ง 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนให้
ความร่วมมือ
กับ อบต.ใน
การ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ  ๘๐  

ชุมชนมีความ
เสมอภาค 
ประชาชนให้
ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน
ของ อต. 

ส้านักปลัด 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความเรียบร้อย 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 67 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความเรียบร้อย 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 การประชุมส่วน
ราชการ กลุ่มองค์กร
ต่างๆประชาคม
หมู่บ้าน/ต้าบล 

เพื่อเป็นการสร้างความ
ร่วมมือ/สร้างความเข้าใจ 
ในการมีส่วนร่วมเพื่อ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน /
ต้าบล  

ปีละ  1 ครั้ง 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 20,000 แผนงานการ
พัฒนา
หมู่บ้าน/ต้าบล  

เพื่อให้การวางแผน
พัฒนาแก้ไขปัญหา
ตรงตามเปูาหมาย
ของประชาชน  

ส้านักปลัด 

 

5 อบรมกลุ่มเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) 

อบรมให้ความรู้กลุ่ม
เยาวชนเรื่องโทษของยา
เสพติดและจัดตั้งกลุ่ม
เยาวชนต่อต้านยาเสพตดิ 

1 กลุ่ม  70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

เยาวชนมี
ความรู้เรื่องยา
เสพติดเพิ่มขึ้น 

กลุ่มเยาวชน
จ้านวน 1 กลุ่ม  
มีความรูเ้รื่องยา
เสพติด 

ส้านักปลัด 

6 กิจกรรมพบปะยาม
เย็น 

อบรมให้ความรู้สร้าง
ความเข้มแข็งสร้างภูมิ
ต้านทานให้แก่ครอบครัว 
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

6 ครั้ง   30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ้านวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม/
อบรม 

ครอบครัว/ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง 
ปัญหาสังคมลดลง 

ส้านักปลัด 

7 โครงการครอบครัว
เข้มแข็งและอบอุ่น 
(โรงเรียนพ่อ-แม่) 

เพ่ือสร้างความรักและ
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

6 ครั้ง  20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จ้านวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม/
อบรม 

ครอบครัว/ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง 
ปัญหาสังคมลดลง 

ส้านักปลดั 
ศูนย์พัฒนา
ครอบคัว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 68 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมแกนน้า
ครอบครัวเพ่ือเป็น
ศูนย์เรียนรู้ในการท้า
การเกษตรพอเพียง 

ผู้อบรมทราบ
ความหมายและ
แนวทางปฏิบัติตาม
แนวทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปีละ 1 
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าในหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงร้อย
ละ 90 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น มีความสุข
จากความ
พอเพียง 

ส้านักปลัด 
สภา
องค์กร
ชุมชน 
ต.บ้าน
หาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 69 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อบรมสัมมนาศึกษาดู
งานในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
ก้าจัดขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้
คณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะ
ของอบต. 

1 โครงการ 300,000 50000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าอบรมรู้จัก
วิธีการแยกขยะ
และก้าจัดขยะ
ให้ถูกวิธีร้อยละ 
90 

ประชาชนรู้จัก
วิธีแยกขยะ
และก้าจัดขยะ
ได้ถูกวิธี 

ส้านักปลัด 

2. อบรมครัวเรือนผู้น้า
ชุมชนในการบริหาร
จัดการขยะตาม
แนวทางจังหวัดสะอาด 

เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้
ประชาชนรู้จัก
วิธีการแยกขยะและ
ก้าจัดขยะให้ถูกวิธี 

50 ครัวเรือน - 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถลด
ปริมาณขยะ
จากครัวเรือน
ได้ร้อยละ 60 

ปริมาณขยะ
จากครัวเรือน
ลดลง 

ส้านักปลัด 

3 ก่อสร้างเตาเผาขยะ
ปลอดสารพิษให้กลุ่ม
ครัวเรือนที่การจัดเก็บ
ขยะเข้าถึงล้าบาก 

เพ่ือก้าจัดขยะใน
ครัวเรือนที่รถเก็บ
ขยะเข้าไม่ถึง 

จ้านวน 2 เตา  10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณขยะ
ของชุมชน

ลดลงร้อยละ 
80 

ขยะในชุมชนมี
ปริมาณลดลง   

ส้านักปลัด 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 70 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 ก่อสร้างเตาเผาถ่าน
น้้าส้มควันไม้ในชุมชน 

 

เพ่ือเป็นการจัดการ
ขยะจากการเผา
เศษกิ่งไม้ 

จ้านวน 3 เตา  25,000 25,000 25,000 25,000 ปริมาณขยะ
จากเศษกิ่งไม้
ลดลง 

สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์
ทางด้าน
การเกษตร 

ส้านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การพัฒนาความมั่งค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 71 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีและให้
ประชาชนร่วมงาน
ของต้าบลบ้านหาด 

ปีละ  1  ครั้ง 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

งานประเพณี
ลอยกระทง 

อนุรักษ์ประเพณี
ในท้องถิ่น  

กอง
การศึกษา 

 

2 จัดงานวันสงกรานต์  
และวันผู้สูงอายุ   

 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมความเข็ม
แข็งของสถาบัน
ครอบครัว  

ปีละ  1  ครั้ง 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

งานวัน
สงกรานต์  
และวัน
ผู้สูงอายุ   

อนุรักษ์ประเพณี
ในท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัวเทียมไถ/
วัวเทียมเกวียน 

เพ่ือส่งเสริมในการ
จัดงานประเพณี 

ปีละ 1 ครั้ง 40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 40,000 

 

โครงการ
อนุรักษ์
ประเพณีวัว
เทียมไถ/วัว
เทียมเกวียน 

อนุรักษ์ประเพณี
ในท้องถิ่น  

 

กอง
การศึกษา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การพัฒนาความมั่งค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 72 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการลาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น สืบ
สานงานศิลป์ ถิ่นบ้าน
หาด 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

   1 ครั้ง 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรม
ได้รับการ
อนุรักษ์
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 60 

เยาวชน ประชา
ชนต.บ้านหาดได้
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 

5 จัดงานประเพณี เพ่ือจัดงานในพิธี
ทางศาสนา งาน
ประเพณีสลากพัตร 
งานประเพณีของ
อ้าเภองานประเพณี
ของจังหวัด 

งานประเพณี
ต่างๆ 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

งานประเพณี
ได้รับการ
อนุรักษ์
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 60 

ประชาชนต.บ้าน
หาดได้ร่วมกัน
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การพัฒนาความมั่งค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 73 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 อุดหนุนอ้า เภอบ้าน
ลาด โครงการจัดงาน
แข่งขันวัวเทียมเกวียน  

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ไว้ 

อุดหนุนอ้าเภอ
บ้านลาดในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดี
งามไว้ 

30,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

มีผู้สนใจการ
รักษา
วัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน 60 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

7 อุดหนุนอ้าเภอบ้าน
ลาด โครงการจัด
ขบวนแห่พระนครคีรี-
เมืองเพชรบุรี  

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ไว้ 

อุดหนุนอ้าเภอ
บ้านลาดในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดี
งามไว้ 

10,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

มีผู้สนใจการ
รักษา
วัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน 60 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 74 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพ่ิม
ความรู้ แก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหาร สมาชิก
สภา 

เพ่ือให้ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
และสมาชิกสภามี
ความรู้บริหารงาน
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตาม
กฎหมาย การ
บริการประชาชนมี
ความโปร่งใส  

1 โครงการ 30,000 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรเข้า
รับการอบรม
มากกว่าร้อน
ละ90 

การบริการ
ประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่
เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่
กฎหมายก้าหนด 

ส้านักปลัด 

 

2 โครงการอบรมสัมมนา 
ทัศนศึกษาของ
พนักงาน/พนักงานจ้าง 
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภา 

เพ่ือพนักงาน/
พนักงานจ้าง
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ได้น้าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาดู
งานมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปีละ  1  
โครงการ 

 

50,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 100,000 โครงการ
อบรมและ
ศึกษาดูงาน 

การบริการ
ประชาชน
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 

ส้านักปลัด 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 75 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ส้ารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ประชาชน 

เพ่ือให้ทราบถึงผล
การปฎิบัติงานของ
อบต. 

ปีละ 1 ครั้ง 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 แบบส้ารวจ ได้ทราบความพึง
พอใจที่แท้จริง
ของประชาชน 

ส้านักปลัด 

 

4 อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 โครงการ  20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เรื่อง
การจัดซื้อจัด
จ้างเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

เพ่ิมประสิทธิใน
การท้างานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

กองคลัง 

5 อบรมให้ความรู้
พนักงาน ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา  
เรื่องความโปร่งใสการ
ปูองกันการทุจริต 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความตะหนักถึง
การท้างานและ
บริหารงานอย่าง
โปร่งใส 

1 โครงการ  20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าอบรมมี
มีความรู้และ
ค่านิยมใน
ความโปร่งใส 

อบต.มี
ภาพลักษณ์ที่ดี
ในการท้างาน
อย่างสุจริต 

ส้านักปลัด 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 76 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 การอบรมชี้แจง
ผู้ประกอบการที่ต้องช้าระ
ภาษี  

เพื่อสร้างความเข้าใจ
และเพิ่มรายได้ที่ 
อบต.จัดเก็บ 

1 โครงการ   15,000 15,000 15,000 15,000 
รายได้ที่เก็บได้
เพ่ิม 

อบต.จัดเก็บ
รายได้เพ่ิมข้ึน  กองคลัง 

7 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมใจในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท. 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไปตาม
อ้านาจหน้าที่ของ
อปท. 

1 โครงการ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 การช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่
และนโยบาย
รัฐบาล 

การประสานงาน
ช่วยเหลือประชาชน
ระหว่างอปท.และ
หน่วยหน่วยงาน
ราชการอื่นมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ส้านักปลัด 

 

8 โครงการอบรมให้ความรู้ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
กรรมการพัฒนาอบต. 
กรรมการประชาคม
หมู่บ้าน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้คณะกรรมการ 
เข้าในบทบาท
หน้าที่และท้างาน
ร่วมกับท้องถิ่น 

ปีละ 1 ครั้ง 

 

20,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 30,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้านทั้ง 5 
หมู่  

การท้างานบริการ
สาธารณะของ 
อบต.มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธผิลมากข้ึน 

ส้านักปลัด 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  

~ 77 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการอบรมจัดตั้ง
กลุ่มเยาวชนและการจัด
กิจกรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
เยาวชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

เพ่ือปลูกฝังการมี
เจตคติต่อการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เยาวชนใน
ต้าบลบ้าน
หาด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ ำนวน
ผู้ เข้ำร่วม
โครงกำรมี
ควำมรู้เร่ือง
กำรอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม 

เยาวชนมี
จิตส้านึกในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส้านักปลัด 

10 โครงการกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน ทางสาธารณะ
และปลูกต้นไม้ที่
สาธารณะในวันส้าคัญ
และโอกาสต่าง ๆ  

เพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่
น่ามองสร้างปุา
ชุมชนสร้างความ
ชุ่มชื้น  

ปีละ 1 
โครงการ  

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 จ้านวนชุมชน
และปุาชุมชน  

ชุมชน/หมู่บ้าน 
ร้อยละ 75 ต้าบล
บ้านหาด น่าอยู่น่า
อาศัยมากขึ้น 

ส้านักปลัด  

 

11 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพ่ือสนับสนุนการ
เลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เลือกตั้ง
นายก/สมาชิก 
อบต. 

  200,000 

 

200,000 

 

 ประชาชน 
ร้อยละ 8๐ 
ขึ้นไป มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 

ส้านักปลัด 

 


