
 
 

 
 

 

  

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

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

           ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
          ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
     "ต าบลเข้มแข็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการที่ด"ี 
 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  
     ๑)  พัฒนาระบบการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
     ๒)  พัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  การสาธารณสขุ การส่งเสริมการกีฬา 
นันทนาการ การจัดหาสวัสดิการทั้งในเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พ่ึง และค านึงถึงการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     3)  พัฒนาการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 
     ๔)  พัฒนาการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูรักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความยั่งยืนและคง
สภาพไม่ให้โดนท าลาย ให้ยังคงอยู่ต่อไป 
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     5)  พัฒนาระบบการบริหารงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้ทันสมัยตามกระบวนการ
ต่างๆ มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความโปร่งใส และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
    ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนอย่างพอเพียง และการท่องเที่ยว 
    ๔. ยทุธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ง. การวางแผน  
อบต.หาดขาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

19 19,536,000 4 50,900,000 4 50,900,000 4 5,900,000 

การพัฒนาสั งคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

40 25,306,350 54 20,047,650 54 20,047,650 54 19,417,650 

พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร 
เศรษฐกิจชุมชนอย่า ง
พ อ เ พี ย ง  แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว 

7 370,000 15 710,000 15 710,000 15 710,000 

พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 145,000 7 445,000 7 445,000 7 445,000 

พัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

13 1,560,300 19 4,321,000 19 4,321,000 19 4,321,000 

รวม 85 46,917,650 99 76,423,650 99 76,423,650 ๙๙ ๓๐,๗๙๓,๖๕๐ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 19,536,000.00 

25,306,350.00 

370,000.00 

145,000.00 

1,560,300.00 

50,900,000.00 

20,047,650.00 

710,000.00 

445,000.00 

4,321,000.00 

50,900,000.00 

20,047,650.00 

710,000.00 

445,000.00 

4,321,000.00 

5,900,000.00 

19,417,650.00 

710,000.00 

445,000.00 

4,321,000.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนอย่างพอเพียง และการท่องเท่ียว 

พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

2564 2563 2562 2561 

19 

40 

7 

6 

13 

4 

54 

15 

7 

19 

4 

54 

15 

7 

19 

4 

54 

15 

7 

19 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนอย่างพอเพียง และการ
ท่องเท่ียว 

พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

2564 2563 2562 2561 
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จ. การจัดท างบประมาณ 

       ผู้บริหาร อบต.หาดขาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๗๔ โครงการ งบประมาณ ๑๗๐,๙๑๓,๗๑๖ บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๔ ๑๔,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ 

๒.การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ๓๗ ๑๕๔,๕๒๑,๘๑๖.๐๐ 

๓.พัฒนการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนอย่างพอเพียง และ
การท่องเที่ยว 

๗ ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๔.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖ ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ 

๕.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ๑๐ ๑,๕๑๔,๙๐๐.๐๐ 
 

รวม 
 

๗๔ 
 

๑๗๐,๙๑๓,๗๑๖.๐๐ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 
 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

โครงการ 

14 

37 

7 
6 10 

โครงการ 

โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

14,362,000.00 

154,521,816.00 

370,000.00 
145,000.00 

1,514,900.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หาดขาม  มีดังนี้ 

       
ล า
ดับ
ที่ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรั้วคอน
เสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านไร่บน 

 400,000.00 เพื่อให้อาคาร
เรียนมีความ

ปลอดภัยและมี
สภาพที่น่าอยู ่

รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 146.00 เมตร 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรั้วคอน
เสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งกะสัง  หมู่ที่ 4 

 400,000.00 เพื่อให้อาคาร
เรียนมีความ

ปลอดภัยและมี
สภาพที่น่าอยู ่

รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 273.00 เมตร 

3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรั้วคอน
เสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านรวมไทย  หมู่ที่ 7 

 400,000.00 เพื่อให้อาคาร
เรียนมีความ

ปลอดภัยและมี
สภาพที่น่าอยู ่

รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 205.00 เมตร 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยป้าวงศ์ (ชว่งที่ 2) 

 1,065,000.00 เพื่อให้การสัญจร
ไปมา ได้มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
390 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางหิน

คลุกทั้ง 

5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยโรงเรียนบ้านยางชุม 

หมู่ที่ 5 

 1,015,000.00 เพื่อให้การสัญจร
ไปมา ได้มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
340 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางหิน

คลุกทั้ง 

6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายซอยตาเอี้ยว หมู่ 6 

 200,000.00 เพื่อให้การสัญจร
ไปมา ได้มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายซอยศาลเจ้าปา้

แจ่ม หมู ่6 

 309,000.00 เพื่อให้การสัญจร
ไปมา ได้มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
580 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหิน
แม่น้ า สายซอยตาสิน หมู ่6 

 269,000.00 เพื่อให้การสัญจร
ไปมา ได้มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
580 เมตร หนา 0.15 

เมตร 
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9 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุบอน-
ย่านซ่ือ(ช่วงที ่7) หมู่ที่ 8

และ9 

 6,262,000.00 เพื่อให้การสัญจร
ไปมา ได้มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน   
กรีตสายพุบอน-ย่านซ่ือ
(ช่วงที่ 7) หมู่ที่ 8และ

9 

10 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยกลางนา หมู่ที่ 10 

 1,189,000.00 เพื่อให้การสัญจร
ไปมา ได้มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง
สองข้าง กวา้ง 0.50 

เมตร 

11 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน

องค์การบริหารส่วนต าบล
หาดขาม 

 490,000.00 เพื่อให้การสัญจร
ไปมา ได้มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

พื้นที่แอสฟัลท์ติก                 
ไม่น้อยกวา่1771.70 

ตารางเมตร 

12 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างประปาหอ
ถัง แบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 

11 

 740,000.00 เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคตลอดป ี

ความสูง 25.00 เมตร 
ความจุ 30.00 
ลูกบาศก์เมตร 

13 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 

9 

 623,000.00 เพื่อให้การสัญจร
ไปมา ได้มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

ขนาด 2.00 x 2.40 x 
2.40 x 8.00 เมตร 

14 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขุดสระเก็บน้ าบ้าน
พุบอน ม.8 

 1,000,000.00 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ

ประชาชน 

สระเก็บน้ า กว้าง 
50.00 เมตร ยาว 
65.00 เมตร ลึก 

4.00 เมตร 

15 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการเรียนการ
สอน(รายหวั)ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

 201,300.00 เพื่อสร้างความ
พร้อมในด้านการ
จัดกาเรเรียนการ

สอน 

ศพด. 4 ศูนย์ 

16 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

134,142,802.0
0 

เพื่อสนับสนุนการ
สร้างหลักประกัน

รายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุต าบล

หาดขาม 

ผู้สูงอายุต าบลหาดขาม 

17 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,400,400.00 เพื่อสนับสนุนการ
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้

พิการหรือทพุพล
ภาพต าบลหาด

ขาม 

ผู้พิการต าบลหาดขาม 
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18 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

444,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์
ต าบลหาดขาม 

ผู้ป่วยเอดส์ต าบลหาด
ขาม 

19 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันอุบัติภยัและ
สาธารณภยัในต าบลหาด

ขาม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

581,300.00 เพื่อช่วยเหลือ
ป้องกันและ

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ

ประชาชนต าบล
หาดขาม 

จัดท ากิจกรรม/
โครงการตามอุบัติภยั
และสาธารณะภัยที่

เกิดขึ้น 

20 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.

หาดขาม (สปสช.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

440,000.00 เพื่อจ่ายเงินบท
บกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ อบต.

หาดขาม (สปสช.) 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.หาดขาม 

(สปสช.) 

21 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซ้ือวัสดุการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

 220,000.00 เพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้

และมีพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน 

ศพด. 4 ศูนย์ 

22 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอยู่ค่ายพักแรม
อบรมผู้น าเยาวชน ต าบล

หาดขาม 

 50,000.00 เพื่อฝึกความเป็น
ผู้น า และความ
กล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง 

เยาวชนต าบลหาดขาม 

23 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเรียนรู้โลกกวา้ง
ท้องถิ่น 

 15,000.00 เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง
ในท้องถิ่นของเรา 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

24 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการคุณธรรมน าสังคม
เป็นสุข 

 30,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเป็นผู้มี

คุณธรรม
จริยธรรมและ
สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี

ความสุข 

เด็ก เยาวชนในต าบล
หาดขาม 

25 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 50,000.00 เพื่อให้บุคลากร
และเยาวชนมี
ความรู้ ความ

เข้าใจ ใน
ภาษาอังกฤษ 

เด็ก เยาวชนในต าบล
หาดขาม 
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26 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,800,000.00 เพื่อส่งเสริมด้าน
โภชนาการให้

ได้รับสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.
๖ ของโรงเรียนในพื้นที่ 

27 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 722,400.00 เพื่อส่งเสริมด้าน
โภชนาการให้

ได้รับสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

ศพด. ๔ ศูนย ์

28 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสริม(นม)  1,929,614.00 เพื่อส่งเสริมด้าน
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย 

นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.
๖ ของโรงเรียนในพื้นที่ 

29 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในต าบล

หาดขาม 

 50,000.00 เพื่อรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้านใน
พื้นที่ต าบลหาด

ขาม 

สุนัขในต าบลหาดขาม 

30 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์มาตรการต่าง 

ๆ ของภาครัฐ 

 10,000.00 เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
มาตรการต่าง ๆ 

ของภาครัฐ 

พื้นที่ต าบลหาดขาม 

31 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการร่วมใจต้านภยัเอดส์  40,000.00 เพื่อร่วมใจต้าน
ภัยเอดส ์

จัดกิจกรรมท าสื่อ/ป้าย
ติดต้ังในต าบลหาดขาม 

32 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนในชุมชนต าบล

หาดขาม 

 5,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
บริโภคเกลือ

ไอโอดีนในชุมชน
ต าบลหาดขาม 

พื้นที่ต าบลหาดขาม 

33 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเทคนิคการใช้
และบ ารุงรักษาเครื่องพ่น
หมอกควันต าบลหาดขาม 

 10,000.00 เพื่ออบรมเทคนิค
การใช้และ

บ ารุงรักษาเครื่อง
พ่นหมอกควัน
ต าบลหาดขาม 

จัดโครงการอบรม 

34 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.00 เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในต าบล 

จัดกิจกรรมท าสื่อ/ป้าย
ติดต้ังในต าบลหาดขาม 

35 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

 250,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เล่น

กีฬาและหา่งไกล
ยาเสพติด 

จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 



 

หน้า  ๑๐ 
 

 
ล า
ดับ
ที่ 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์

 
 

โครงการ 

 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

 
 

งบตามข้อบัญญัติ 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ผลผลิต 

36 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ต าบลหาดขาม 

 100,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เล่น

กีฬาและสุขภาพ
แข็งแรง 

จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

37 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภอ "กุยบุรีเกมส"์ ครั้งที่ 

15-18 

 150,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เล่น

กีฬาและสุขภาพ
แข็งแรง 

จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

38 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันเรือ  30,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดงาน/กิจกรรม 

39 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา  100,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เล่น

กีฬาและสุขภาพ
แข็งแรง 

อุปกรณ์กีฬา 

40 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

 120,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

41 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการงานแห่เทียน
เข้าพรรษา 

 30,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดงาน/กิจกรรม 

42 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการนมัสการพระบรม
สารีริกธาตวุัดวังยาว 

 10,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดงาน/กิจกรรม 

43 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณีวันลอย
กระทง 

 50,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดงาน/กิจกรรม 

44 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณีสงกราต์  50,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดงาน/กิจกรรม 

45 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการแห่เครื่องสักการะ
นมัสการหลวงพ่อในกุฎ ิ

 10,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดงาน/กิจกรรม 

46 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 30,000.00 เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

จัดกิจกรรม 

47 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

 50,000.00 เพื่อปกป้อง
สถาบันส าคัญ

ของชาติ 

จัดกิจกรรม 
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48 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

 20,000.00 เพื่อจัดอบรม
คุณธรรม

จริยธรรมให้กับ
ผู้บริหาร 

พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้าง 

จัดอบรมให้ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้ง 

49 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สัญจรและ

ผู้ปฎิบัติการงานปอ้งกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกราต ์

 20,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้
สัญจรและ

ผู้ปฎิบัติการงาน
ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี

ใหม่และ
สงกรานต์ 

ตั้งจุดตรวจ/พร้อม
บริการให้กับประชาชน 

50 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานรัฐพิธีราชพิธี
และวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 10,000.00 เพื่ออุดหนุนให้
อ าเภอกุยบุรีตาม

โครงการที่
ด าเนินการ 

จัดท าโครงการ 

51 การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ  110,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเด็ก

นักเรียนในต าบล
หาดขาม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก
นักเรียน 

52 พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างพอเพยีง และการ

ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปศุสัตว ์

 20,000.00 เพื่อให้อาสาปศุ
สัตว์ต าบลหาด
ขามมีความรู้

เพิ่มขึ้น 

อาสาปศุสัตว์ต าบลหาด
ขาม 

53 พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างพอเพยีง และการ

ท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชตามพระราชด าริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ 

 40,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ยึดแนวหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน

การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน

ด้วยความ
พอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้
ประชาชน 

54 พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างพอเพยีง และการ

ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  30,000.00 เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้กบั

ประชาชนต าบล 
หาดขาม 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต าบลหาดขาม 
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55 พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างพอเพยีง และการ

ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน

ต าบลหาดขาม 

จัดท าโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับทราบ 

56 พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างพอเพยีง และการ

ท่องเที่ยว 

โครงการวิสาหกจิชุมชนผลิต
ใบชาหม่อนบา้นรวมไทย 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนเงินให้
ประชาชนด าเนิน

โครงการ 

57 พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างพอเพยีง และการ

ท่องเที่ยว 

โครงการวิสาหกจิชุมชน 
ALOE Vera ไร่แม่มะลิ - กุย

บุรี หมู่ที่ 3 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนเงินให้
ประชาชนด าเนิน

โครงการ 

58 พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างพอเพยีง และการ

ท่องเที่ยว 

โครงการวิสาหกจิชุมชนแปร
รูปสับปะรด หมู่ที่ 7 บ้าน

รวมไทย 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนเงินให้
ประชาชนด าเนิน

โครงการ 

59 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในโรงเรียนและ
ชุมชนต าบลหาดขาม 

 20,000.00 เพื่อบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยในโรงเรียน
และชุมชนต าบล

หาดขาม 

จัดโครงการโรงเรียน
และชุมชนต าบลหาด

ขาม 

60 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ คลองสวยน้ าใส ใน
พื้นที่ต าบลหาดขาม 

 40,000.00 เพื่อบริหาร
จัดการคลองใน

ต าบลหาดขามให้
สะอาด และสวย

อยู่ตลอด 

คลองในต าบล 

61 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการน้ า
เสียในต าบลหาดขาม 

 5,000.00 เพื่อบริหาร
จัดการน้ าเสียใน
ต าบลหาดขาม 

ต าบลหาดขาม 

62 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ "รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 

 30,000.00 เพื่ออนุรักษ์รักษา
ธรรมชาติให้ยืน

ยาว 

ปลูกต้นไม้ 

63 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการช้างป่าบ้านพอ่  20,000.00 เพื่ออนุรักษ์รักษา
ธรรมชาติให้ยืน
ยาวและคงอยู่

ต่อไป 

ปลูกต้นไม้, สร้างฝาย 
ปล่อยสัตว์น้ า 

64 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 

 30,000.00 เพื่อให้สองข้าง
ทางในต าบลหาด

ขามมี
สภาพแวดล้อม

และบรรยากาศที่
สวยงาม 

พื้นที่ต าบลหาดขาม 
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65 พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

 450,000.00 เพื่อจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

66 พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการช าระภาษีที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเป็นเอง 

 50,000.00 เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกบัการช าระ

ภาษีที่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเป็น

เอง 

อบรมประชาชนใน
ต าบลหาดขาม 

67 พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการศึกษาดูงาน  405,900.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของ 

อบต. 

จัดโครงการศึกษาดูงาน
ให้ผู้บริหาร สมาชิก 

พนักงาน ลูกจ้าง อบต.
หาดขาม 

๖8 พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหา

ราชินี 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ

สมเด็จพระนาง 
เจ้าพระบรม

ราชินี 
นาถ 

โครงการ 

69 พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการจ้างประเมินความ
พึงพอใจ 

 20,000.00 เผ่ือเผยแพร่การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จ านวน 1 กิจกรรม
(ประชาชนในเขต 

อบต.) 

70 พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนและ

แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดขาม 

 30,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา

ชุมชนและ
แผนพัฒนา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาด

ขาม 

ออกประชาคมหมู่บ้าน
และต าบล 

71 พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) 

 70,000.00 เพื่อสนับสนุน
กิจการ

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ย

พลเรือน (อปพร.) 

ด าเนินการสนับสนุน  
อปพร. 

72 พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการเสร้มสร้างความ
เข้มแข็งหมู่บ้าน 

 30,000.00 เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด ศป.ปส.
อ าเภอกุยบุร ี

จัดกิจกรรม 
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73 พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยงานสนับสนุนภารกจิ
ของ อปท.ตามนโยบายของ

รัฐบาล 

 216,000.00 เพื่ออุดหนุนให้
หน่วยงาน

สนับสนุนภารกิจ
ของ อปท.ตาม
นโยบายของ

รัฐบาล 

อุดหนุนให้หน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจของ 
อปท.ตามนโยบายของ
รัฐบาลตามโครงการที่

ด าเนินการ 

74 พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการรับเสด็จพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิ

ติยาภา 

 143,000.00 เพื่อรับเสด็จพระ
เจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชร
กิติยาภาเสด็จ
ทอดพระเนตร
แนวทางแก้ไข

ปัญหาช้างปา่ ณ 
อุทยานแห่งชาติ

กุยบุร ี

โครงการ 

 
 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
    อบต.หาดขาม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 20 โครงการ  จ านวนเงิน 16,489,967  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 20 โครงการ จ านวนเงิน 16,489,967  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
     

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2 6,636,000 2 6,636,000 

๒.การพัฒนาสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

13 9,236,647 13 9,236,647 

๓.พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างพอเพียง และการ
ท่องเที่ยว 

1 9,700 1 9,700 

๔.พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 23,500 1 23,500 

๕.พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

3 584,120 3 584,120 

รวม 20 16,489,967 20 16,489,967 

      
 
 



 

หน้า  ๑๕ 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

         ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบ 
ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต                 
สายพุบอน-ย่านซ่ือ
(ช่วงที่ 7) หมู่ที่ 8
และ9 

  6,262,000.00 6,262,000.00 ฎ085/2561 22/02/2561 1 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดสระเก็บ
น้ าบ้านพุบอน ม.8 

  1,000,000.00 374,000.00 หจก.น้ าทราย
หิน/39/2561 

19/02/2561 30 

3 การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

134,142,802.
00 

995,200.00 110700 09/10/2560 1 

         991,400.00 ฎ021/2561 09/11/2560 1 
         987,900.00 ฎ040/2561 07/12/2560 1 
         982,600.00 ฎ060/2561 09/01/2561 1 
         982,900.00 ฎ095/2561 06/02/2561 1 
         980,100.00 ฎ113/2561 05/03/2561 1 

4 การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,400,400.00 207,200.00 ฎ002/2561 09/10/2560 1 

         207,200.00 ฎ022/2561 09/11/2560 1 
         212,000.00 ฎ041/2561 07/12/2560 3 
         212,800.00 ฎ061/2561 09/01/2561 1 
         215,200.00 ฎ096/2561 06/02/2561 4 
         218,400.00 ฎ114/2561 05/03/2561 5 

5 การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

444,000.00 16,500.00 ฎ003/2561 09/10/2560 1 

         16,500.00 ฎ023/2561 09/11/2560 1 
         17,000.00 ฎ042/2561 07/12/2560 3 
         16,500.00 ฎ062/2561 09/01/2561 1 
         16,500.00 ฎ097/2561 06/02/2561 4 
         16,000.00 ฎ115/2561 05/03/2561 5 

6 การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.หาดขาม 
(สปสช.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

440,000.00 199,620.00 ฎ006/2561 29/01/2561 1 

7 การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

โครงการอยู่ค่ายพัก
แรมอบรมผู้น า
เยาวชน ต าบลหาด
ขาม 

  50,000.00 4,200.00 นายอภิเดช 
เกลี้ยงกลึง/
42/2561 

02/02/2561 20 



 

หน้า  ๑๖ 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบ 
ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

          3,000.00 นายสมบุญ นุช
เกลี้ยง 

02/02/2561 20 

          720.00 นายธนพล มุนิ
นทรวงศ์/
44/2561 

02/02/2561 20 

          42,000.00 นายชูศรี สอง
เมือง 

06/02/2561 15 

8 การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,800,000.00 1,069,000.00 ฎ001/2561 09/11/2560 2 

9 การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  722,400.00 195,200.00 ฎ006/2561 29/11/2560 80 

          105,780.00 ฎ020/2561 20/02/2561 43 
๑๐ การพัฒนาสังคม

และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
มาตรการต่าง ๆ 
ของภาครัฐ 

  10,000.00 400.00 น.ส.รดาณัธ 
ธ ารงค์เลิศฤทธิ์/
15/2561 

20/11/2560 7 

๑๑ การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต าบล
หาดขาม 

  100,000.00 35,200.00 น.ส.เสาวภา 
ลัคนากาล/
11/2561 

14/11/2560 120 

          14,130.00 นายชัยรัตน์ 
วงศ์ชัยสุวัฒน์/
24/2561 

27/11/2560 120 

          25,600.00 นางนุช สัตย์
ซ่ือ/16/2561 

27/11/2560 120 

          15,800.00 นายวิชิต พู
ลแจ่ม/
17/2561 

27/11/2560 120 

          4,800.00 นายวิชิต พู
ลแจ่ม/
23/2561 

27/11/2560 120 

          4,200.00 นายธนพล มุนิ
นทรวงศ์/
18/2561 

27/11/2560 120 

๑๒ การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
กีฬา 

  100,000.00 97,997.00 ร้านสาม
ชัยสปอต 
2004/56/2
561 

13/03/2561 7 

 



 

หน้า  ๑๗ 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบ 
ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

๑๓ การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

โครงการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้
สัญจรและผู้ปฎิบัติ
การงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์ 

  20,000.00 6,800.00 ร้านอโนทัย/
27/2561 

25/12/2560 7 

          600.00 นายสุวัฒน์ศิลป์ 
สุขแสง/
28/2561 

25/12/2560 7 

๑๔ การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานรัฐ
พิธีราชพธิีและวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

  10,000.00 10,000.00 ฎ052/2561 18/12/2560 3 

๑๕ การพัฒนาสังคม
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

  110,000.00 51,500.00 นางอัญชลี อัส
แสง/
45/2561 

05/01/2561 7 

          10,200.00 นายวิชิต พู
ลแจ่ม/
33/2561 

09/01/2561 3 

          48,000.00 ร้านอโนทัย/
34/2561 

09/01/2561 3 

๑๖ พัฒนาการเกษตร 
เศรษฐกิจชุมชน
อย่างพอเพยีง 
และการท่องเท่ียว 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ 

  20,000.00 3,500.00 ร้านอโนทัย/
61/2561 

22/03/2561 7 

          400.00 นางสาวร
ดาณัฐ/
62/2561 

22/03/2561 7 

          4,000.00 ร้านศักดิ์พานิช/
62/2561 

22/03/2561 7 

          1,800.00 ค่าวิทยากร/
21/2561 

21/03/2561 1 

๑๗ พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ คลองสวย
น้ าใส ในพื้นที่ต าบล
หาดขาม 

  40,000.00 11,100.00 นายรัก ศุกระ
ศร/52/2561 

21/02/2561 7 

          12,000.00 ร้านอโนทัย/
53/2561 

21/02/2561 7 

          400.00 น.ส.รดาณัธ 
ธ ารงค์เลิศฤทธิ์/
54/2561 

21/02/2561 7 

 



 

หน้า  ๑๘ 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบ 
ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

๑๘ พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ช าระภาษีที่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเป็นเอง 

  50,000.00 26,000.00 ร้านอโนทัย/
23/2561 

01/12/2560 30 

          10,000.00 ร้านอุ่นรุ่งกิจ/
34/2561 

01/12/2560 30 

          720.00 นายสุวัฒน์ศิลป์ 
สุขแสง/
21/2561 

01/12/2560 30 

๑๙ พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการศึกษาดูงาน   405,900.00 4,500.00 ร้านอุดมโฟโต้
แล๊ป/
46/2561 

08/01/2561 3 

          600.00 นายธนพล มุนิ
นทรวงศ์/
32/2561 

08/01/2561 3 

          216,000.00 นายณัฏธ์ สม
บุญกันตวัฒน ์

12/01/2561 1 

          184,800.00 ฎ
206/2561/
20/2561ลง
12/01/256
1 

23/01/2561 1 

๒๐ พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการรับเสด็จ
พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภา 

  143,000.00 141,500.00 ร้านอุ่นรุ่งกิจ/
50/2561 

22/01/2561 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า  ๑๙ 
 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561  

รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

           

ยุทธศาสตร ์
 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 

จ านวน 
 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
 

งบ 
ประมาณ 

๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

19 19,536,000 14 14,362,000 2 6,636,000 2 6,636,000 2 6,636,000 

๒.การพัฒนาสังคม
แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิต 

40 25,306,350 37 154,521,816 13 9,236,647 13 9,236,647 13 9,236,647 

๓.พัฒนาการเกษตร 
เ ศ ร ษฐ กิ จ ชุ ม ช น
อย่างพอเพียง และ
การท่องเที่ยว 

7 370,000 7 370,000 1 9,700 1 9,700 1 9,700 

๔ . พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 145,000 6 145,000 1 23,500 1 23,500 1 23,500 

๕ . พั ฒ น า ด้ า น
การเมืองและการ
บริหาร 

13 1,560,300 10 1,514,900 3 584,120 3 584,120 3 584,120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า  ๒๐ 
 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

40 

7 

6 

13 

14 

37 

7 

6 

10 

2 

13 

1 

1 

3 

2 

13 

1 

1 

3 

2 

13 

1 

1 

3 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชวีิต 

พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนอยา่งพอเพียง และการทอ่งเที่ยว 

พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

100% เบิกจ่าย ลงนามสญัญา อนุมัติงบประมาณ แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

19,536,000.00 

25,306,350.00 

370,000.00 

145,000.00 

1,560,300.00 

14,362,000.00 

154,521,816.00 

370,000.00 

145,000.00 

1,514,900.00 

6,636,000.00 

9,236,647.00 

9,700.00 

23,500.00 

584,120.00 

6,636,000.00 

9,236,647.00 

9,700.00 

23,500.00 

584,120.00 

6,636,000.00 

9,236,647.00 

9,700.00 

23,500.00 

584,120.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชวีิต 

พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนอยา่งพอเพียง และการท่องเที่ยว 

พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

100% เบิกจ่าย ลงนามสญัญา อนุมัติงบประมาณ แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 



 

หน้า  ๒๑ 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 

 

 
  

 
๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุบอน-ย่านซื่อ (ช่วงที่ ๗) หมู่ที ่๘ และ ๙  

งบประมาณตั้งไว้ ๖,๒๖๒,๐๐๐ บาท ด าเนินการ ๖,๒๖๒,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการขุดสระเก็บน้ าบ้านพุบอน หมู่ที ่๘  

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการ ๓๗๔,๐๐๐ บาท 
 
 

 

 

 

 
 
 
๓. โครงการอยู่ค่ายพักแรม อบรมผู้น าเยาวชน ต าบลหาดขาม  
 งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการ ๔๙,๙๒๐ บาท 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 



 

หน้า  ๒๒ 
 

๔. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบลหาดขามงบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการ ๙๙,๗๓๐ บาท 
 
 
  
 

 

 

๕. โครงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรและผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๒๕๖๑) งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการ ๗,๔๐๐ บาท 
 

 

 

 

 
๖. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการ 
๑๐๙,๗๐๐ บาท 
 

 

 

 
 
 
 
 
๗. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ 
 งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๙,๗๐๐ บาท 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนอย่างพอเพียง และการท่องเที่ยว 



 

หน้า  ๒๓ 
 

 
๘. โครงการคลองสวยน้ าใสในพื้นที่ต าบลหาดขาม 
 งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการ ๒๓,๕๐๐ บาท 
 

 

 

 

 

 
 

๙. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช าระภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง  งบประมาณตั้งไว้ 
๕๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการ ๓๖,๗๒๐ บาท 

 

 

 

 
 

๑๐. โครงการศึกษาดูงาน งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๕,๙๐๐ บาท ด าเนินการ ๔๐๕,๙๐๐ บาท 

 

 
 

 
 

๑๑. โครงการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จทอดพระเนตรแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า  ณ 
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ด าเนินการ ๑๔๑,๕๐๐ บาท 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 



 

หน้า  ๒๔ 
 

 

 

๑. กิจกรรม จิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

๒. ปฏิบัติการออกพ่นยุงหมู่บ้านโป่งกะสัง วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 
 

๓. ปฏิบัติการออกพ่นยุงหมู่บ้านไร่บน วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

  

  

 
 

๔ ร่วมปฏิบัติการพิธีมอบถุงยังชีพประทานแก่ผู้ประสบภัยน้ าท่วม  ณ ที่ว่าการอ าเภอกุยบุรี วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 



 

หน้า  ๒๕ 
 

๕.  กิจกรรมออกก าลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงแก่พนักงาน อบต.หาดขาม วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 
 

๖. กองทัพบกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ ช.พัน 112 ช.1 
รอ. ถนนเส้นทางคันคลองชลประทาน-สายวัดยางชุม 2,600 เมตร @บ้านยางชุมเหนือ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑                   

   

 

 

 
 

๗. กิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 
 

๘. ประชาชนภายในต าบลหาดขามเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างมวลชน เพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่ตอนในและชายฝั่ง
ทะเล วันที่  ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า  ๒๖ 
 

๙. กิจกรรมผู้สูงวัยสอนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 
 

๑๐. กิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

  

 

 

 
 

๑๑. ประชุมแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม จ านวน 6 ราย วันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 
 

๑๒. ออกปฏิบัติการดับเพลิงไหม้หญ้าที่หมู่บ้านโป่งกะสัง วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑       

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า  ๒๗ 
 

 

ซ. คณะกรรมการ 
 ๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง 
๑.นายบุญรอด  เขยีวเพชร                   ประธานกรรมการ 
๒.นายด า  วันอยู่                               กรรมการ 
๓.นายเงิน  คงม่ัน                              กรรมการ 
๔.นางนุชรินทร์  ชูชื่น                         กรรมการ 
๕.นายนิด  อิ่มโอฐ                             กรรมการ 
๖. นายประทีป  ทัศน์แก้ว                    กรรมการ 
๗.นายอเนก ศุกระศร                        กรรมการ 
๘.นายบรรพทัศน์  ด าข า                    กรรมการ 
๙.นายสมเกียรติ  ชมแค                      กรรมการ 
๑๐.นายสมพร  จันทร์ชูกลิ่น                 กรรมการ 
๑๑. นางสาวทิพยา  ใยยินดี                 กรรมการ 
๑๒.นายอ านวย คงถอด                      กรรมการ 
๑๓.นายสมศักดิ์  เอกณรงค์พันธ์           กรรมการ 
๑๔.นายทวี  แก้วกุย                         กรรมการ 
๑๕.นายบุญส่ง เขียวเพชร                 กรรมการ 
๑๖.นางประชุม  ทองสุข                     กรรมการ 
๑๗.นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง                     กรรมการ/เลขานุการ 
๑๘.นางธีระนุช  แพใหญ่  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙.นางสาวอมรรัตน์ ศิลปศร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐.นางสาวบุปผาชาติ  บุญเม่ง             ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 ๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ชื่อ ต าแหน่ง 
๑.นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง           ประธานกรรมการ 
๒.นางพรพรรณ  กุญแจนาค           กรรมการ 
๓.นายมงคล  พ่วงจาด                  กรรมการ 
๔.นางสาวณัฐวราพร  แก้วสะอาด         กรรมการ 
๕.นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล              กรรมการ 

๖.นางสาวสุภาพร  แป้งหอม            กรรมการ 

๗.นางประชุม  ทองสุข   กรรมการ 

๘.นายสุรินทร์ เกาะเกต ุ           กรรมการ 

๙. นางสาวธีระนุช  แพใหญ่                 กรรมการ/เลขานุการ 
๑๐.นาวสาวอมรรัตน์  ศิลปศร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑.นางสาวบุปผาชาติ  บุญเม่ง             ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  



 

หน้า  ๒๘ 
 

 ๓.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ชื่อ ต าแหน่ง 

๑.นายยุทธนา  ค ากลั่น           ประธานกรรมการ 
๒.นางสมใจ  คงเมือง           กรรมการ 
๓.นายวันชัย  บุญเกิด                  กรรมการ 
๔.นางประชุม   ทองสุข  กรรมการ 
๕.นายบุญส่ง  เขียวเพชร  กรรมการ 

๖.นางธัญวรัตน์  เชยชิด  กรรมการ 

๗.นายประสาน ประติเทนัง  กรรมการ 

๘.นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง            กรรมการ 

๙.นายเอนก  ศุกระศร กรรมการ 
๑๐.นายเทิดศักดิ์  อ่ิมโอฐ กรรมการ 
๑๑. นางสาวธีระนุช  แพใหญ่                 กรรมการ/เลขานุการ 
๑๒. นางสาวอมรรัตน์  ศิลปศร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

 
       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
                               ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
         บุญรอด  เขียวเพชร            

                 (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 


