
 

 คํานํา 
 

        การจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได
จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

       แผนการดําเนินงานประกอบดวยสองสวนคือ  สวนที่ ๑ บทนํา  สวนที่ ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
ของเทศบาลตําบลหาดกรวด    การจัดทําแผนการดําเนินงาน มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /
โครงการและกิจกรรมที่จะดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบประปาหมูบานใหมีคุณภาพ และพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อทําการเกษตร / สงเสริมกลุมอาชีพราษฎร สงเสริมการ
ทําเกษตรปลอดสารพิษ / พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความสะดวก รวดเร็ว / สงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน /
สงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน/สงเสริมกีฬาในระดับหมูบาน เพิ่มความเขมแข็งของ
ชุมชน, สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, ผูปวยเอดส, คนพิการ  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ / รักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การกําจัดขยะ  มูลฝอย นํ้าเสีย ไมให
เปนมลพิษ / พัฒนาดานการบริหารและการจัดการของเทศบาล รวมทั้งเปนเอกสารที่จะใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานของทางเทศบาลตําบลหาดกรวด ตอไป 
   
 

 
 

 
งานนโยบายและแผน 

เทศบาลตําบลหาดกรวด 
ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 



สารบัญ 
 

เร่ือง             หนา 
 

สวนท่ี ๑ บทนํา           ๑ – ๔ 
- บทนํา          
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

 

สวนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม        
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ       ๕ - ๗ 

- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ       ๘ – ๒๖ 
 
 

ภาคผนวก           ๒๗ – ๓๔ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา       

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด  
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด   
- ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด เรื่องแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 



         สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑.  ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 
� เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล และแผนสามปเปนแผนดําเนินการ 

� เปนแผนที่จัดทําหลักจากที่ไดมีการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

� เปนแผนที่แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการดําเนินงานจริง 

� เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 

๒.  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนสามปและแผนการ
ดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานน้ันมีจุดมุงหมายและวัตถุประสงค   คือ 

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ น้ัน 

๒. แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณน้ัน 

๓. เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณน้ัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

๔. มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน จะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

 

๓. ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
             ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน  มี  ๓  ข้ัน  คือ 

๓.๑ ขั้นตอนท่ี ๑  การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เก็บรวบรวมขอมูล  

โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงน้ันเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่น ไดเขามาดําเนินการในพื้นที่      
และตรวจสอบจากหนวยงานพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด/อําเภอหรือกิ่งอําเภอแบบ
บูรณาการ 

 

๓.๒  ขั้นตอนท่ี ๒  การจัดรางแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน   จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัด

หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน  ๒   สวน  คือ 
                           สวนที่   ๑         บทนํา 
                           สวนที่   ๒        บัญชีโครงการ/กิจกรรม 



๓.๓   ขั้นตอนท่ี ๓  การประกาศแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ินเพื่อ

ประกาศใช การประกาศแผนปฏิบัติการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เรื่อง แผนการดําเนินงานพัฒนา  (องคการบริหารสวนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องคการบริหาร
สวนตําบล) ประจําปเพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 
 

๔.  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
๑. ทําใหทราบถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง 

การดําเนินงานจริงในปงบประมาณน้ัน            
๒. ทําใหแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
๓. มีการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน / โครงการ   ทําใหมีความสะดวกในการติดตามและ   

ประเมินผล เมื่อสิ้นป 

 

 

 

 

 

 
 

 



สรุปข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน       องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน                                                                          หนวยงานอื่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน 

เสนอรางตอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 



 
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 

๑. เทศบาลตําบลหาดกรวดมีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานทําให 
    ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
๒. ไดทราบชวงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของโครงการพัฒนา ที่ ดําเนินการในปงบประมาณของ                      

เทศบาลตําบลหาดกรวด 
๓. เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลไดสะดวกย่ิงข้ึนเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 

 ๔. เทศบาลตําบลหาดกรวดมีแนวทางในการแกไขปรับปรุงข้ันตอนในการดําเนินงาน โครงการพัฒนาใน
อนาคตไดดีย่ิงข้ึน 



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ

ทีดําเนินการ ของโครงการทังหมด งบประมาณทังหมด

1.การพัฒนาแหล่งนําเพืออุปโภคบริโภคและเพือการเกษตร

1.1 พัฒนาแหล่งนํ าอุปโภคบริโภค 1 1.16 550,000 8.38 ทต.หาดกรวด

1.2 พัฒนาแหล่งนํ าเพือการเกษตร - - - - ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 1 1.16 550,000 8.38

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนารายได้

2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎรพัฒนาอาชีพเดิม 5 5.81 75,000 1.14 ทต.หาดกรวด

สร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ลดรายจ่าย

2.2 ส่งเสริมการทําเกษตรปลอดสารพิษ 1 1.16 20,000 0.30 ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 6 6.97 95,000 1.44

3. การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

3.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 9 10.46 2,778,700 42.34 ทต.หาดกรวด

3.2 ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ 38 44.18 1,346,500 20.15 ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 47 54.64 4,125,200 62.85

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ

ทีดําเนินการ ของโครงการทังหมด งบประมาณทังหมด

4. ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

4.1 ส่งเสริมการศึกษาขั นพืนฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 3.48 14,000 0.21 ทต.หาดกรวด

 ศูนย์การเรียนชุมชน

4.2 บํารุงรักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและ 2 2.32 350,000 5.33 ทต.หาดกรวด

วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่น

                                                      รวม 5 5.8 364,000 5.54

5. การพัฒนาสังคม

5.1 ส่งเสริมการการีฬา และนันทนาการ 3 3.48 215,000 3.27 ทต.หาดกรวด

5.2 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ 3 3.48 63,000 0.96 ทต.หาดกรวด

และผู ้ด้อยโอกาส

5.3 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ 2 2.32 190,000 2.89 ทต.หาดกรวด

ทรัพย์สินของประชาชน

5.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1.16 200,000 3.04 ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 9 10.44 668,000 10.16

6. การพัฒนาด้านสาธารณะสุข และอนามัย

6.1 ส่งเสริมการสาธารณะสุขและอนามัยชุมชน 3 3.48 70,000 1.06 ทต.หาดกรวด

6.2 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 1 1.16 25,000 0.38 ทต.หาดกรวด

6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1 1.16 200,000 3.04 ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 5 5.8 295,000 4.48

จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ

ทีดําเนินการ ของโครงการทังหมด งบประมาณทังหมด

7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

7.1 คุ ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 3 3.48 74,000 1.12 ทต.หาดกรวด

และสิงแวดล้อม

7.2 การกําจัดขยะมูลฝอย - - - - -

7.3 การจัดให้มี และบํารุงรักษาสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ - - - - -

                                                      รวม 3 3.48 74,000 1.12

8. การบริหารและจัดการเทศบาล

8.1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน 1 1.16 10,000 0.15 ทต.หาดกรวด

8.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 7 8.13 76,000 1.15 ทต.หาดกรวด

8.3 พัฒนาศักยาภาพบุคคลากรของเทศบาล 2 2 305,000 4.64 ทต.หาดกรวด

รวม 10 11.61 391,000 5.94

รวม 86 99.90 6,562,200 99.91

จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
 - พัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค - บริโภค

 - พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือทําการเกษตร

รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางถังกรองระบบประปา เพ่ือจายเปนคาใชจายในการกอสรางถังกรอง 550,000 หมู ๘ บานดงชางดี เทศบาล

ผิวดิน หมูท่ี ๘ บานดงชางดี ระบบประปาผิวดิน (แบบกรมทรัพยากรนํ้า)

หมูท่ี ๘ บานดงชางดี

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม

เทศบาลตําบลหาดกรวด

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
งบประมาณ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางาน เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษามีรายไดในชวง 50,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ชวงปดภาคเรียน ปดภาคเรียน เทศบาลหาดกรวด

2 โครงการสงเสริมและฝกอาชีพของกลุม เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอาชีพของ 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

อาชีพ/วิสาหกิจชุมชน หมูท่ี 1-9 กลุมอาชีพ หมูท่ี 1-9 เทศบาลหาดกรวด

 

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนการประมง เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุน 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

การทําประมง เทศบาลหาดกรวด

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการปลูกพืช เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ในการปลูกพืช 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เทศบาลหาดกรวด

5 โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ในการเลี้ยงสัตว 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เทศบาลหาดกรวด

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

 - สงสริมการประกอบอาชีพราษฎรพัฒนาอาชีพเดิมสรางอาชีพใหม สรางรายได ลดรายจาย

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

 - สงเสริมการทําเกษตรปลอดสารพิษ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการพัฒนารายได

เทศบาลตําบลหาดกรวด

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการพัฒนาการสงเสริมการทํา เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาการสงเสริม 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เกษตรปลอดสาร และโครงการ การทําเกษตรปลอดสาร และโครงการ เทศบาลหาดกรวด

เกษตรอินทรีย เกษตรอินทรีย

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการการวางและจัดทําผังเมือง เพ่ือจายเปนคาการวางและจัดทําผังเมือง 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

รวมชุมชนและผังเมืองชุมชนของ รวมชุมชนและผังเมืองชุมชนของเทศบาล เทศบาลหาดกรวด

เทศบาลตําบลหาดกรวด

2 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 50,000  หมูท่ี 1 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 1  บานทับใหม สวนภูมิภาค

ดวงโคม หมูท่ี 1 บานทับใหม  ซอยบุงปาตาล

3 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 45,000  หมูท่ี 1 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 1 บานทับใหม สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 1 บานทับใหม ซอยหลังวัดทับใหม

4 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 250,000  หมูท่ี 2 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 2 บานหาดกรวด สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 2 บานหาดกรวด ซอยพิกุล

เทศบาลตําบลหาดกรวด

 - การพัฒนาเสนทางคมนาคม

 - ขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ โทรศัพทสาธารณะ

พ.ศ.2555
ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2556

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนดานโครงสรางพื้นฐาน



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 65,000  หมูท่ี 4 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 4 บานวังหมู สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 4 บานวังหมู  ถนนอุตรดิตถ - พิชัย หนารานตนมะขาม

และแยกเขาบานนายแสวง คงรอด 

6 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 25,000  หมูท่ี 4 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 4 ซอย บานวังหมู สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 4 บานวังหมู ทางเขาหนองรี บริเวณบานนายผอง นิลดี

7 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 25,000  หมูท่ี 4 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 4 ซอย บานวังหมู สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 4 บานวังหมู ทางเขาวัดวังหมู บริเวณบานนางจันทรแรม

8 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 25,000  หมูท่ี 4 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 4 ซอย บานวังหมู สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 4 บานวังหมู ทางเขาบานอดีตผูใหญธงชัย  แปนพรหม

9 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 12,000  หมูท่ี 4 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 4 ซอย บานวังหมู สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 4 บานวังหมู ทางเขาบานนายดอกรัง  เกิดมาก

10 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 25,000  หมูท่ี 4 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 4 บานวังหมู สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 4 บานวังหมู บริเวณหนาบานนายทวี  แกวเพียร

พ.ศ.2556
โครงการ / กิจกรรมลําดับท่ี

พ.ศ.2555
งบประมาณ



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 16,000  หมูท่ี 4 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 4 บานวังหมู สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 4 บานวังหมู บริเวณหนาบานนายสมชาย  ทรัพยสุคนธ

12 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 20,000  หมูท่ี 5 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 5 บานทา สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา ซอยทางเขาบานนายบุญรอด  พรมมา

13 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 20,000  หมูท่ี 5 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 5 ซอย 4 บานทา สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา

14 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 17,000  หมูท่ี 5 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 5 ซอย 6 บานทา สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา บริเวณหนาบานนางจันทรแรม  จันมา

15 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 12,000  หมูท่ี 5 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 5 บริเวณ บานทา สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา ขางบานอดีตผูใหญใจ  อยูแกว

16 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 12,000  หมูท่ี 5 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 5 บริเวณ บานทา สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา หนาบานนายชิต  มีปน

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ลําดับท่ี



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 15,000  หมูท่ี 5 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 5 บานทา สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา ซอยปาแดง - หวยพิกุล

18 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 12,000  หมูท่ี 5 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 5 บานทา สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา บริเวณหนาบานนายละมุล  จันทรกลับ

19 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 15,000  หมูท่ี 5 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 5 บริเวณ บานทา สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา บานนายเลียด  อนเขียว

20 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 10,000  หมูท่ี 5 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 5 บานทา สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา บริเวณหนาบานนายวิชิต  สุขโชค

21 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 20,000  หมูท่ี 5 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 5 ซอย 6 บานทา สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา บริเวณหนาบานนายบรรแล  ผัดนาเมือง

22 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 15,000  หมูท่ี 5 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 5 ซอย 6 บานทา สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา บริเวณหนาบานนางบุญเรือง  ไวเปย

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 23,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบานนายขันนาม  วันจิ๋ว

24 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 23,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 ซอย 8 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน ซอย 9  บานซาน

25 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 80,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน ซอยทางเขาอาคารระบายนํ้า

26 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 11,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบาน ร.ต.รุง  เลี้ยงเช้ือ

27 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 14,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน ซอย 19 บริเวณทางแยกคลองจระเข 

28 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 24,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบานนายสวาท  รุงชัด

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 60,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบานนางสงา  ท่ังกรณ

30 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 35,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6  บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบานนายนพพร  พลอาสา

31 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 18,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบานนายสังวาลย  จันทรกลับ

32 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 18,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบานนางมาลี  ชูช่ืน

33 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 65,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบานผูใหญมาโนช  สุธรรมรักขติ

34 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 40,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบานนางธุรี  โกฏแสง

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 25,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน ซอย 18 บานซาน

36 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 14,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6  บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน ซอย 19 บานซาน

37 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 15,000  หมูท่ี 6 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 6 บานซาน ซอยไปทาทราย

38 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟา 165,500  หมูท่ี 9 การไฟฟา

จําหนายไฟฟสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมูท่ี 9 บานเขาตอง สวนภูมิภาค

ดวงโคมหมูท่ี 9 บานเขาตอง บริเวณหนารานปาแอดของเกา

39 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.การเกษตร 168,000 หมูท่ี 1 เทศบาล

ซอยการเกษตร3 - ซอยบุงปาตาล - ซอยบุงปาตาล ขนาดกวาง 4 เมตร กวาง บานทับใหม

75 หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนผิวจราจรไมนอย

กวา 337 ตารางเมตร

40 โครงการกอสรางถนน คสล.สายทับใหม เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคสล.สายทับใหม 214,200 หมูท่ี 2 - หมูท่ี 6  เทศบาล

บานซาน เริ่มจากวัดทับใหมไปหมูท่ี 2 บานซาน เริ่มตนจากวัดทับใหมไปหมูท่ี 2 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 72 เมตร หนา

0.15 เมตร พ้ืนผิวไมนอยกวา 432 ตร.ม.

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

41 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยพิกุล เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.ซอยพิกุล 300,000 หมูท่ี 2 เทศบาล

หมูท่ี 2 บานหาดกรวด หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ขนาดกวาง 4 เมตร บานหาดกรวด

ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนผิว 

จราจรไมนอยกวา 600 ตารางเมตร

42 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.ซอยหมู 4 300,000 หมูท่ี 4 - หมูท่ี 8 เทศบาล

หมูท่ี4 ถึง หมูท่ี 8 (ชวงท่ี 2) ถึง หมูท่ี 8 บานดงชางดี ขนาดกวาง 5 เมตร

ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนผิว 

จราจรไมนอยกวา 600 ตารางเมตร

43 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยปาแดง เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.ซอย 352,000 หมูท่ี 5 เทศบาล

หวยพิกุล หมูท่ี 5 บานทา ปาแดง ถึง หวยพิกุล หมูท่ี 5 บานทา ขนาด บานทา

กวาง 5 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. มี

พ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา 600 ตารางเมตร

44 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.ซอย 750,000 หมูท่ี 7 เทศบาล

นครสวรรค หมูท่ี 7 บานไผใหญ นครสวรรค หมูท่ี 7 บานไผใหญ ขนาด บานไผใหญ

กวาง 3 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.15 ม. มี

พ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา 1,440 ตารางเมตร

45 โครงการกอสรางถนน คสล.ทางไปบาน เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.ทางไปบาน 240,000 หมูท่ี 8 เทศบาล

ผูชวยรักเรแกวนรินทร หมูท่ี 8 ผูชวยรักเรแกวนรินทร หมูท่ี 8 บานดงชางดี บานดงชางดี

บานดงชางดี ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา

0.15 เมตร พ้ืนผิวไมนอยกวา 480 ตร.ม.

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

46 โครงการขยายทางถนน คสล.บริเวณ เพ่ือจายเปนคาขยายทาง ถนนคสล. หนาบาน 384,500 หมูท่ี 9 เทศบาล

หนาบานนายบุญเลิศ - นางบุญชวย นายบุญเลิศ - นางบุญชวย หมูท่ี 9 เขาตอง บานเขาตอง

หมูท่ี 9 บานเขาตอง ปริมาณงาน 769 ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลกําหนด

47 โครงการวางทอระบายนํ้า PVC ซอย เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายนํ้า ซอยทางลง 70,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

ลงแมนํ้านาน หมูท่ี 6 บานซาน แมนํ้านาน ขนาด 6 น้ิว จํานวน 34 ทอน บานซาน

หมูท่ี 6 บานซาน

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ลําดับท่ี



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมงานศาสนา ประเพณี เพ่ือจายเปนคา วัสดุ ในการจัดกิจกรรมและ 300,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

วัฒนธรรมทองถ่ิน สงเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน เทศบาลหาดกรวด

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ เพ่ือจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณในการจัด 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ประจําศูนยเด็กเล็กฯ วันสําคัญตางๆ ประจําศูนยเด็กเล็กฯ เทศบาลหาดกรวด

3 โครงการประชุมผูปกครองและ เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณในการประชุม 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ปฐมนิเทศนักเรียน ผูปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน เทศบาลหาดกรวด

4 โครงการมุมสรางสรรคสูการเรียนรูเพ่ือ เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณในการสรางสรรค 4,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

หนูนอย การเรียนรูใหหนูนอย เทศบาลหาดกรวด

5 โครงการศูนยการเรียนรูภูมิปญญา เพ่ือจายเปนคาจัดศูนยการเรียนรูภูมิปญญา 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ทองถ่ินประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ทองถ่ินประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลหาดกรวด

พ.ศ.2556
ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 - สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 - บํารุงรักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด

พ.ศ.2555

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา

งบประมาณ



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
 - สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ

 - สงเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส

 - การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงคปองกันและลด เพ่ือจายเปนคาจัดตั้งจุดตรวจปองกันและ 90,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ เทศบาลหาดกรวด

สงกรานต

2 โครงการกิจกรรมปองกัน เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมปองกัน และ 200,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

และบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลหาดกรวด

3 โครงการบานทองถ่ินไทย เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ในการกอสราง 100,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เทิดไทองคราชัน บานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน เทศบาลหาดกรวด

4 โครงการจัดการแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา 200,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

และกีฬาเพ่ือมวลชน ข้ันพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน เทศบาลหาดกรวด

5 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ เพ่ือจายเปนคาดําเนินการแขงขันกีฬาเพ่ือ 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

และกีฬาเพ่ือการอาชีพ เปนเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ เทศบาลหาดกรวด

พ.ศ.2555
โครงการ / กิจกรรมลําดับท่ี

พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด

งบประมาณ



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชนสตรี เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

หมูบาน / ตําบล ชุมชนสตรี หมูบาน / ตําบล เทศบาลหาดกรวด

7 โครงการแขงขันกีฬาภายใน เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ในการจัด 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กีฬาภายในศูนยเด็กเล็กฯ เทศบาลหาดกรวด

8 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมของ เพ่ือจายเปนคาการจัดกิจกรรมของเด็กและ 50,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เด็กและเยาวชน เยาวชนตําบลหาดกรวด เทศบาลหาดกรวด

9 โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรม/กลุม เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ การจัดกิจกรรม 3,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ชมรมผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส เทศบาลหาดกรวด

พ.ศ.2556
งบประมาณลําดับท่ี

พ.ศ.2555
โครงการ / กิจกรรม



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกัน 200,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ยาเสพติด แกไขปญหายาเสพติด เทศบาลหาดกรวด

2 โครงการปองกันและควบคุม เพ่ือจายเปนคาดําเนินการในการปองกัน และ 25,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

โรคติดตอ ควบคุมโรคติดตอ เทศบาลหาดกรวด

3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพ่ือจายเปนคาดําเนินการพัฒนาศักยภาพ 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลหาดกรวด

4 โครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจํา เพ่ือจายเปนคาดําเนินการอบรมแกนนํา 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ครอบครัว สุขภาพประจําครอบครัว เทศบาลหาดกรวด

5 โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน เพ่ือจายเปคาดําเนินการกิจกรรมสงเสริม 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

หาดกรวด ของประชาชนตําบลหาดกรวด เทศบาลหาดกรวด

เทศบาลตําบลหาดกรวด

 - สงเสริมการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556

ลําดับท่ี
พ.ศ.2555

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2556

 - การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

 - การปองกันและระงับโรคติดตอ



รายละเอียดของโครงการ / สถานท่ี หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเกษตร เพ่ือใชจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เก่ียวกับการ 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

อยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ เกษตรอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ เทศบาลหาดกรวด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ในการอนุรักษ 40,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทศบาลหาดกรวด

3 โครงการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใชจายเปนคาดําเนินการจัดกิจกรรม 50,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ชุมชน/หมูบาน เทศบาลหาดกรวด

งบประมาณลําดับท่ี

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556

 - คุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

 - การกําจัดขยะมูลฝอย

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด

 - การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



รายละเอียดของโครงการ / สถานที่ หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชุมสัญจร ประชาคมหมูบาน เพื่อเปนการดําเนินการในการประชุมสัญจร 25,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

และตําบล ประชาคมหมูบานและตําบล เทศบาลหาดกรวด

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเปนคาดําเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เทศบาลหาดกรวด

3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเปนคาดําเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เทศบาลหาดกรวด

4 โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนการดําเนินการในการฝกอบรมพัฒนา 300,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

บุคลากร เทศบาลหาดกรวด

5 โครงการพัฒนาการเมืองการปกครอง เพื่อจายเปนคาดําเนินการการพัฒนาการเมือง 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตย เทศบาลหาดกรวด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด

8. ยุทธศาสตรการบริหารและการจัดการของเทศบาล
 - การเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงาน

โครงการ / กิจกรรม

 - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล

ลําดับที่ งบประมาณ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556



รายละเอียดของโครงการ / สถานที่ หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 กิจกรรมจัดงานวันเทศบาลตรงกับ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

วันที่ 1  กรกฎาคม ของทุกป เทศบาลหาดกรวด

7 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของเทศบาล 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เคลื่อนที่บริการประชาชน เทศบาลหาดกรวด

8 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจายเปนคาดําเนินงานฝกอบรม และสงเสริม 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

บุคลากรเทศบาล คุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเทศบาล เทศบาลหาดกรวด

9 โครงการบําบัดทุกขบํารุงสุข แบบ ABC เพื่อจายเปนคาดําเนินกิจกรรมบําบัดทุกข บํารุงสุข 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

(Area Based Collaborative Research) แบบ ABC เทศบาลหาดกรวด

10 โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน เพื่อจายเปนคาดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการ 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ชุมชน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน จัดทําแผนชุมชนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน

หรือสนับสนุนการขับเคลื่อน หรือทบทวน หรือสนับสนุนการขับเคลื่อนหรือทบทวนแผนชุมชน เทศบาลหาดกรวด

แผนชุมชนแบบบูรณาการ ในเขตเทศบาล แบบบูรณาการ ในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด

ตําบลหาดดกรวด

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556



 

 

 

 

 

 

 

    

 ภาคผนวก 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ 

วันศุกรที่  ๒๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  
ณ  หองประชุมพระอาทิตยเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 
 

    ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา ประธานกรรมการ นางสาวพรรณพิไล    สาดคํา 
๒ นางสาวอารม         คุมแสง กรรมการ นางสาวอารม         คุมแสง 
๓ นายธวัชชัย           โพธิ์ทอง กรรมการ นายธวัชชัย            โพธิ์ทอง 
๔ นายวีระชัย            กล่ําใจดี กรรมการ นายวีระชัย             กล่ําใจดี 
๕ นางพรฉวี              ไทยแท กรรมการ นางพรฉวี               ไทยแท 
๖ นายจารึก              วงศปยะมารัตน กรรมการ นายจารึก              วงศปยะมารัตน 
๗ นางสํารวย             หวางพันธ กรรมการ นางสํารวย             หวางพันธ 
๘ นายชนะ                บุญรอด กรรมการ นายชนะ                บุญรอด 
๙ นายนวพล              วีริยางกูร กรรมการและเลขานุการ นายนวพล              วีริยางกูร 

๑๐ นางสาวสุพรรณี        ไวคง ผูชวยเลขานุการ นางสาวสุพรรณี        ไวคง 
 
 
เรื่อง การจัดทําแผนดําเนินงาน  ป  ๒๕๕๖   เทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน  นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา  ปลัดเทศบาลตําบลหาดกรวด  วันน้ี เ ชิญ
คณะกรรมการทุกทานมารวมประชุมการพิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานประจําป    
พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป๒๕๔๘ ขอ ๒๗ หลังจากที่ประกาศใชแผนพัฒนา ป ๒๕๕๖ ก็
จะมีการดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ แลวใหคณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดมีหนาที่จัดทําแผนดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลหาดกรวด ประจําป ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม  สําหรับวันน้ีมีเอกสาร
รางแผนดําเนินงาน ป ๒๕๕๖ ใหหากทานใดมีขอเสนอแนะใหเสนอตอที่ประชุมไดเลย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

- ไมมี  
 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป 
   งบประมาณ ๒๕๕๖  
 

จารึก  วงศปยมารัตน   ขอพูดถึงในสวนของยุทธศาสตรที่ ๗ มีโครงการของกองสงเสริมการเกษตรตกไป 
จํานวน ๑ โครงการ ขอใหเจาหนาที่ที่ดําเนินการชวยนํามาใสในแผนดําเนินงานดวย 

 

ธวัชชัย  โพธ์ิทอง   สําหรับโครงการของกองชางน้ันในแตละโครงการใหใสรายละเอียดของโครงการ
ดวยเพราะวามีนอยเกินไปเพราะวาอาจจําดําเนินการไดไมถูกที่ นอกจากน้ีก็ไมมีอะไร
เพิ่มเติมอีกสําหรับสวนของกองชาง 

 

พรฉวี   ไทยแท   โครงการของกองสาธารณสุขที่อยูในแผนดําเนินการน้ันมีเกือบครบทุกโครงการแต
ขาดอยู ๑ โครงการ ที่อยูในยุทธศาสตรที่ ๖ ขอใหเพิ่มโครงการเขาไปใหดวยเพื่อจะได
ดําเนินการไมขาดไป สวนของกองสาธารณสุขน้ันไมมีสวนใดเพิ่มเติมแลว 

 

ประธาน   มีทานใดจะเสนอหรือ เพิ่มเติมในสวนใดอีกหรือไม  เมื่อทุกทานไดตรวจดูแลว ไมมี
ทานใดสงสัย หรือเพิ่มเติมโครงการก็จะถือเปนมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดขอปดการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

- ไมม ี
 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 
 

          (ลงช่ือ)............นายนวพล    วีริยางกูร............ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ 
                (นายนวพล    วีริยางกูร) 
      กรรมการและเลขานุการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
               เทศบาลตําบลหาดกรวด  
 
 

        (ลงช่ือ).............นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา............ผูตรวจรายงานการประชุมฯ 
              (นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา) 
                 ประธานคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ที่  ๑๗๓/๒๕๕๔ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
---------------------------------------------- 

 

  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๙ จึงแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล     
ตําบลหาดกรวด  ประกอบดวย 
 

๑. ปลัดเทศบาลตําบลหาดกรวด     ประธานกรรมการ 
๒. ผูอํานวยการกองคลัง           กรรมการ 
๓. หัวหนากองชาง            กรรมการ 
๔. หัวหนากองการศึกษา           กรรมการ 
๕. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม        กรรมการ 
๖. หัวหนากองสงเสริมการเกษตร          กรรมการ 
๗. นางสํารวย   หวางพันธ   ประชาคมตําบล       กรรมการ 
๘. นายชนะ   บุญรอด   ประชาคมตําบล       กรรมการ 
๙. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน          กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. เจาหนาที่ธุรการ        ผูชวยเลขานุการ 

 
  ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนาให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด จัดทํารางแผนดําเนินงาน และจัดทําราง
ขอกําหนดขอบขาย และรายละเอียดของงานตาม  ขอ ๑๙ (๑) 
 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
               
 

                                   ( นายสุริยา   อินจาย ) 
                                                     นายกเทศมนตรตํีาบลหาดกรวด 
 
 
 
 
 

 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔ 

วันที่  ๒๙  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๕  
ณ  หองประชุมพระอาทิตยเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 
 

    ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายสรุิยา อินจาย ประธานกรรมการ สุริยา   อินจาย 
๒ นายยงคยุทธ อวมเปยม กรรมการ ยงคยุทธ   อวมเปยม 
๓ นายณรงคฤทธ์ิ พรมมา กรรมการ ณรงคฤทธ์ิ   พรมมา 
๔ นายสมศักด์ิ มีปน กรรมการ สมศักด์ิ   มีปน 
๕ นายปลิม คลายปน กรรมการ ปลิม   คลายปน 
๖ นายสอาด คําแปร กรรมการ สะอาด   คําแปร 
๗ นายบุญสม พันทอง กรรมการ บุญสม   พันทอง 
๘ นายเสนาะ วันจิ๋ว กรรมการ เสนาะ   วันจิ๋ว 
๙ นายอุปถัมภ บัวชู กรรมการ อุปถัมภ   บัวชู 

๑๐ นายสุเมธ กองราช กรรมการ สุเมธ   กองราช 
๑๑ นายสุรินทร เนียมแกว กรรมการ สุรินทร   เนียมแกว 
๑๒ นายเอนก เทศคลัง กรรมการ เอนก   เทศคลัง 
๑๔ นายไพรวัลล คุมอักษร กรรมการ ไพรวัลล   คุมอักษร 
๑๕ นายชัยโรจน กองราช กรรมการ ชัยโรจน   กองราช 
๑๖ นายชูชาติ เที่ยงฟก กรรมการ ชูชาติ   เที่ยงฟก 
๑๗ นางสุรีรัตน อยูสืบ กรรมการ สุรีรัตน   อยูสืบ 
๑๘ นางสาวพรรณพิไล สาดคํา กรรมการและเลขานุการ พรรณพิไล   สาดคํา 
๑๙ นายนวพล วีริยางกูร ผูชวยเลขานุการ นวพล   วีริยางกูร 

 
 
เรื่อง พิจารณารางแผนดําเนินงาน ของเทศบาลตําบลหาดกรวด  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน   นายสุริยา   อินจาย  นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด  ตามคําสั่งเทศบาลตําบล
หาดกรวดที ่๑๗๒/๒๕๕๔  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด ซึ่งมีหนาที่
พิจารณารางแผนดําเนินงานซึ่งเปนเรื่องที่คณะกรรมการทุกทานตองพิจารณา จึงเรียนเชิญ
ทานเขารวมประชุมวันน้ีหลังจากที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล



ตําบลหาดกรวด ไดดําเนินการพิจารณามาแลวรอบหน่ึงน้ัน จึงเชิญทานเขารวมประชุมเพื่อ
จัดทําแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวดตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 
- ไมม ี

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป 
   งบประมาณ ๒๕๕๕  
 

   กรรมการ   ผมขอสอบถามถึงการจัดทําแผนดําเนินงานน้ันโครงการแตละโครงการที่มีอยูใน 
(เอนก   เทศคลัง) แผนดําเนินงานเทศบาลสามารถดําเนินการโครงการไดตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวใน

แผนดําเนินงานไดหรือไม   
 

ประธาน  ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนบานทับใหมไดสอบถามน้ัน ผมขอตอบเลยวาโครงการ
ตางๆที่กําหนดไวในแผนดําเนินการน้ันทุกโครงการมาจากเทศบัญญัติ ซึ่งเปนโครงการที่ตอง
ดําเนินการใหไดตามเปาหมายแตตองดูงบประมาณดวยวามาตรงตามที่เราต้ังไวรึเปลา ถามี
งบประมาณตามเปาหมายโครงการที่อยูในแผนดําเนินงานก็จะไดทําทุกโครงการ สวน
กําหนดระยะเวลาอาจจะมีการคลาดเคลื่อนออกจากที่กําหนดไปบาง 

 

     กรรมการ   โครงการกอสรางถนนในยุทธศาสตรที่ ๓ ขอที่ ๔๐ น้ีจะดําเนินการโครงการกอนที่ 
(ปลิม   คลายปน) มีกําหนดระยะเวลาหรือเปลา หรือวาตองดําเนินการตามที่ต้ังกําหนดระยะเวลาไวในแผน 
   ดําเนินงาน 

 

     ประธาน   สําหรับโครงการกอสรางถนนตามที่คณะกรรมการสอบถามมาน้ันวาโครงการน้ันจะ   
   เริ่มดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวเทาน้ัน หรือวาดําเนินการกอนหลังไดหรือไม เรา 
   สามารถดําเนินการโครงการไดกอนแตตองมีงบประมาณเขามากอนการดําเนินงานน้ัน ๆ  
 

      กรรมการ   ขอถามทานประธานวาถามีโครงการที่ชาวบานเดือดรอนมารองเรียน เชนนํ้าไม 
(ชัยโรจน  กองราช) ระบายตองการใหมีการวางทอระบายนํ้าใหกับชาวบานเพื่อเปนการชวยบรรเทาความเดือด 
   รอนใหกับชาวบานเราสามารถที่จะนําโครงการน้ีดําเนินการไดหรือไม 
 

       ประธาน   สําหรับเรื่องที่กรรมการไดสอบถามมาน้ันวาเราสามารถที่จําดําเนินการโครงการที่ 
ที่ไมมีอยูในแผนดําเนินงานไดหรือไมน้ัน ไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจากโครงการที่จํา
ดําเนินงานน้ันตองอยูในแผนดําเนินงานเทาน้ัน เพราะวาแผนดําเนินงานโครงการก็มาจาก
เทศบัญญัติทั้งหมด เราจึงไมสามารถที่จะดําเนินการโครงการตางๆที่ชาวบานขอมาที่หลังได 
 

      กรรมการ   แลวถาชาวบานเดือดรอนมารองเรียน เราควรตองหาทางออกอยางไงใหกับ 
(ชัยโรจน  กองราช) ชาวบานที่เขาเดือดรอน 

 

ประธาน  เราสามารถใหชาวบานมารองเรียนเรื่องราวตางๆ ไดที่เทศบาลเพื่อที่เทศบาลจะได
ดําเนินการใหในแตละสวนออกสํารวจพื้นที่เพื่อดําเนินการแกไขตอไป 

 



ประธาน  มีทานใดสงสัยหรือวาจะเสนอในสวนใดเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาหากมีใหเสนอในที่
ประชุมวันน้ีไดเลย  ถาไมมีทานใดเสนอหรือวาสอบถามเราจะถือวาการประชุมในครั้งน้ีเปน
มติที่ประชุมเลย เพื่อที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานใหแลวเสร็จตาม
กําหนดหวงระยะเวลา  

 

ประธาน  สําหรับวันน้ีขอปดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

- ไมม ี
 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕ น. 
 
 
         (ลงช่ือ)..................นวพล    วีริยางกูร..............ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ 
                (นายนวพล    วีริยางกูร) 
          เลขานุการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 
                

     (ลงช่ือ).............พรรณพิไล   สาดคํา............ผูตรวจรายงานการประชุมฯ 
           (นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา) 
            ปลัดเทศบาลตําบลหาดกรวด 



 

 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ที่  ๑๗๒/๒๕๕๔ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
………………………………………….. 

 
  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๘  จึงแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดประกอบดวย 

๑. นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด      ประธานกรรมการ 
๒. รองนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด          กรรมการ 
๓. รองนายกเทศมนตรตํีาบลหาดกรวด          กรรมการ 
๔. รองประธานสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด          กรรมการ 
๕. เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด          กรรมการ 
๖. นายสอาด  คําแปร           กรรมการ 
๗. นายบุญม ี  เที่ยงฟก           กรรมการ 
๘. นายบุญสม  พันทอง           กรรมการ 
๙. นายเสนาะ  วันจิ๋ว           กรรมการ 
๑๐. นายอุปถัมภ  บัวชู           กรรมการ 
๑๑. นายสุเมธ  กองราช                             กรรมการ 
๑๒. ผูอํานวยการโรงเรียนบานทับใหม (ราษฎบํารุง)                      กรรมการ 
๑๓. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท)         กรรมการ 
๑๔. นายไพรวัลล  คุมอักษร          กรรมการ 
๑๕. นายชัยโรจน  กองราช           กรรมการ 
๑๖. นายชูชาติ  เที่ยงฟก           กรรมการ 
๑๗. นางสุรีรัตน  อยูสืบ           กรรมการ 
๑๘. ปลัดเทศบาลตําบลหาดกรวด                   กรรมการ/เลขานุการ 
๑๙. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน                กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 

ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
๑. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 

๑.๑ อํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การผังเมือง 
๑.๒ ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
๑.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัดและจังหวัด โดยเนนใหดําเนินการในยุทธศาสตรที่
สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหา  
ยาเสพติด 



๑.๔ กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
๑.๕ นโยบายของผูบริหารทองถ่ินที่แถลงตอสภาทองถ่ิน 
๑.๖ แผนชุมชน 

 ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาใหคํานึงถึงสถานการณคลังของทองถ่ิน และความเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการมาประกอบพิจารณาดวย 

๒. รวมจัดทํารางแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทําราง
แผนพัฒนา 

ในการจัดทํารางแผนพัฒนาใหนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะ
ดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลใหเสนอปญหา
ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
๓. พิจารณารางแผนพัฒนา และรางแผนดําเนินงาน 
๔. ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขาย และรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๒) 
๕. พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๖. แตงต้ังที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๗. ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

และจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดดวย 
 
 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

 สั่ง ณ วันที่ ๒  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

                                   ( นายสุริยา   อินจาย ) 
                                                     นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 

 
  



 

 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 
เรื่อง  แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๖ 

...................................... 
  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๒๖ แหงระเบียบดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผน
ดําเนินงานและนําไปปฏิบัติ 
 

บัดน้ี  เทศบาลตําบลหาดกรวดไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๖ เรียบรอย
แลวจึงขอประกาศใชเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด  ตอไป 
 
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือนธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 
      ลงช่ือ 
              (นายสมัย   สายบุญสง) 
                  นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 

 

 

 

 

 

 

 


