


 

 คํานํา 
 

        การจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 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  ๒๕๕๗ 

 



         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/กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งจะมีทั้งโครงการ / 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. เทศบาลตําบลหาดกรวดมีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานทํา
ใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

๒. ไดทราบชวงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของโครงการพัฒนา ที่ดําเนินการในปงบประมาณของ                      
เทศบาลตําบลหาดกรวด 

๓. เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลไดสะดวกย่ิงข้ึนเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 
๔. เทศบาลตําบลหาดกรวดมีแนวทางในการแกไขปรับปรุงข้ันตอนในการดําเนินงาน โครงการพัฒนาใน

อนาคตไดดีย่ิงข้ึน 



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละของ

ท่ีดําเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด

1.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1 จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ 3 4.91 83,000 1.25 ทต.หาดกรวด

1.2 สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ 1 1.63 60,000 0.91 ทต.หาดกรวด

1.3 จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ 1 1.63 15,000 0.22

                                                      รวม 4 8.17 158,000 2.38

2. การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร

2.1 ปรับปรุงระบบน้ําประปา 2 3.27 550,000 8.34 ทต.หาดกรวด

2.2 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร - - - - ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 2 3.27 550,000 8.34

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร 

การทําเกษตรอินทรียและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน

3.1 สงเสริมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 2 3.27 20,000 0.3 ทต.หาดกรวด

3.2 สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหไดมาตรฐาน 1 1.63 10,000 0.15 ทต.หาดกรวด

3.3 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม อปพร. 1 1.63 100,000 1.51 ทต.หาดกรวด

3.4 สรางความปลอดภัยในทรัพยสินและใหการชวยเหลือ 2 329,000 4.98 ทต.หาดกรวด

ผูประสบภัย

3.5 ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 1 1.63 150,000 2.27 ทต.หาดกรวด

3.6 สนับสนุนพัฒนาสินคาการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย 7 11.47 170,300 2.58 ทต.หาดกรวด

และพัฒนารายได

                                                      รวม 14 19.63 779,300 11.79

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละของ

ท่ีดําเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ

จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา



4. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 7 11.47 219,000 3.32 ทต.หาดกรวด

4.2 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร - - - ทต.หาดกรวด

4.3 พัฒนาเสนทางคมนาคม 5 8.19 903,000 13.69 ทต.หาดกรวด

4.4 ปรับปรุงกอสรางเสนทางเพ่ือการเกษตร 6 9.83 2,458,000 37.28 ทต.หาดกรวด

4.5 ปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงไรสาย - - - ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 18 29.49 3,580,000 54.29

5. การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย

5.1 สงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม. 4 6.55 85,000 1.28 ทต.หาดกรวด

ในพ้ืนท่ีชวยดูแลประชาชน

5.2 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณปองกันแกไข 1 1.63 25,000 0.37 ทต.หาดกรวด

ปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ

                                                      รวม 5 8.18 110,000 1.65

6. การพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1 จัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 6.55 60,000 0.91 ทต.หาดกรวด

ตามมาตรฐาน

6.2 การสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน 3 4.91 166,900 2.53 ทต.หาดกรวด

6.3 สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 2 3.27 299,100 4.53 ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 9 14.7 526,000 7.97

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละของ

ท่ีดําเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด

7. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

7.1 สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเมือง การบริหาร 4 6.55 60,000 0.91 ทต.หาดกรวด

การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน

7.2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน 3 4.91 420,000 6.37 ทต.หาดกรวด

จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา



7.3 พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน 1 1.63 10,000 0.15 ทต.หาดกรวด

7.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 1.63 400,000 6.06 ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 9 14.72 890,000 13.49

61 98.16 6,593,300 99.91



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 - จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ

 - สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ

 - จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ

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 โครงการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงคลดปริมาณขยะรวมถึง 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เทศบาลหาดกรวด

2 โครงการจัดการขยะแบบประชาชน เพ่ือรณรงคการกําจัดขยะ คัดแยกขยะ 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

มีสวนรวม  เพ่ือแกไขปญหาขยะมูลฝอย เทศบาลหาดกรวด

3 โครงการรณรงคเก็บขยะรักษา เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงคเก็บขยะ/ตัดหญา/ 23,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สิ่งแวดลอม ความสะอาด ถนน ซอย ในตําบลหาดกรวด เทศบาลหาดกรวด

4 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเกษตรเพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆท่ีเก่ียวกับ 60,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

อยางยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริ การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ตามแนว เทศบาลหาดกรวด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลหาดกรวด



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 โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆไดแก 15,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการรวมใจภักด์ิปลกมเหสักขสักสยามินทร เทศบาลหาดกรวด

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ ฯลฯ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



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 โครงการจัดซื้อคาวัสดุกอสรางตางๆใชเพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ทอ - ทาง 220,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ในกิจการประปา ตางๆ เลื่อยตัดเหล็ก กรรไกรตัดทอพีวีซี คีม เทศบาลหาดกรวด

ชนิดตางๆ และอุปกรณประปา มาตราวัดนํ้า

เพ่ือเปนการขายทอเมนจายนํ้า

2 โครงการจัดซื้อวัสดุวัสดุอ่ืนๆใชใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคลอรีน สารสม 300,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

กิจการประปา ทรายกรองนํ้า ปูนขาวเย็น วัสดุอ่ืนๆ เทศบาลหาดกรวด

พ.ศ.2556

 - ปรับปรุงระบบนํ้าประปา

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

 - พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

เทศบาลตําบลหาดกรวด

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน

 - สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม อปพร.

 - สรางความปลอดภัยในทรัพยสินและใหการชวยเหลือผูประสบภัย

 - ปองกันและปราบปรามยาเสพติด

 - สนับสนุนพัฒนาสินคาการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรียและพัฒนารายได

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 โครงการสงเสริมกิจกรรมผูพิการ ผูปวยผูพิการ ผูปวยโรคเอดสในเขตตําบลหาดกรวด10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

โรคเอดสในเขตตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวมโครงการมีพัฒนาการท่ีดี เทศบาลหาดกรวด

2 โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทําจัดการประชุมสัญจร ประชุมประชาคมระดับ 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

แผนชุมชน การจัดประชุมประชาคม หมูบาน ระดับตําบลและการสนับสนุนการ เทศบาลหาดกรวด

แผนชุมชน หรือสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน

หรือทบทวนแผนชุมชน

3 โครงการกิจกรรมปองกันและบรรเทาฝกอบรม จัดตั้ง อปพร.และพัฒนาศักยภาพ 100,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สาธารณภัย อปพร,การฝกอบรมยุว อปพร,การจัด เทศบาลหาดกรวด

กิจกรรมวัน อปพร. ฯลฯ

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.
ลําดับท่ี

เทศบาลตําบลหาดกรวด

 - สงเสริมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส

 - สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหไดมาตรฐาน

พ.ศ.2556

พ.ศ.2556
งบประมาณ

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ.2557
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ.2557

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

งบประมาณ



4 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุเพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 90,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม วันสงกรานตชวงเทศกาล ลดปญหาการจราจร ฯลฯ เทศบาลหาดกรวด

5 โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรม/กลุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหแก กลุมผูสูงอายุ 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ผูสูงอายุ  คนพิการ ผูปวยเอดส  ผูพิการและผูปวยเอดส เทศบาลหาดกรวด

6  โครงการการปองกันและแกไขปญหาเพ่ือดําเนินงานหมูบานชุมชนเขมแข็งเอาชนะ150,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ยาเสพติด และกิจกรรมการบําบัดฟนฟูยาเสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอา เทศบาลหาดกรวด

ผูติด/ผูเสพยาเสพติด ชนะยาเสพติด

7 โครงการสงเสริมการอบรมอาชีพของเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 35,300 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ราษฎรในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวดในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด เทศบาลหาดกรวด

8 โครงการสงเสริมสนับสนุนการปลูกพืชเพ่ือใชจายโครงการปลูกมะนาว โครงการ 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เศรษฐกิจ ปลูกไผ โครงการปลูกมะละกอ โครงการปลูก เทศบาลหาดกรวด

ผักพ้ืนบาน ฯลฯ

9 โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตวเพ่ือการสงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไกพ้ืน5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เศรษฐกิจ เมืองบานเขาตอง , โครงการเลี้ยงโคเน้ือ , เทศบาลหาดกรวด

 โครงการเลี้ยงหมูหลุม ฯลฯ

10 โครงการสงเสริมสนับสนุนการประมงเพ่ือการประมงหมูบาน, โครงการประมง 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ผูสูงอายุ , โครงการเลี้ยงปลาในนาขาว ฯลฯ เทศบาลหาดกรวด

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 โครงการพัฒนาการสงเสริมการทํา เพ่ือสงเสริมการทําเกษตรปลอดสารและ 50,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



เกษตรปลอดสารและโครงการเกษตรการเกษตรอินทรีย เทศบาลหาดกรวด

อินทรีย 

12 โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานเพ่ือดําเนินการโครงการจางนักเรียนนักศึกษา 50,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ชวงปดภาคเรียน ทํางานชวงปดภาคเรียน  โดยจายเปนคา เทศบาลหาดกรวด

ตอบแทนการปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียนของ

นักเรียน  นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

เทศบาลตําบลหาดกรวด 

13 โครงการสงเสริมและฝกอาชีพของกลุมเพ่ือจัดทําและดําเนินการโครงการสงเสริม 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

อาชีพ/กลุมวิสาหกิจชุมชน หมูท่ี 1-9และฝกอาชีพ  ของกลุมอาชีพ /กลุมวิสาหกิจ เทศบาลหาดกรวด

หมูท่ี 1-9  เทศบาลตําบลหาดกรวด สําหรับ

จัดเปนศูนยการแสดงสินคาประจําตําบล

14 โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไท เพ่ือจายเปนคากอสรางบานท่ีอยูอาศัย ใหผู 239,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

องคราชัน ดอยโอกาส ผูยากไรและผูยากจนตาม เทศบาลหาดกรวด

โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไท

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลหาดกรวด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



 - พัฒนาเสนทางคมนาคม

 - ปรับปรุงกอสรางเสนทางเพ่ือการเกษตร

 - ปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงไรสาย

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 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายเขตระบบไฟฟา 16,000 หมูท่ี 4 เทศบาล

จําหนายไฟฟาสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมู4 บานวังหมู บานวังหมู

ดวงโคม หมูท่ี 4 บานวังหมู บริเวณบานนายสมชาย  ทรัพยสุคนธ

2 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายเขตระบบไฟฟา 25,000 หมูท่ี 4 เทศบาล

จําหนายไฟฟาสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมู4 บานวังหมู บานวังหมู

ดวงโคม หมูท่ี 4 บานวังหมู บริเวณบานนายทวี  แกวเพียร

3 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายเขตระบบไฟฟา 14,000 หมูท่ี 4 เทศบาล

จําหนายไฟฟาสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมู4 บานวังหมู บานวังหมู

ดวงโคม หมูท่ี 4 บานวังหมู บริเวณซอยทางเขาบานนายดอกรัก  

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.

4 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายเขตระบบไฟฟา 25,000 หมูท่ี 4 เทศบาล

จําหนายไฟฟาสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมู4 บานวังหมู บานวังหมู

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

 - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

 - ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร

งบประมาณ
พ.ศ.2556

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

พ.ศ.2557
ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม

ลําดับท่ี งบประมาณโครงการ / กิจกรรม



ดวงโคม หมูท่ี 4 บานวังหมู ซอยทางเขาบานอดีตผูใหญธง  แปนพรม

5 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายเขตระบบไฟฟา 45,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

จําหนายไฟฟาสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน บานซาน

ดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบานนายนพพร  พลอาสา

6 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายเขตระบบไฟฟา 70,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

จําหนายไฟฟาสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน บานซาน

ดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบานนายสงา   ท่ังกรณ

7 โครงการกอสรางขยายเขตระบบ เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายเขตระบบไฟฟา 24,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

จําหนายไฟฟาสาธารณะและติดตั้ง สาธารณะและติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน บานซาน

ดวงโคม หมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบาน ร.ต.รุง   เลี้ยงเช้ือ

8 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 3 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอย 3 856,000 หมูท่ี 9 เทศบาล

หวยตะคอ หมูท่ี 9 บานเขาตอง หวยตะคอ หมูท่ี 9 บานเขาตอง (ชวงท่ี 2) บานเขาตอง

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 526 เมตร 

หนา 0.15 เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 

1,578.00 ตารางเมตร 

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.

9 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอย 159,000 หมูท่ี 7 เทศบาล

ซอยนครสวรรค  หมูท่ี 7 บานไผใหญ นครสวรรค  หมูท่ี 7 (สุดทาย)  ขนาดกวาง  บานไผใหญ

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



(สุดทาย) 3 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

มีผิวจราจรไมนอยกวา 300.00 ตารางเมตร

10 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอย 483,000 หมูท่ี 7 เทศบาล

แมลูกจันทร (กลุมตาเล็ก) หมูท่ี 7 แมลูกจันทร (กลุมตาเล็ก) หมูท่ี 7 (ชวงท่ี 1) บานไผใหญ

(ชวงท่ี 1) ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 

900.00 ตารางเมตร

11 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 8 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอย 8 402,000 หมูท่ี 8 เทศบาล

บุงจิก ทางไปหนองหอย (บานตาเปยกบุงจิก ทางไปหนองหอย (บานตาเปยก) บานดงชางดี

 หมูท่ี 3 (ชวงท่ี 1) หมูท่ี 3 (ชวงท่ี 1) ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี

ผิวจราจรไมนอยกวา 750.00 ตารางเมตร

12 โครงการกอสรางถนน คสล. เช่ือม เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. เช่ือม 219,000 หมูท่ี 5 เทศบาล

ซอย 4 - ซอย 5 หมูท่ี 5 บานทา ซอย 4 - ซอย 5 หมูท่ี 5 บานทา ขนาดกวาง บานทา

3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 405.00 ตร.ม.

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.

13 โครงการกอสรางถนน คสล.สายปาแดงเพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.สายปาแดง156,000 หมูท่ี 5 เทศบาล

หวยพิกุล หมู 5 บานทา (ชวงท่ี 3) หวยพิกุล หมู 5 บานทา (ชวงท่ี 3) ขนาด บานทา

กวาง 5.00 เมตร ยาว 59.50 เมตร 

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



หนา 0.15 เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 

297.50 ตารางเมตร

14 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 4 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอย 4 402,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

สูบนํ้าไฟฟา (ชวงท่ี 1) หมูท่ี 6 สูบนํ้าไฟฟา (ชวงท่ี 1) ขนาดกวาง 3 เมตร  บานซาน

ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีผิว

จราจรไมนอยกวา 750.00 ตารางเมตร

15 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 2 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอย 2 147,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

บานซาน (ชวงท่ี 2) หมูท่ี 6 บานซาน (ชวงท่ี 2) ขนาดกวาง 3.00 เมตร บานซาน

ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีผิว

จราจรไมนอยกวา 273.00 ตารางเมตร

16 กอสรางถนน คสล. ซอย 10 บานซาน เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอย 10 159,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

(ชวงท่ี 1) หมูท่ี 6 บานซาน (ชวงท่ี 1) หมูท่ี 6 ขนาดกวาง บานซาน

3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 

300.00 ตารางเมตร

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 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 8 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอย 8 128,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

บานซาน (ชวงท่ี 1) หมูท่ี 6 บานซาน (ชวงท่ี 1) หมูท่ี 6 ขนาดกวาง บานซาน

3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณลําดับท่ี
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



0.15เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 

240.00 ตารางเมตร

18 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายนํ้า คสล. 250,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

ขางวัดเนินโพธ์ิ หมูท่ี 6 บานซาน ขางวัดเนินโพธ์ิ หมูท่ี 6 ทอระบายนํ้า ขนาด บานซาน

Ø 1.00 เมตร จํานวน 56 ทอน บอพักนํ้า 

ขนาด 1.00x2.50 เมตร จํานวน 2 บอ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557



 - สงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม.ในพ้ืนท่ีชวยดูแลประชาชน

 - แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณปองกันแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ

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 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอเพ่ือดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรค 25,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เอดส โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา รวม เทศบาลหาดกรวด

ถึงโรคติดตออ่ืนๆ และกิจกรรมการปองกัน

และควบคุมโรคติดตอ

2 โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน เพ่ือดําเนินกิจกรรม โครงการสงเสริมการ 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ตําบลหาดกรวด ออกกําลังกาย โครงการสงเสริมสุขภาพงาน เทศบาลหาดกรวด

อนามัยแมและเด็ก โครงการสงเสริมสุขภาพ

หญิงวัยเจริญพันธุ ฯลฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพ่ือดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุม 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สาธารณสุขมูลฐาน วิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนา เทศบาลหาดกรวด

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

4 โครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจําเพ่ือดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุม 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ครอบครัว วิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพ เทศบาลหาดกรวด

ประชาชนตําบลหาดกรวด ฯลฯ

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 โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชนสตรี เพ่ือจัดทําและดําเนินการสงเสริมกิจกรรม 15,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

หมูบาน/ตําบล ชุมชนสตรี หมูท่ี 1-9 เทศบาลหาดกรวด

พ.ศ.2556
โครงการ / กิจกรรมลําดับท่ี

พ.ศ.2557
งบประมาณ

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลหาดกรวด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 - จัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น



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  เพ่ือจัดกิจกรรมและดําเนินการโครงการ 296,100 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

และวัฒนธรรมทองถ่ิน สงเสริมงานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เทศบาลหาดกรวด

ทองถ่ิน เชน งานประเพณีสงกรานต   

งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ

2 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือจัดทําและดําเนินงานโครงการ 50,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

และเยาวชน การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เชน เทศบาลหาดกรวด

วันเด็กแหงชาติ วันเยาวชนแหงชาติ 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ฯลฯ

3  โครงการประชุมผูปกครองและ เพ่ือจัดทําและดําเนินการโครงการประชุม 3,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ปฐมนิเทศนักเรียน ผูปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน เทศบาลหาดกรวด

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.

4 โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนย เพ่ือจัดทําและดําเนินการโครงการแขงขันกีฬา 3,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

พัฒนาเด็กเล็กฯ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ท้ัง  2 ศูนย เทศบาลหาดกรวด

5 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ เพ่ือจัดทําและดําเนินการโครงการสงเสริม 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 2 ศูนยกิจกรรมวันสําคัญประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลหาดกรวด

 - สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

 - การสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน

ลําดับท่ี
พ.ศ.2556

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2557

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



บานวังหมู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลหาดกรวด

6 โครงการมุมสรางสรรคสูการเรียนรู เพ่ือดําเนินการจัดมุมตางๆ สําหรับกิจกรรม 2,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เพ่ือหนูนอย หลักและกิจกรรมเสรี มุมประสบการณตางๆ เทศบาลหาดกรวด

ท้ังมุมสรางสรรคมุมเกมการศึกษา  ฯลฯ

7 โครงการจัดการแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือจัดทําและดําเนินการโครงการจัดการ  153,900 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

และกีฬาเพ่ือมวลชน แขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน และกีฬาเพ่ือมวลชน เทศบาลหาดกรวด

สําหรับเด็กเยาวชน และประชาชน ท้ัง

สากล กีฬาพ้ืนบาน

8 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปน เพ่ือจัดทําโครงการแขงขันกีฬาเพ่ือความ 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

และกีฬาเพ่ือการอาชีพ เลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยจัดสงนักกีฬา เทศบาลหาดกรวด

เขารวมการแขงขัน

9 โครงการศูนยการเรียนรูภูมิปญญา เพ่ือจัดทําและดําเนินการโครงการศูนยการ 3,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ทองถ่ินประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน สําหรับจัดกิจกรรม เทศบาลหาดกรวด

เรียนรูแกนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 - สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเมือง การบริหาร การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

 - สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน

เทศบาลตําบลหาดกรวด

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร



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 โครงการประชุมสัญจร ประชาคม เพ่ือจัดการประชุมสัญจร ประชุมประชาคม 25,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

หมูบานและตําบล หมูบานและตําบลและการสนับสนุนการ เทศบาลหาดกรวด

จัดทําแผนชุมชน

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเปนคาดําเนินกิจกรรมวันเฉลิม 15,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ เทศบาลหาดกรวด

อดุลยเดชมหาราช (5 ธันวาคม) พระเจาอยูหัว ฯ

3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเปนคาดําเนินกิจกรรมวันเฉลิม 15,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เทศบาลหาดกรวด

(12 สิงหาคม)

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล (1 ก.ค.) เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เทศบาลหาดกรวด

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 โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองเพ่ือเปนคาดําเนินการการพัฒนาการเมือง 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
ระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตย เทศบาลหาดกรวด

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเปนคาฝกอบรมพัฒนาบุคลากร  400,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
เทศบาล การศึกษาดูงาน การฝกอบรม และสงเสริม เทศบาลหาดกรวด

คุณธรรมจริยธรรม ของคณะผูบริหาร  

 - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

งบประมาณลําดับท่ี

 - พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ 

พนักงานจางท่ัวไป ฯลฯ

7 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีบริการ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานเทศบาล 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
ประชาชน เคลื่อนท่ีบริการประชาชน เทศบาลหาดกรวด

8 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข แบบABC เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
( Area Based Collaborative บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC เทศบาลหาดกรวด
Research )

9 โครงการตอเติมศูนย อปพร. เทศบาลเพ่ือจายเปนคาตอเติมศูนย อปพร. เทศบาล 400,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
ตําบลหาดกรวด ตําบลหาดกรวด ขนาด กวาง 10 เมตร  เทศบาลหาดกรวด

ยาว 16 เมตร



บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ 

วันอังคารที่  ๒๖  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 
 

    ผูเขารวมประชุม 
 

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

๑๐ นางสาวอังคณา        คงรอด กรรมการและเลขานุการ นางสาวอังคณา        คงรอด 
๑๑ นางสาวสุพรรณี        ไวคง ผูชวยเลขานุการ นางสาวสุพรรณี        ไวคง 

 
เรื่อง การจัดทําแผนดําเนินงาน  ป  ๒๕๕๗   เทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน  กลาวเปดประชุม วันน้ีเชิญคณะกรรมการทุกทานมารวมประชุมการพิจารณาการ
จัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป๒๕๔๘ ขอ ๒๗ หลังจากที่
ประกาศใชแผนพัฒนา ป ๒๕๕๗ ก็จะมีการดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๗ แลวใหคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดมี
หนาที่จัดทําแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป ๒๕๕๗ ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือน ธันวาคม  สํ าหรับวันน้ีมี เอกสารรางแผนดําเนินงาน ป ๒๕๕๗ ให
คณะกรรมการทุกทานไดพิจารณาทานใดมีขอเสนอแนะใหเสนอตอที่ประชุมไดเลย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

- ไมมี  
 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป 
   งบประมาณ ๒๕๕๗  
 

ธวัชชัย  โพธ์ิทอง   ขอพูดถึงในสวนของยุทธศาสตรที่ ๔ มีโครงการของกองชางตกไป จํานวน ๒ 
โครงการ คือ โครงการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะและติดต้ังดวงโคม
หมูที่ ๔ บานวังหมู บริเวณหนาบานนายทวี  แกวเพียร และอีกโครงการ คือ โครงการ
กอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะและติดต้ังดวงโคม หมูที่ ๖ บานซาน 
บริเวณหนาบานนายนพพร  พลอาสา ขอใหเจาหนาที่ที่ดําเนินการชวยนํามาใสในแผน
ดําเนินงานใหดวย 

 

ธวัชชัย  โพธ์ิทอง   สําหรับโครงการของกองชางน้ันในแตละโครงการใหใสรายละเอียดของโครงการ
ดวยเพราะวามีนอยเกินไปเพราะวาอาจจําดําเนินการไดไมถูกที่ นอกจากน้ีก็ไมมีอะไร
เพิ่มเติมอีกสําหรับสวนของกองชาง 

 

พรฉวี   ไทยแท   โครงการของกองสาธารณสุขที่อยูในแผนดําเนินการน้ันมีเกือบครบทุกโครงการแต
ขาดอยู ๑ โครงการ เกี่ยวกับเรื่องขยะหมูบาน ที่อยูในยุทธศาสตรที่ ๑ ขอใหเพิ่มเติม
โครงการเขาไปใหดวยเพื่อจะไดดําเนินการตามเทศบัญญัติไมใหขาดไป สวนของกอง
สาธารณสุขน้ันไมมีสวนใดเพิ่มเติมแลว 

 

ประธาน   มีทานใดจะเสนอหรือ เพิ่มเติมในสวนใดอีกหรือไม  เมื่อทุกทานไดตรวจดูแลว ไมมี
ทานใดสงสัย หรือเพิ่มเติมโครงการก็จะถือเปนมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดขอปดการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

- ไมม ี
 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 
 

          (ลงช่ือ)...........นางสาวอังคณา   คงรอด..........ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ 
                (นางสาวอังคณา  คงรอด) 
      กรรมการและเลขานุการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
               เทศบาลตําบลหาดกรวด  
 
 

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



บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ 

วันศุกรที่  ๒๙  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๖  
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 
 

    ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายสมัย สายบุญสง ประธานกรรมการ สมัย   สายบุญสง 
๒ นายบําเพ็ญ ทองทวี กรรมการ บําเพ็ญ   ทองทวี 
๓ นายณรงคฤทธ์ิ พรมมา กรรมการ ณรงคฤทธ์ิ   พรมมา 
๔ นายชัยโรจน กองราช กรรมการ ชัยโรจน   กองราช 
๕ พ.ท.สมศักด์ิ เที่ยงฟก กรรมการ พ.ท.สมศักด์ิ  เที่ยงฟก 
๖ นายบรรจง พลอยม ี กรรมการ บรรจง   พลอยม ี
๗ นายรุงโรจน อุนกลอง กรรมการ รุงโรจน   อุนกลอง 
๘ นายเสนาะ วันจิ๋ว กรรมการ เสนาะ   วันจิ๋ว 
๙ นายอุปถัมภ บัวชู กรรมการ อุปถัมภ   บัวชู 

๑๐ นายสุเมธ กองราช กรรมการ สุเมธ  กองราช  
๑๑ นายเอนก เทศคลัง กรรมการ อเนก   เทศคลัง 
๑๒ นายกิตตินันท แกวพันยู กรรมการ กิตตินันท   แกวพันยู 
๑๔ นายไพรวัลล คุมอักษร กรรมการ ไพรวัลล   คุมอักษร 
๑๕ นายชูชาติ เที่ยงฟก กรรมการ ชูชาติ   เที่ยงฟก 
๑๖ นายมาโนช สุธรรมรักขติ กรรมการ มาโนช   สุธรรมรักขติ 
๑๗ นางสุรีรัตน อยูสืบ กรรมการ สุรีรัตน   อยูสืบ 
๑๘ นางสาวพรรณพิไล สาดคํา กรรมการและเลขานุการ พรรณพิไล   สาดคํา 
๑๙ นางสาวอังคณา คงรอด ผูชวยเลขานุการ อังคณา   คงรอด 

 
 
เรื่อง พิจารณารางแผนดําเนินงาน ของเทศบาลตําบลหาดกรวด  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน   ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวดที่ ๕๖๓/๒๕๕๕  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลหาดกรวด ซึ่งมีหนาที่พิจารณารางแผนดําเนินงานซึ่งเปนเรื่องที่คณะกรรมการ
ทุกทานตองพิจารณา จึงเรียนเชิญทานเขารวมประชุมวันน้ีหลังจากที่คณะกรรมการ



สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดดําเนินการพิจารณามาแลว      
จึงเชิญทานเขารวมประชุมเพื่อจัดทําแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวดตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 
- ไมม ี

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป 
   งบประมาณ ๒๕๕๗  
 

   กรรมการ   ผมขอสอบถามถึงการจัดทําแผนดําเนินงานน้ันโครงการแตละโครงการที่มีอยูใน 
(พ.ท.สมศักด์ิ เที่ยงฟก) แผนดําเนินงานเทศบาลสามารถดําเนินการโครงการไดตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวใน

แผนดําเนินงานไดหรือไม   
 

ประธาน  ตามที่คณะกรรมการไดสอบถามน้ัน ขอตอบเลยวาโครงการตางๆที่กําหนดไวใน
แผนดําเนินการน้ันทุกโครงการมาจากเทศบัญญัติ ซึ่งเปนโครงการที่ตองดําเนินการใหได
ตามเปาหมายแตตองดูงบประมาณดวยวามาตรงตามที่เราต้ังไวรึเปลา ถามีงบประมาณตาม
เปาหมายโครงการที่อยูในแผนดําเนินงานก็จะไดทําทุกโครงการ สวนกําหนดระยะเวลา
อาจจะมีการคลาดเคลื่อนออกจากที่กําหนดไปบาง 

 

     กรรมการ   ขอถามทานประธานวาถามีโครงการทีช่าวบานเดือดรอนมารองเรียน เชนนํ้าไม 
(ชูชาติ   เที่ยงฟก) ระบายตองการใหมีการวางทอระบายนํ้าใหกับชาวบานเพื่อเปนการชวยบรรเทาความเดือด 
   รอนใหกับชาวบานเราสามารถที่จะนําโครงการน้ีดําเนินการไดหรือไม 
 

       ประธาน   สําหรับเรื่องที่กรรมการไดสอบถามมาน้ันวาเราสามารถที่จําดําเนินการโครงการที่ 
ที่ไมมีอยูในแผนดําเนินงานไดหรือไมน้ัน ไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจากโครงการที่จํา
ดําเนินงานน้ันตองอยูในแผนดําเนินงานเทาน้ัน เพราะวาแผนดําเนินงานโครงการก็มาจาก
เทศบัญญัติทั้งหมด เราจึงไมสามารถที่จะดําเนินการโครงการตางๆที่ชาวบานขอมาที่หลังได 
 

      กรรมการ   อยางเรื่องของยาเสพติดน้ันเทศบาลจะเขาไปดําเนินการอยางไรบางเพื่อเปนการ 
  (กิตตินันท แกวพพันยู) ปองกันและแกไขปญหาเรื่องยาเสพติด และการดําเนินกิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูติด        

ยาเสพติด / ผูเสพยาเสพติด ตามแผนดําเนินการ 
 

ประธาน  สําหรับกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการบําบัดฟนฟูน้ันเทศบาล
หาดกรวดไดดําเนินการมาทุกปเพื่อติดตามผลในการดําเนินงานน้ัน เทศบาลจะรวมกันกับ
อําเภอเมืองอุตรดิตถเพื่อดําเนินการคนหาผูเสพ และผูขาย เพื่อนําตัวบุคคลน้ันเขารับการ
บําบัดฟนฟู และกลับเขาสูสังคมอยางสมบูรณแบบ แตที่สําคัญเราตองไดรับความรวมมือ
จากชาวบานเพื่อคนหาผูเสพ และผูคา เพราะวาชาวบานจะเปนผูที่รูดีที่สุดวาใครบางที่มี
พฤติกรรมเขาขายที่จะติดยาเสพติด หรือวาเปนผูที่คา เทศบาลจึงจะเขาดําเนินการตรวจ
ปสสาวะเพื่อคนหาได  

   
 



ประธาน  มีทานใดสงสัยหรือวาจะเสนอในสวนใดเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาหากมีใหเสนอในที่
ประชุมวันน้ีไดเลย  ถาไมมีทานใดเสนอหรือวาสอบถามเราจะถือวาการประชุมในครั้งน้ีเปน
มติที่ประชุมเลย เพื่อที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานใหแลวเสร็จตาม
กําหนดหวงระยะเวลา  

 

ประธาน  สําหรับวันน้ีขอปดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

- ไมม ี
 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
         (ลงช่ือ)..................อังคณา   คงรอด.............ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ 
              (นางสาวอังคณา  คงรอด) 
          ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 
                

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



 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 

เรื่อง  แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

---------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๒๖ แหงระเบียบดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนดําเนินงาน

และนําไปปฏิบัติ 

  บัดน้ี เทศบาลตําบลหาดกรวด ไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เรียบรอยแลว  

จึงขอประกาศใชเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ตอไป 

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

            ( ลงช่ือ )   

                             ( นายสมัย   สายบุญสง ) 

                                                  นายกเทศมนตรตํีาบลหาดกรวด  
 

 


