


 

 คํานํา 
 

        การจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 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 โครงการพัฒนา  

ในอนาคตไดดีย่ิงข้ึน 
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คําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ที่  ๕๖๕/๒๕๕๕ 

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

 

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

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

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

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๔   ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
               
 

                                   (นายสมัย   สายบุญสง) 
                                                     นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 
 
 

 
 
 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ 

วันอังคารที่  ๒๕  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
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 นายสุขุม                ไทยเกง 
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  ๒๕๕๘   เทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน  กลาวเปดประชุม วันน้ีเชิญคณะกรรมการทุกทานมารวมประชุมการพิจารณาการ
จัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป๒๕๔๘ ขอ ๒๗ หลังจากที่
ประกาศใชแผนพัฒนา ป ๒๕๕๘ ก็จะมีการดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ แลวใหคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดมี
หนาที่จัดทําแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป ๒๕๕๘ ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือน ธันวาคม  สํ าหรับวันน้ีมี เอกสารรางแผนดําเนินงาน ป ๒๕๕๘ ให
คณะกรรมการทุกทานไดพิจารณาทานใดมีขอเสนอแนะใหเสนอตอที่ประชุมไดเลย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

- ไมมี  
 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป 
   งบประมาณ ๒๕๕๘  
 
 

ธวัชชัย  โพธ์ิทอง   สําหรับโครงการของกองชางน้ันในแตละโครงการอาจจะมีการดําเนินการเพิ่มเติม
แตวาเปนโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามป เราสามารถดําเนินการไดใชหรือไม 

 

อังคณา  คงรอด   สามารถดําเนินการได เพราะวาโครงการที่เรานํามาจัดทําแผนดําเนินงานน้ัน เปน
โครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ แตโครงการที่จะดําเนินการเพิ่มเติมน้ัน
ถามีอยูในแผนพัฒนาสามป ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ สามารถนําออกมาดําเนินการได    
แตทัง้น้ีตองคํานึงถึงเรื่องงบประมาณในการดําเนินงานดวยคะ 

 

พรฉวี   ไทยแท   โครงการของกองสาธารณสุขที่อยูในแผนดําเนินการน้ันมีเกือบครบทุกโครงการ   
แตอาจจะมีบางโครงการที่ อาจจํ า ดํา เ นินการใหม  แตมีอ ยู ในแผนพัฒนาสามป                  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เราสามารถดําเนินการไดเลยนะคะ 

 

อังคณา  คงรอด   สามารถดําเนินการได เลยคะ  แต ในการ ดําเ นินการในแตละโครงการที่
นอกเหนือจากเทศบัญญัติน้ัน ตองคํานึงถึงเรื่องงบประมาณ เหมือนที่ไดกลาวไปคะ แตถามี
งบประมาณเราสามารถที่จะดําเนินการไดเลยทุกโครงการคะ 

 

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 
 
 



 

 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ที่  ๕๖๓/๒๕๕๕ 

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. พ.ท.สมศักด์ิ เที่ยงฟก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด         กรรมการ 
๗. นายบรรจง พลอยม ี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด         กรรมการ 
๘. นายรุงโรจน อุนกลอง ผูทรงคุณวุฒ ิ         กรรมการ 
๙. นายเสนาะ วันจิ๋ว  ผูทรงคุณวุฒ ิ         กรรมการ 
๑๐. นายอุปถัมภ บัวชู  ผูทรงคุณวุฒ ิ         กรรมการ 
๑๑. นายสุเมธ กองราช  พนักงานรัฐวิสาหกิจ                 กรรมการ 
๑๒. ผูอํานวยการโรงเรียนบานทับใหม (ราษฎบํารุง)                      กรรมการ 
๑๓. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท)         กรรมการ 
๑๔. นายไพรวัลล คุมอักษร ประชาคมตําบล              กรรมการ 
๑๕. นายชูชาติ เที่ยงฟก  ประชาคมตําบล              กรรมการ 
๑๖. นายมาโนช สุธรรมรักขติ ประชาคมตําบล         กรรมการ 
๑๗. นางสุรีรัตน อยูสืบ  ประชาคมตําบล         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 แตหากเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลใหเสนอปญหาความ
ตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 

๓. พิจารณารางแผนพัฒนา และรางแผนดําเนินงาน 
๔. ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขาย และรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๒) 
๕. พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๖. แตงต้ังที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอืน่เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๗. ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

และจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดดวย 
 
 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  ๒๔  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

                                   ( นายสมัย   สายบุญสง ) 
                                                     นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 

 
  



บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ 

วันอังคารที่  ๒๕  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
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 นายสุขุม                ไทยเกง 
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  ๒๕๕๘   เทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน  กลาวเปดประชุม วันน้ีเชิญคณะกรรมการทุกทานมารวมประชุมการพิจารณาการ
จัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป๒๕๔๘ ขอ ๒๗ หลังจากที่
ประกาศใชแผนพัฒนา ป ๒๕๕๘ ก็จะมีการดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ แลวใหคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดมี
หนาที่จัดทําแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป ๒๕๕๘ ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือน ธันวาคม  สํ าหรับวันน้ีมี เอกสารรางแผนดําเนินงาน ป ๒๕๕๘ ให
คณะกรรมการทุกทานไดพิจารณาทานใดมีขอเสนอแนะใหเสนอตอที่ประชุมไดเลย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

- ไมมี  
 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป 
   งบประมาณ ๒๕๕๘  
 
 

ธวัชชัย  โพธ์ิทอง   สําหรับโครงการของกองชางน้ันในแตละโครงการอาจจะมีการดําเนินการเพิ่มเติม
แตวาเปนโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามป เราสามารถดําเนินการไดใชหรือไม 

 

อังคณา  คงรอด   สามารถดําเนินการได เพราะวาโครงการที่เรานํามาจัดทําแผนดําเนินงานน้ัน เปน
โครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ แตโครงการที่จะดําเนินการเพิ่มเติมน้ัน
ถามีอยูในแผนพัฒนาสามป ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ สามารถนําออกมาดําเนินการได    
แตทัง้น้ีตองคํานึงถึงเรื่องงบประมาณในการดําเนินงานดวยคะ 

 

พรฉวี   ไทยแท   โครงการของกองสาธารณสุขที่อยูในแผนดําเนินการน้ันมีเกือบครบทุกโครงการ   
แตอาจจะมีบางโครงการที่ อาจจํ า ดํา เ นินการใหม  แตมีอ ยู ในแผนพัฒนาสามป                  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เราสามารถดําเนินการไดเลยนะคะ 

 

อังคณา  คงรอด   สามารถดําเนินการได เลยคะ  แต ในการ ดําเ นินการในแตละโครงการที่
นอกเหนือจากเทศบัญญัติน้ัน ตองคํานึงถึงเรื่องงบประมาณ เหมือนที่ไดกลาวไปคะ แตถามี
งบประมาณเราสามารถที่จะดําเนินการไดเลยทุกโครงการคะ 

 

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 / ๒๕๕๗ 

วันอังคารที่  ๙  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗  
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  ๒๕๕๘ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน   ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวดที่ ๕๖๓/๒๕๕๕  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลหาดกรวด ซึ่งมีหนาที่พิจารณารางแผนดําเนินงานซึ่งเปนเรื่องที่คณะกรรมการ
ทุกทานตองพิจารณา ในวันน้ีจึงเรียนเชิญทานเขารวมประชุม แตเหมือนทุกปที่ผานมาใน
การดําเนินการพิจารณาครั้งน้ีน้ันทางคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล



ตําบลหาดกรวดไดดําเนินการพิจารณามาแลว แตสําหรับวันน้ีใหทานซึ่งเปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดไดพิจารณาอีกครั้งเพื่อจะไดดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําป ๒๕๕๘ ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 
- ไมม ี

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป 
   งบประมาณ ๒๕๕๘  
 

     กรรมการ   อยากจะสอบถามทานประทาน และทางเจาหนาที่วา สวนใหญทางหมูที่ ๘ จะขอ   
(สุรีรัตน   อยูสืบ)  เกี่ยวกับเรื่องนํ้าอุปโภค บริโภค เพิ่มเติมอยากจะทราบวาพอจะสามารถดําเนินใหไดบาง 

รึเปลา เพราะประชาชนสวนมากอยากไดนํ้า อุปโภค บริโภค เพิ่มเติม  
 

       ประธาน   ถาการกอสรางประปาเพิ่มหรือวาการขยายเขตทอประปาเพื่อใหประชาชนไดใชนํ้า 
กันอยางทั่วถึงน้ัน จําเปนตองตรวจดูงบประมาณวามีเขามารึเปลา หรืออีกอยางตองดูวา
กอนจะดําเนินการโครงการใดก็ตามน้ัน โครงการน้ันมีอยูในแผนพัฒนาสามป ป ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ ถามีอยูแลว ก็ตองดูที่งบประมาณอีกวาเรามีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการ
โครงการได หรืออาจจะมีการของบประมาณจากที่อื่นมาเพื่อดําเนินการใหกับประชาชนของ
หมูที่ ๘ ได 
 

      กรรมการ   อยากสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่จะขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณริมถนนสาย 
  (ชัยโรจน  กองราช) ทาทองน้ันพอจะมีโอกาสไดดําเนินการบางรึเปลา เพราะวาเวลากลางคืนบริเวณถนนทางลง

สะพานทาทองน้ันมืดมากอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุได จึงอยากจะใหชวยดําเนินการใหดวย
เพื่อเปนการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน 

 

      ประธาน  บริเวณน้ันเราทราบดีวาเปนพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและมืดมาก แตอยากให
ทราบโดยทั่วกันวาในการที่จะขยายเขตไฟฟาสาธารณะไดน้ัน ในแตละครั้งน้ันตองไดรับการ
ประมาณการจากการไฟฟากอนจึงจะดําเนินการเสนอเขาคณะอนุกรรมการจังหวัดเพื่อให
จังหวัดไดอนุมัติกอนจึงจะดําเนินการได ถาไมผานคณะอนุกรรมการจังหวัดก็ไมสามารถ
ดําเนินการไดเลย แตถาคณะอนุกรรมการจังหวัดอุตรดิตถอนุมัติแลว เราจะตองมาดู
งบประมาณของเราอีกวามีเพียงพอที่จะดําเนินการไดหรือไม ถามีงบประมาณที่เพียงพอเรา
ก็สามารถที่จะดําเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณะไดเลย 

 
    กรรมการ   อยางเรื่องของยาเสพติดน้ันเทศบาลจะเขาไปดําเนินการอยางไรบางเพื่อเปนการ       
(กํานันไพรวัลล)  ปองกันและแกไขปญหาเรื่องยาเสพติด การดําเนินกิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด /      

ผูเสพยาเสพติด ตามแผนดําเนินการ ตองมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองรึเปลา 
 

ประธาน  สําหรับกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการบําบัดฟนฟูน้ันเทศบาล
ตําบลหาดกรวด ไดดําเนินการมาทุกปเพื่อติดตามผลในการดําเนินงานน้ัน เทศบาลจะ



รวมกันกับอําเภอเมืองอุตรดิตถเพื่อดําเนินการคนหาผูเสพ และผูขาย เพื่อนําตัวบุคคลน้ัน
เขารับการบําบัดฟนฟู และกลับเขาสูสังคมอยางสมบูรณแบบ แตที่สําคัญเราตองไดรับความ
รวมมือจากชาวบานเพื่อคนหาผูเสพ และผูคา เพราะวาชาวบานจะเปนผูที่รูดีที่สุดวาใคร
บางที่มีพฤติกรรมเขาขายที่จะติดยาเสพติด หรือวาเปนผูที่คา เทศบาลจึงจะเขาดําเนินการ
ตรวจปสสาวะเพื่อคนหาได   
 

ประธาน  มีทานใดสงสัยหรือวาจะเสนอในสวนใดเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาหากมีใหเสนอในที่
ประชุมวันน้ีไดเลย  ถาไมมีทานใดเสนอหรือวาสอบถามเราจะถือวาการประชุมในครั้งน้ีเปน
มติที่ประชุมเลย เพื่อที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานใหแลวเสร็จตาม
กําหนดหวงระยะเวลา  

 

ประธาน  สําหรับวันน้ีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่เขารวมประชุมในครั้งน้ี เพื่อใหการ
ประชุมเปนไปดวยดีตามระเบียบที่ต้ังไว  ถาไมมีทานใดเสนอขอมูลอะไรอีก ผมขอทําการปด
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 
 

 

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 ๒๕๕๘ 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๒๖ แหงระเบียบดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนดําเนินงาน

และนําไปปฏิบัติ 

  บัดน้ี เทศบาลตําบลหาดกรวด ไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เรียบรอยแลว  

จึงขอประกาศใชเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ตอไป 

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

            ( ลงช่ือ )   

                             ( นายสมัย   สายบุญสง ) 

                                                      นายกเทศมนตรตํีาบลหาดกรวด  
 

 


