


 

 คํานํา 
 

        การจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙      
ไดจดัทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

       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  ๒๕๕๘ 

 



         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 



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละของ

ท่ีดําเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด

1.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1 จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ 3 4.22 90,000 1.41 ทต.หาดกรวด

1.2 สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ 4 5.63 45,000 0.7 ทต.หาดกรวด

1.3 จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ 4 5.63 78,000 1.22 ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 11 15.49 213,000 3.35

2. การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร

2.1 ปรับปรุงระบบน้ําประปา 2 2.81 600,000 9.44 ทต.หาดกรวด

2.2 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 1 1.4 20,000 0.31 ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 3 4.22 620,000 9.75

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร 

การทําเกษตรอินทรียและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน

3.1 สงเสริมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 1 1.40 15,000 0.23 ทต.หาดกรวด

3.2 สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหไดมาตรฐาน 1 1.40 5,000 0.07 ทต.หาดกรวด

3.3 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม อปพร. 1 1.40 150,000 2.36 ทต.หาดกรวด

3.4 สรางความปลอดภัยในทรัพยสินและใหการชวยเหลือ 2 2.81 100,000 1.57 ทต.หาดกรวด

ผูประสบภัย

3.5 ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 1 1.40 50,000 0.78 ทต.หาดกรวด

3.6 สนับสนุนพัฒนาสินคาการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย 7 9.85 240,000 3.77 ทต.หาดกรวด

และพัฒนารายได

                                                      รวม 13 18.3 560,000 8.81

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละของ

ท่ีดําเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด

4. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 1 1.40 333,000 5.24 ทต.หาดกรวด

4.2 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 3 4.22 400,000 6.29 ทต.หาดกรวด

4.3 พัฒนาเสนทางคมนาคม 13 18.30 2,589,200 40.75 ทต.หาดกรวด

4.4 ปรับปรุงกอสรางเสนทางเพ่ือการเกษตร 2 2.81 357,000 5.61 ทต.หาดกรวด

4.5 ปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงไรสาย 3 4.22 195,000 3.06 ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 22 30.98 3,874,200 60.98

5. การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย

5.1 สงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม. 3 4.22 165,000 2.59 ทต.หาดกรวด

ในพ้ืนท่ีชวยดูแลประชาชน

5.2 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณปองกันแกไข 1 1.40 30,000 0.47 ทต.หาดกรวด

ปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ

                                                      รวม 4 5.63 195,000 3.06

6. การพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1 จัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 7.04 16,000 0.25 ทต.หาดกรวด

ตามมาตรฐาน

6.2 การสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน 2 2.81 165,000 2.59 ทต.หาดกรวด

6.3 สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 2 2.81 250,000 3.93 ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 9 12.67 431,000 6.78

จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละของ

ท่ีดําเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด

7. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

7.1 สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเมือง การบริหาร 4 5.63 80,000 1.25 ทต.หาดกรวด

การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน

7.2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน 3 4.22 70,000 1.10 ทต.หาดกรวด

7.3 พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน 1 1.40 10,000 0.15 ทต.หาดกรวด

7.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 1.40 300,000 4.72 ทต.หาดกรวด

                                                      รวม 9 12.67 460,000 7.24

71 99.96 6,353,200 99.97

จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา



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 โครงการเยาวชนพิทักษ เพ่ือใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

รักสิ่งแวดลอม ปญหาขยะ และเกิดกระบวนการเรียนรูใน เทศบาลหาดกรวด

การลดปริมาณขยะ รวมถึงการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม

2 โครงการหมูบานจัดการขยะแบบ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 มีการจัดการ 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ประชาชนมีสวนรวม หมูท่ี 3 ขยะท่ีดี มีวินัย มีจิตสํานึกท่ีดี เทศบาลหาดกรวด

3 โครงการหมูบานจัดการขยะแบบ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 4 มีการจัดการ 50,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ประชาชนมีสวนรวม หมูท่ี 4 ขยะท่ีดี มีวินัย มีจิตสํานึกท่ีดี เทศบาลหาดกรวด

4 โครงการรณรงคเก็บขยะรักษา เพ่ือสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี เอ้ือตอการมี 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สิ่งแวดลอม สุขภาพดี 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 โครงการหาดกรวดรวมใจ คลองสวย เพ่ือพัฒนาคลองในตําบลหาดกรวดให 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลหาดกรวด

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ลําดับท่ี

พ.ศ.2558

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ลําดับท่ี

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



นํ้าใส ใสใจสิ่งแวดลอม สวยงามและนํ้าในคลองสะอาด เทศบาลหาดกรวด

6 โครงการตรวจวิเคราะหธาตุอาหาร เพ่ือใหความรูและแนวทางแกไข 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ในดิน ปญหาดินของเกษตรกรแตละแปลง เทศบาลหาดกรวด

7 โครงการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย เพ่ือผลิตหัวเช้ือในการนํามาขยายเช้ือ 8,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เพ่ือนํามาใชในการผลิตสารชีวภัณฑ ตอใหไดจํานวนมากข้ึน เทศบาลหาดกรวด

8 โครงการอบรมและผลิตสาร เพ่ือใหความรู  ขอแตกตางการใชสาร 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ชีวภัณฑ เคมีกับการใชสารชีวภัณฑ และเปนจุด เทศบาลหาดกรวด

เริ่มตนของการปลูกพืชอินทรีย

9 โครงการปลูกตนไม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับ 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลหาดกรวด เทศบาลหาดกรวด

10 โครงการปลูกหญาแฝกตาม เพ่ือลดการพังทลายหนาดิน 2,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

แนวพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีเสี่ยง เทศบาลหาดกรวด

11 โครงการสรางแนวกันไฟปาชุมชน เพ่ือปองกันไฟไหมปาชุมชน 8,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เทศบาลหาดกรวด

 - ปรับปรุงระบบนํ้าประปา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

เทศบาลตําบลหาดกรวด

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

 - พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / 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.

1 โครงการจัดซื้อคาวัสดุกอสรางตางๆ เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ทอ-ทาง 300,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ใชในกิจการประปา ทอนํ้าตางๆ เลื่อยตัดเหล็ก กรรไกรตัดทอ เทศบาลหาดกรวด

พีวีซี คีม ชนิดตางๆ และอุปกรณประปา 

เพ่ือเปนการขายทอเมนจายนํ้า

2 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคลอรีน สารสม 300,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

หรือการแพทยใชในกิจการประปา ปูนขาวเย็น โซดาแอด สารแพค วัสดุอ่ืนๆ เทศบาลหาดกรวด

3 โครงการบริหารจัดการสถานีสูบนํ้า เพ่ือสรางแนวทางการบริหารจัดการนํ้า 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ดวยไฟฟา ใหเปนในทางเดียวกันท้ังสองแหง เทศบาลหาดกรวด

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน

 - สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม อปพร.

 - สรางความปลอดภัยในทรัพยสินและใหการชวยเหลือผูประสบภัย

พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลหาดกรวด

 - สงเสริมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส

 - สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหไดมาตรฐาน



 - 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 โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรม/กลุม ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดสในเขต 15,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส ตําบลหาดกรวดมีพัฒนาการท่ีดี เทศบาลหาดกรวด

2 โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทํา จัดการประชุมสัญจร ประชุมประชาคม 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

แผนชุมชน การจัดประชุมประชาคม ระดับหมูบาน ระดับตําบลและการ เทศบาลหาดกรวด

แผนชุมชน หรือสนับสนุนการ สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนา

ขับเคลื่อน หรือทบทวนแผนชุมชน ประชาธิปไตยชุมชน

3 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทาง 80,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม วันสงกรานต ถนนชวงเทศกาล ลดปญหาการจราจรฯลฯ 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 โครงการกิจกรรมปองกันและบรรเทา ฝกอบรม จัดตั้งอปพร.และพัฒนาศักยภาพ 150,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สาธารณภัย อปพร,การฝกอบรมยุว อปพร,การจัด เทศบาลหาดกรวด

กิจกรรมวัน อปพร. ฯลฯ

5 โครงการสรางความสงบเรียบรอยและ เพ่ือดําเนินการสรางความสงบเรียบรอยและ 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เทศบาลหาดกรวด

ของประชาชนตําบลหาดกรวด ของประชาชนตําบลหาดกรวด

6 โครงการการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือดําเนินงานหมูบานชุมชนเขมแข็งเอา 50,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ยาเสพติด และกิจกรรมการบําบัด ชนะยาเสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือ เทศบาลหาดกรวด

งบประมาณ

พ.ศ.2559
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ.2559

ลําดับท่ี

พ.ศ.2558

พ.ศ.2558
งบประมาณ

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม



ฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด เอาชนะยาเสพติด

7 โครงการปลูกขาวอินทรีย เพ่ือผลิตขาวอินทรียใหไดบริโภคขาวท่ี 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ปลอดภัย รวมไปถึงผูท่ีผลิตไดรับ เทศบาลหาดกรวด

ความปลอดภัย

8 โครงการอบรมและปลูกพืช เพ่ือผลิตสมุนไพรอินทรียใหไดคุณภาพ 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สมุนไพรอินทรีย ผูผลิตและผูบริโภคมีสมุนไพรท่ีปลอดภัย เทศบาลหาดกรวด

9 โครงการปลูกไมผลอินทรีย เพ่ือผลิตผลไมอินทรียใหไดผลไมอินทรีย 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ท่ีปลอดภัย  ผูผลิต ผูบริโภคปลอดภัย เทศบาลหาดกรวด

10 โครงการอบรมและสงเสริมการฝก เพ่ือใหความรูและสรางแนวทาง 25,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

อาชีพดานการเกษตรกลุมยุวเกษตร การหารายไดใหกับนักเรียน 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 โครงการอบรมเกษตรอินทรียตาม เพ่ือใหความรูและปรับเปลี่ยน 70,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

มาตรฐานสากล  IQS พฤติกรรมการใชสารเคมีมาเปนการ เทศบาลหาดกรวด

ใชสารชีวภัณฑ

12 โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย เพ่ือเปนแหลงเรียนรูกับประชาชน  60,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เทศบาลตําบลหาดกรวด นักเรียน นักศึกษา หนวยงานท่ีสนใจ เทศบาลหาดกรวด

13 โครงการสงเสริมสนับสนุนการประมง เพ่ือการประมงหมูบาน, โครงการประมง 15,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ผูสูงอายุ โครงการเลี้ยงปลาในนาขาว ฯลฯ เทศบาลหาดกรวด

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณลําดับท่ี



 - 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 โครงการซอมแซมศูนยผักตบชวา เพ่ือสนับสนุนอาชีพใหกับประชาชน 220,000 หมูท่ี 5 เทศบาล

หนองรี หมูท่ี 5 บานทา และเพ่ือสรางรายไดใหประชาชน บานทา

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

 - ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร

งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559

เทศบาลตําบลหาดกรวด

พ.ศ.2558

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

พ.ศ.2559
ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม



2 โครงการเปดทางเสนหวยพิกุล เช่ือม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนใชใน 146,000 หมูท่ี 8 เทศบาล

หมูท่ี 8 บานดงชางดี ผานหนาวัด การคมนาคมอยางสะดวก รวดเร็ว บานดงชางดี

ดงชางดี หมูท่ี 8 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 19 เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใชใน 243,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

คลองจระเขหัวดาน (ชวงท่ี 2) พรอม การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว บานซาน

วางทอระบายนํ้า 2 ขาง หมูท่ี 6

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 มีถนนใชใน 253,000 หมูท่ี 3 เทศบาล

บานครูโพธ์ิ มวงพันธ หมู 3 บุงจิก การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว บานบุงจิก

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 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหลัง เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 มีถนนใชใน 380,000 หมูท่ี 7 เทศบาล

วัดไผใหญ หมูท่ี 7 บานไผใหญ การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว บานไผใหญ

6 โครงการกอสรางถนน คสล.สายลาง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 - หมูท่ี 3 มี 329,000 หมูท่ี 1 - 3 เทศบาล

เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 1 - หมูท่ี 3 ถนนใชในการเกษตรอยางปลอดภัย ต.หาดกรวด

7 โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอม เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ 163,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

วางทอระบายนํ้า ซอย 8 บานซาน คมนาคมไดรับความสะดวก บานซาน

หมูท่ี 6 บานซาน ปลอดภัย

หมูท่ี 1 เทศบาล

8 โครงการเปดซอยขางบานนาย เพือใหประชาชนท่ีอยูบริเวณซอยขาง 15,000 บานทับใหม

จําเนียร  รุงเชต ตรอกเกาบาน บานนายจําเนียร  รุงเชตุ มีถนนในการ

นายถนอม หมู 1 บานทับใหม สัญจรไปมา

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



9 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าจากอู เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน 425,000 หมูท่ี 5 เทศบาล

ชางเฉลย-คลองไสไกหนองออ หมู 5 ราษฎรหมูท่ี 5 บานทา บานทา

10 โครงการซอมแซมถนนซอย 3 เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใชใน 205,000 หมูท่ี 6 เทศบาล

บานซาน  หมูท่ี 6 บานซาน การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว บานซาน

11 โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 มีถนนใชใน 100,600 หมูท่ี 3 เทศบาล

สายริมนํ้านาน หมูท่ี 3 บานบุงจิก การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว บานบุงจิก

12 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 บานวังหมู 265,000 หมูท่ี 4 เทศบาล

มงคลชัย หมูท่ี 4 บานวังหมู มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดสะดวก บานวังหมู

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 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม 28,000 หมูท่ี 1 เทศบาล

เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 1 บานทับใหม มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย บานทับใหม

14 โครงการเปดทางบานหนอง เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 8 มีถนนใชใน 123,000 หมูท่ี 8 เทศบาล

ยายจันทรทางเขาบานนางนํ้าทิพย  การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว บานดงชางดี

มั่นคง หมู 8 บานดงชางดี  

15 โครงการเพ่ิมเฟสไฟฟา ซอย2 ,ซอย3 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 ท่ีใชเสน 333,000 หมูท่ี 9 เทศบาล

หมูท่ี 9 บานเขาตอง ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ บานเขาตอง

16 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร ประชาชนหมูท่ี 4 บานวังหมู มีไฟฟา 200,000 หมูท่ี 4 เทศบาล

จุดคลองจระเข หมูท่ี 4 บานวังหมู ใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง บานวังหมู

ลําดับท่ี งบประมาณ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

โครงการ / กิจกรรม



17 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร ประชาชนหมุท่ี 4 บานวังหมู มีไฟฟา 100,000 หมูท่ี 4 เทศบาล

ท่ียาสถานีสูบนํ้า หมูท่ี 4 บานวังหมู ใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง บานวังหมู

18 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมุท่ี 4 บานวังหมู มีไฟฟา 100,000 หมูท่ี 4 เทศบาล

การเกษตร (พรอมโคมไฟฟารายทาง) ใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง บานวังหมู

ซอยมงคลชัย หมูท่ี 4 บานวังหมู

19 โครงการกอสรางทางเช่ือมถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนบริเวณซอย 50,600 หมูท่ี 6 เทศบาล

ซอยหนองแขม  หมูท่ี 6 บานซาน หนองแขม ไดรับความปลอดภัย บานซาน

สะดวก สบาย

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.

20 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 65,000 หมูท่ี 1 เทศบาล

บริเวณขางซอยมงคลชัย หมูท่ี ๑ จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บานทับใหม

21 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 65,000 หมูท่ี 1 เทศบาล

บริเวณบานนายสนับ พันทอง หมู ๑ จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บานทับใหม

22 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 65000 หมูท่ี 1 เทศบาล

บริเวณบานนายสําเริง  ทรัพยเมือง จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บานทับใหม

หมูท่ี ๑

23 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนํ้า เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยแลง 3,000,000 ตําบล เทศบาล

ขนาด 8,000 ลิตร หาดกรวด

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



24 โครงการจัดซื้อรถกระเชาไฟฟา เพ่ือชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบ 2,500,000 ตําบล เทศบาล

ขนาด 6 ลอ ภัยตางๆ หาดกรวด

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย
 - 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 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพ่ือดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุม 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สาธารณสุขมูลฐาน วิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพ เทศบาลหาดกรวด

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

2 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือเปนการสนับสนุนงบประมาณตาม 135,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เทศบาลหาดกรวด

งบประมาณ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ลําดับท่ี

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559

เทศบาลตําบลหาดกรวด

พ.ศ.2558
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ.2559



3 โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชนสตรี เพ่ือจัดทําและดําเนินการสงเสริมกิจกรรม 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

หมูบาน/ตําบล ชุมชนสตรี หมูท่ี 1-9 เทศบาลหาดกรวด

4 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เพ่ือดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรค 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เอดส โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา รวม เทศบาลหาดกรวด

ถึงโรคติดตออ่ืนๆ และกิจกรรมการปองกัน

และควบคุมโรคติดตอ

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 โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน เพ่ือดําเนินกิจกรรม โครงการสงเสริมการ 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ออกกําลังกายโครงการสงเสริมสุขภาพงาน เทศบาลหาดกรวด

อนามัยแมและเด็กโครงการสงเสริมสุขภาพ

หญิงวัยเจริญพันธุ ฯลฯ

6 โครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจํา เพ่ือดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุม 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ครอบครัว วิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนา เทศบาลหาดกรวด

ศักยภาพประชาชนตําบลหาดกรวด ฯลฯ

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



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 โครงการประชุมผูปกครองและ เพ่ือจัดทําและดําเนินการโครงการประชุม 3,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ปฐมนิเทศนักเรียน ผูปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน เทศบาลหาดกรวด

2 โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนย เพ่ือจัดทําและดําเนินการโครงการแขงขัน 3,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

พัฒนาเด็กเล็กฯ กีฬาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ท้ัง 2 ศูนย เทศบาลหาดกรวด

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ เพ่ือจัดทําและดําเนินการโครงการสงเสริม 5,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย กิจกรรมวันสําคัญประจําศูนยพัฒนา เทศบาลหาดกรวด

โครงการ / กิจกรรม

 - จัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

งบประมาณ

 - สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

 - การสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559

เทศบาลตําบลหาดกรวด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ลําดับท่ี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

พ.ศ.2559พ.ศ.2558



เด็กเล็กบานวังหมู และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลหาดกรวด

4 โครงการมุมสรางสรรคสูการเรียนรู เพ่ือดําเนินการจัดมุมตางๆ สําหรับกิจกรรม 2,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เพ่ือหนูนอย หลักและกิจกรรมเสรี มุมประสบการณตาง เทศบาลหาดกรวด

ท้ังมุมสรางสรรคมุมเกมการศึกษา  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 โครงการศูนยการเรียนรูภูมิปญญา เพ่ือจัดทําและดําเนินการโครงการศูนยการ 3,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ทองถ่ินประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน สําหรับกิจกรรม เทศบาลหาดกรวด

เรียนรูแกนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯลฯ

6 โครงการจัดการแขงขันกีฬาข้ัน เพ่ือจัดทําและดําเนินการโครงการจัดการ  150,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

พ้ืนฐาน และกีฬาเพ่ือมวลชน แขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือมวลชน เทศบาลหาดกรวด

สําหรับเด็กเยาวชน และประชาชน ท้ังกีฬา

สากล กีฬาพ้ืนบาน

7 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือความ เพ่ือจัดทําโครงการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปน 15,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เปนเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ เลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยจัดสง เทศบาลหาดกรวด

นักกีฬาเขารวมการแขงขัน

8 โครงการสงเสริมงานศาสนา ประเพณี  เพ่ือจัดกิจกรรมและดําเนินการโครงการ 200,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

และวัฒนธรรมทองถ่ิน สงเสริมงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เทศบาลหาดกรวด

ทองถ่ิน เชน งานประเพณีสงกรานต   

งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



9 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือจัดทําและดําเนินงานโครงการสงเสริม 50,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เชน เทศบาลหาดกรวด

วันเด็กแหงชาติ วันเยาวชนแหงชาติ 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 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.

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ เพ่ือสรางสังคมไทยท่ีมีความสงบสุข 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สรางความปรองดองและสมานฉันท ปราศจากความแตกแยกและความ เทศบาลหาดกรวด

รุนแรงทางการเมือง

2 โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักชาติ  10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ศาสนา และพระมหากษัตริย ศาสนา  และพระมหากษัตริย เทศบาลหาดกรวด

3 โครงการประชุมสัญจร ประชาคม เพ่ือจัดการประชุมสัญจร ประชุมประชาคม 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

หมูบานและตําบล หมูบานและตําบลและการสนับสนุนการ เทศบาลหาดกรวด

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559

 - สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน

 - พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

เทศบาลตําบลหาดกรวด

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

งบประมาณลําดับท่ี

 - สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเมือง การบริหาร การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน

 - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



จัดทําแผนชุมชน

4 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีบริการ เพ่ือเปนคาใชจายการบริการประชาชน 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

ประชาชน ในพ้ืนท่ีใหไดรับความสะดวกสบาย และ เทศบาลหาดกรวด

เปนการเขาถึงประชาชนในพ้ืนท่ี

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 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเปนคาดําเนินกิจกรรมวันเฉลิม 40,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ เทศบาลหาดกรวด

อดุลยเดชมหาราช (5 ธันวาคม) พระเจาอยูหัว ฯ

6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเปนคาดําเนินกิจกรรมวันเฉลิม 20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เทศบาลหาดกรวด

(12 สิงหาคม)

7 โครงการจัดงานวันเทศบาล (1 ก.ค.) เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล 10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เทศบาลหาดกรวด

8 โครงการวันทองถ่ินอุตรดิตถรวมพลัง เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน 30,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

สรางทาเหนือเมืองนาอยู ทองถ่ินอุตรดิตถรวมพลังสรางทาเหนือ เทศบาลหาดกรวด

เมืองนาอยู

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเปนคาฝกอบรมพัฒนาบุคลากร  300,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เทศบาล การศึกษาดูงาน การฝกอบรม และสงเสริม เทศบาลหาดกรวด

คุณธรรมจริยธรรม ของคณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ 

พ.ศ.2559
ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2558



พนักงานจางท่ัวไป ฯลฯ



 

 

ภาคผนวก 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ 

วันพุธที่  ๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
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  ๒๕๕๙   เทศบาลตําบลหาดกรวด 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  กลาวเปดประชุม วันน้ีเชิญคณะกรรมการทุกทานมารวมประชุมการพิจารณาการ

จัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป๒๕๔๘ ขอ ๒๗ หลังจากที่
ประกาศใชแผนพัฒนา ป ๒๕๕๙ ก็จะมีการดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ แลวใหคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดมี
หนาที่จัดทําแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป ๒๕๕๙ ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือน ธันวาคม  สํ าหรับวันน้ีมี เอกสารรางแผนดําเนินงาน ป ๒๕๕๙ ให
คณะกรรมการทุกทานไดพิจารณาทานใดมีขอเสนอแนะใหเสนอตอที่ประชุมไดเลย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป 
   งบประมาณ ๒๕๕๙  



อังคณา  คงรอด   กอนอื่นนะคะเราตองบอกกอนเลยคะวาโครงการที่อยูในแผนดําเนินงานปน้ีน้ัน
สวนมากเปนโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ คะ เพราะเราไดรับ
การตรวจแผนการดําเนินงานจาก สตง. เมื่อปที่ผานมา และทาง สตง. ใหเรานําโครงการที่มี
อยูในแผนพัฒนาสามป และนํามาจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙ มาจัดทําแผนดําเนินการ และเพื่อเปนการใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุดเราจึงนํา
โครงการที่อยูในเทศบัญญัติมาจัดทําแผนดําเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๙ คะ อาจจะมีจํานวน
โครงการมาก และอาจจะมีโครงการไหนที่ตกไปบางอยากใหคณะกรรมการชวยดู เพื่อ
เพิ่มเติมแผนดําเนินงาน ป ๒๕๕๙ เปนไปอยางสมบูรณคะ และเราจะไดไมผิดเมื่อ สตง.ลง
มาตรวจแผนดําเนินงานคะ 

พรฉวี   ไทยแท   เทาที่พี่ไดดูโครงการที่มีอยูในแผนดําเนินงานตอนน้ีแลวน้ัน ในสวนของกอง
สาธารณสุขมีจํานวนโครงการตรงกับเทศบัญญัติเลย เพราะจะไดชวยกันเพื่อไมใหเราถูก 
สตง.ตรวจแลวมีการผิดพลาดนอยที่สุด จะไดเปนการดีตอเทศบาลดวย แตสําหรับในสวน
ของกองอื่นน้ันก็ตองชวยกันดูๆไปนะคะวามีโครงการอะไรบางที่ยังไมไดนํามาใสไวในแผน
ดําเนินงานคะ 

อังคณา  คงรอด   ในสวนของการศึกษาที่เราใหชวยแยกโครงการออกจากโครงการใหญที่เคยทําไว
เหมือนเมื่อกอน เหตุผลก็มาจากเรื่องเดียวกันน่ีแหละคะ เพราะเราไดโดนทาง สตง.ที่เขา
ตรวจเรื่องแผนตําหนิมาคะวาเราควรที่จะแยกโครงการออกเปนโครงการ ไมควรที่จําใสช่ือ
รวมเปนโครงการใหญๆ ควรที่จะแยกโครงการออกเปนโครงการ โครงการไปเพื่อเปนการ
งายตอการตรวจสอบวาในปงบประมาณน้ีมีโครงการอะไรที่ไดดําเนินการบาง ถารวม
โครงการแลวจะสํารวจยากมาก 

สุขุม   ไทยเกง   ครับ ในสวนของกองการศึกษาไดดําเนินการแยกโครงการออกมาเปนโครงการ
ยอยๆต้ังแตการจัดทําแผนพัฒนาสามปฯ แลวครับ เพื่อที่จะใหเวลาที่ดําเนินการจัดทําเทศ
บัญญัติน้ันไดมีโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปฯ และเพื่อเปนการสะดวกตอการจัดทําแผน
ดําเนินงานในแตละปดวย เพราะจะไดมีโครงการที่ทั้งอยูในแผนพัฒนาสามปฯ และมี
โครงการที่อยูในเทศบัญญัติ เทศบาลเราจะไดมีการพัฒนาไปในทางที่ดีตามที่ สตง.ลงมา
ตรวจและใหคําแนะนําเราไวครับ 

ประธาน   ตามที่เราไดคุยกันมาน้ัน โครงการที่เราไดจัดทําในแผนดําเนินงานน้ันคงจะเปน
โครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามปฯ และเปนโครงการที่อยูในเทศบัญญัติทั้งหมด จะเปน
การดีตอเทศบาลเมื่อ สตง. ลงมาตรวจเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาสามปฯ แลวเราจะไดไมมีขอ
ติจากการลงมาตรวจ เคาจะไดรูวาเราไดมีการพัฒนาข้ึนจากเดิมที่โดน สตง.ตรวจไวในครั้งที่
แลว เพื่อที่ครั้งน้ีจะไดคะแนนที่ดีข้ึนกวาเดิม เกิดขอผดิพลาดใหนอยกวาเดิม  

 นอกจากน้ีแลวมีทานใดที่จะเสนอแนะอะไรอีกหรือไม เพื่อเปนการพัฒนางานของ
เราใหดีข้ึนกวาเดิม  แตถาหากไมมีทานใดเสนอแนะ หรือเพิ่มเติมขอมูลอะไร เราจะไดปด
การประชุมในครั้งน้ีเลยคะ   

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 / ๒๕๕๘ 

วันจันทรที่  ๑๔  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘  
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 นางบุญยืน                ชัยคํา กรรมการ บุญยืน    ชัยคํา 
๕ นายชัยโรจน กองราช กรรมการ ชัยโรจน   กองราช 
๖ พ.ท.สมศักด์ิ เที่ยงฟก กรรมการ พ.ท.สมศักด์ิ  เที่ยงฟก 



๗ นายบรรจง พลอยม ี กรรมการ บรรจง   พลอยม ี
๘ นายรุงโรจน อุนกลอง กรรมการ รุงโรจน   อุนกลอง 
๙ นายเสนาะ วันจิ๋ว กรรมการ เสนาะ   วันจิ๋ว 

๑๐ นายอุปถัมภ บัวชู กรรมการ อุปถัมภ   บัวชู 
๑๑ นายกิตตินันท แกวพันยู กรรมการ กิตตินันท   แกวพันยู 
๑๒ นายไพรวัลล คุมอักษร กรรมการ ไพรวัลล   คุมอักษร 
๑๓ นายชูชาติ เที่ยงฟก กรรมการ ชูชาติ   เที่ยงฟก 
๑๔ นายมาโนช สุธรรมรักขติ กรรมการ มาโนช   สุธรรมรักขติ 
๑๕ นางสุรีรัตน อยูสืบ กรรมการ สุรีรัตน   อยูสืบ 
๑๖ นางสาวพรรณพิไล สาดคํา กรรมการและเลขานุการ พรรณพิไล   สาดคํา 
๑๗ นางสาวอังคณา คงรอด ผูชวยเลขานุการ อังคณา   คงรอด 

 

ผูขาดประชุม 
๑. นายสุเมธ    กองราช 
๒. นายอเนก    เทศคลัง 

 
 

 
เรื่อง พิจารณารางแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธาน   ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวดที่ ๘๖๗/๒๕๕๗  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลหาดกรวด ซึ่งมีหนาที่พิจารณารางแผนดําเนินงานซึ่งเปนเรื่องที่คณะกรรมการ
ทุกทานตองพิจารณา ในวันน้ีจึงเรียนเชิญทานเขารวมประชุม แตเหมือนทุกปที่ผานมาใน
การดําเนินการพิจารณาครั้งน้ีน้ันทางคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลหาดกรวดไดดําเนินการพิจารณามาแลว แตสําหรับวันน้ีใหทานซึ่งเปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดไดพิจารณาอีกครั้งเพื่อจะไดดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําป ๒๕๕๙ ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 
- ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป 
   งบประมาณ ๒๕๕๙  
     กรรมการ   ขอสอบถามหนอยครับวาโครงการที่เรานํามาจัดทําในแผนดําเนินงานแตละปน้ัน  
(ชยโรจน   กองราช) เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปฯ หรือวาเราไดนําโครงการมาจากที่ไหนครับ เพื่อ 

ความกระจาง และเพื่อเปนความเขาใจที่ตรงกัน ขอให เจาหนาที่ชวยอธิบายให
คณะกรรมการไดรับทราบดวยครับ  



     อังคณา   คะตามที่ทานคณะกรรมการไดถามมาน้ันวาโครงการที่เรานํามาจัดทําแผน 
ดําเนินการน้ันไดเอาโครงการมาจากที่ไหน เรานําโครงการที่มีอยูในเทศบัญญัติมาจัดทําแผน
ดําเนินงานคะ เพราะกอนที่เราจะจัดทําเทศบัญญัติไดน้ันโครงการที่ไดมาจะตองมีอยูใน
แผนพัฒนาสามปฯ เพื่อเปนการไมใหผิดและเกิดผลกระทบตอการลงตรวจงานในเรื่องของ
แผนจาก สตง. คะ เพราะครั้งที่แลวเราโดนติงเรื่องวาโครงการที่เรานํามาจัดทําแผน
ดําเนินงานไมไดมาจากแผนพัฒนาสามป บางโครงการมีในแผนพัฒนาสามปฯแตไมมี
โครงการในเทศบัญญัติ และโครงการที่เรานํามาจัดทําแผนดําเนินงานน้ันควรจะเปน
โครงการที่อยูทั้งในแผนพัฒนาสามปฯ และเปนโครงการที่อยูในเทศบัญญัติดวยคะจึงจะเปน
การจัดทําแผนดําเนินการที่ถูกตองคะ   

      กรรมการ   ถาตามที่เจาหนาที่ไดอธิบายมาน้ันแสดงวาโครงการที่ชาวบานขอมาจากการ 
  (เสนาะ   วันจิ๋ว) ประชุมประชาคมน้ันจะตองมาอยูในแผนดําเนินการทุกโครงการเลยรึเปลา เพราะโครงการ

มันที่ขอมามันจะอยูในแผนพัฒนาสามปฯ ทุกโครงการอยูแลว หรือวาจะไมมีทุกโครงการ
อยากใหชวยอธิบายใหฟงหนอย ถาตามที่ฟงจากที่เจาหนาที่อธิบายมาตอนแรกน้ันตาม
ความเขาใจจะนําโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปฯมาใสใชหรือไม 

        อังคณา  ตามที่คุณลุงเสนาะเขาใจน้ันก็ ถูกคะแตไมทั้งหมด เพราะโครงการที่อยูใน
แผนพัฒนาสามปฯน้ันสวนมากมากจากการที่เทศบาลออกประชาคมมา แตโครงการที่เรา
จะนํามาใสในแผนดําเนินงานไดจําเปนจะตองเปนโครงการที่มีอยูในเทศบัญญัติคะ เพราะ
โครงการที่เราจะนํามาใสในเทศบัญญัติไดน้ันจะไดมาจากการที่สมาชิกสภาฯ และคณะ
ผูบริหารไดตกลงกันวาโครงการที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานจะนําโครงการอะไรบางมาจัดทํา
แตจะเปนโครงการที่มาจากการประชาคมคะ แตจะไมไดนํามาทําทุกโครงการที่ไดจากการ
ประชาคมคะ 

พท.สมศักด์ิ   ตามที่เจาหนาที่ไดกลาวมาถาเรานําโครงการที่มีอยูในเทศบัญญัติมาจัดทําแผน
ดําเนินการน้ัน แตถาโครงการที่มีอยูในเทศบัญญัติน้ันเราไม ไดดําเนินการ แลวจะมี
ผลกระทบอะไรหรือไม   

อังคณา  สมมุตินะคะวาโครงการที่เรานํามาใสไวในแผนดําเนินงานแตวาเทศบาลไมได
ดําเนินงานน้ันก็ไมเปนอะไร แตเราจะโดน สตง.สอบถามวาเหตุผลที่มีโครงการอยูในเทศ
บัญญัติ และนํามาใสไวในแผนดําเนินงานน้ัน ทําไมถึงไมดําเนินการ เพราะตามหลักความ
เปนจริงแลวโครงการที่อยูในแผนดําเนินการน้ันจะตองเปนโครงการที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณน้ันๆเสมอ    

กํานันไพรวัลล  ขอสอบถามอีกนิดครับ แลวอยางโครงการที่เราดําเนินการแตไมไดมีโครงการอยูในแผน
ดําเนินงานน้ัน ถาเราไดดําเนินการไปเราจะเกิดผลกระทบอะไรอีกหรือไม 

อังคณา  ขออธิบายแบบน้ีนะคะ สําหรับโครงการที่เราดําเนินการน้ันถึงแมจะไมมีอยูในแผน
ดําเนินงานก็สามารถดําเนินการได แตโครงการที่จะดําเนินการน้ันจําเปนตองมีช่ือโครงการ
น้ันอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ไมอยางน้ันโครงการที่เราดําเนินการไป
แบบไมไดมีอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ก็จะผิด 



ประธาน  มีทานใดสงสัยในเรื่องของการจัดทําแผนดําเนินงานหรือวามีทานใดจะเสนอในสวน
ใดเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาหากมีทานใดจะเสนอก็ใหเสนอในที่ประชุมวันน้ีไดเลย ถาไมมีทาน
ใดสงสัยหรือไมมีทานใดเสนอแนะ หรือวาสอบถามเราจะถือวาการประชุมในครั้งน้ีเปนมติที่
ประชุมเลย เพื่อที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานใหแลวเสร็จตามกําหนด
หวงระยะเวลาตอไป  

ประธาน  สําหรับวันน้ีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่เขารวมประชุมในครั้งน้ี เพื่อใหการ
ประชุมเปนไปดวยดีตามระเบียบที่ต้ังไว  ถาไมมีทานใดเสนอขอมูลอะไรอีก ผมขอทําการปด
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ 
- ไมม ี

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕ น. 
 
 
 
 
         (ลงช่ือ)..................อังคณา   คงรอด.............ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ 
              (นางสาวอังคณา  คงรอด) 
          ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 
                

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



 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 

เรื่อง  แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๒๖ แหงระเบียบดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนดําเนินงาน

และนําไปปฏิบัติ 

  บัดน้ี เทศบาลตําบลหาดกรวด ไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เรียบรอยแลว  

จึงขอประกาศใชเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ตอไป 

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

            ( ลงช่ือ )   

                          นายสมัย   สายบุญสง  

                                                 นายกเทศมนตรตํีาบลหาดกรวด  
 

 


