คํานํา
การจัดทํา แผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไดจดั ทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๙
แผนการดําเนินงานประกอบดวยสองสวนคือ สวนที่ ๑ บทนํา สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ของเทศบาลตําบลหาดกรวด การจัดทําแผนการดําเนินงาน มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /
โครงการและกิจกรรมที่จะดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบประปาหมูบานใหมีคุณภาพ และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตร / สงเสริมกลุมอาชีพราษฎร สงเสริมการ
ทําเกษตรปลอดสารพิษ / พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความสะดวก รวดเร็ว / สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
สงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น/สงเสริมกีฬาในระดับหมูบาน เพิ่มความเขมแข็ง ของ
ชุมชน, สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, ผูปวยเอดส, คนพิการ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ / รักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การกําจัดขยะ มูลฝอย น้ําเสีย ไมให
เปนมลพิษ / พัฒนาดานการบริหารและการจัดการของเทศบาล รวมทั้งเปนเอกสารที่จะใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานของทางเทศบาลตําบลหาดกรวด ตอไป

งานนโยบายและแผน
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ธันวาคม ๒๕๕๘

สวนที่ ๑
บทนํา
๑. ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล และแผนสามปเปนแผนดําเนินการ
เปนแผนที่จัดทําหลักจากที่ไดมีการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
เปนแผนที่แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชดั เจนและ
แสดงถึงการดําเนินงานจริง
เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนสามปและแผนการ
ดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนัน้ มีจุดมุงหมายและวัตถุประสงค คือ
๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ นั้น
๒. แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณนั้น
๓. เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๔. มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน จะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น

๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน มี ๓ ขั้น คือ
๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมของ
องคก รปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเอง และโครงการ/กิจ กรรมที่ห นวยงานอื่น ไดเ ขามาดําเนินการในพื้นที่
และตรวจสอบจากหนวยงานพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด/อําเภอหรือกิ่งอําเภอแบบ
บูรณาการ
๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การจัดรางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับ สนุนการพัฒ นาทองถิ่น จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจ ารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ บทนํา
สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อ
ประกาศใช การประกาศแผนปฏิบัติการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง แผนการดําเนินงานพัฒนา (องคการบริหารสวนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องคการบริหาร
สวนตําบล) ประจําปเพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได

๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
๑. ทําใหทราบถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดําเนินงานจริงในปงบประมาณนั้น
๒. ทําใหแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
๓. มีการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ทําใหมีความสะดวกในการติดตามและ
ประเมินผล เมื่อสิ้นป

สรุปขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน

เสนอรางตอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ

ผูบริหารทองถิ่น

ประกาศใช

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่น

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
๑. เทศบาลตําบลหาดกรวดมีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานทํา
ใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ
๒. ไดท ราบชวงระยะเวลาเริ่ม ตนและสิ้นสุดของโครงการพัฒ นา ที่ดําเนินการในปง บประมาณของ
เทศบาลตําบลหาดกรวด
๓. เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลไดสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
๔. เทศบาลตําบลหาดกรวดมีแนวทางในการแกไขปรับปรุงขั้น ตอนในการดําเนินงาน โครงการพัฒนา
ในอนาคตไดดียิ่งขึ้น

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1 จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ
1.2 สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ
รวม
2. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
2.1 ปรับปรุงระบบน้ําประปา
2.2 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
รวม
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร
การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
3.1 สงเสริมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส
3.2 สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหไดมาตรฐาน
3.3 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม อปพร.
3.4 สรางความปลอดภัยในทรัพยสินและใหการชวยเหลือ
ผูประสบภัย
3.5 ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
3.6 สนับสนุนพัฒนาสินคาการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย
และพัฒนารายได
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

3
4
4
11

4.22
5.63
5.63
15.49

90,000
45,000
78,000
213,000

1.41
0.7
1.22
3.35

ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด

2
1
3

2.81
1.4
4.22

600,000
20,000
620,000

9.44
0.31
9.75

ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด

1
1
1
2

1.40
1.40
1.40
2.81

15,000
5,000
150,000
100,000

0.23
0.07
2.36
1.57

ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด

1
7

1.40
9.85

50,000
240,000

0.78
3.77

ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด

13

18.3

560,000

8.81

หนวยดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

1
3
13
2
3
22

1.40
4.22
18.30
2.81
4.22
30.98

333,000
400,000
2,589,200
357,000
195,000
3,874,200

5.24
6.29
40.75
5.61
3.06
60.98

ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด

3

4.22

165,000

2.59

ทต.หาดกรวด

1

1.40

30,000

0.47

ทต.หาดกรวด

4

5.63

195,000

3.06

5

7.04

16,000

0.25

ทต.หาดกรวด

6.2 การสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน

2

2.81

165,000

2.59

ทต.หาดกรวด

6.3 สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

2

2.81

250,000

3.93

ทต.หาดกรวด

9

12.67

431,000

6.78

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
4.1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
4.2 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
4.3 พัฒนาเสนทางคมนาคม
4.4 ปรับปรุงกอสรางเสนทางเพื่อการเกษตร
4.5 ปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงไรสาย
รวม
5. การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย
5.1 สงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม.
ในพื้นที่ชวยดูแลประชาชน
5.2 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณปองกันแกไข
ปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
รวม

หนวยดําเนินการ

6. การพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 จัดการศึกษาขั้นกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐาน

รวม

จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด

7.1 สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเมือง การบริหาร

4

5.63

80,000

1.25

ทต.หาดกรวด

การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน
7.2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน
7.3 พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
7.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รวม

3
1
1
9

4.22
1.40
1.40
12.67

70,000
10,000
300,000
460,000

1.10
0.15
4.72
7.24

ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด

71

99.96

6,353,200

99.97

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

7. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดกรวด
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ
- สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ
- จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ

1

โครงการเยาวชนพิทักษ
รักสิ่งแวดลอม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปญหาขยะ และเกิดกระบวนการเรียนรูใน
การลดปริมาณขยะ รวมถึงการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม

2

โครงการหมูบานจัดการขยะแบบ
ประชาชนมีสวนรวม หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 3 มีการจัดการ
ขยะที่ดี มีวินัย มีจิตสํานึกที่ดี

30,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการหมูบานจัดการขยะแบบ
ประชาชนมีสวนรวม หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 4 มีการจัดการ
ขยะที่ดี มีวินัย มีจิตสํานึกที่ดี

50,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

4

โครงการรณรงคเก็บขยะรักษา
สิ่งแวดลอม

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดี เอื้อตอการมี
สุขภาพดี

10,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

ลําดับที่

ลําดับที่
5

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม
โครงการหาดกรวดรวมใจ คลองสวย

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อพัฒนาคลองในตําบลหาดกรวดให

งบประมาณ
30,000

งบประมาณ
30,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
เทศบาลหาดกรวด

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

น้ําใส ใสใจสิ่งแวดลอม

สวยงามและน้ําในคลองสะอาด

6

โครงการตรวจวิเคราะหธาตุอาหาร
ในดิน

เพื่อใหความรูและแนวทางแกไข
ปญหาดินของเกษตรกรแตละแปลง

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

7

โครงการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย
เพื่อนํามาใชในการผลิตสารชีวภัณฑ

เพื่อผลิตหัวเชื้อในการนํามาขยายเชื้อ
ตอใหไดจํานวนมากขึ้น

8,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

8

โครงการอบรมและผลิตสาร
ชีวภัณฑ

เพื่อใหความรู ขอแตกตางการใชสาร
เคมีกับการใชสารชีวภัณฑ และเปนจุด
เริ่มตนของการปลูกพืชอินทรีย

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

9

โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ
ตําบลหาดกรวด

5,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

10 โครงการปลูกหญาแฝกตาม
แนวพระราชดําริ

เพื่อลดการพังทลายหนาดิน
ในพื้นที่เสี่ยง

2,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

เพื่อปองกันไฟไหมปาชุมชน

8,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

11

โครงการสรางแนวกันไฟปาชุมชน

เทศบาลหาดกรวด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดกรวด
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
- ปรับปรุงระบบน้ําประปา
- พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

1

โครงการจัดซื้อคาวัสดุกอสรางตางๆ
ใชในกิจการประปา

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ทอ-ทาง
ทอน้ําตางๆ เลื่อยตัดเหล็ก กรรไกรตัดทอ
พีวีซี คีม ชนิดตางๆ และอุปกรณประปา
เพื่อเปนการขายทอเมนจายน้ํา

2

โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทยใชในกิจการประปา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคลอรีน สารสม
ปูนขาวเย็น โซดาแอด สารแพค วัสดุอื่นๆ

300,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการบริหารจัดการสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟา

เพื่อสรางแนวทางการบริหารจัดการน้ํา
ใหเปนในทางเดียวกันทั้งสองแหง

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
300,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
เทศบาลหาดกรวด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดกรวด
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
- สงเสริมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส
- สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหไดมาตรฐาน
- สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม อปพร.
- สรางความปลอดภัยในทรัพยสินและใหการชวยเหลือผูประสบภัย

- ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- สนับสนุนพัฒนาสินคาการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรียและพัฒนารายได
รายละเอียดของโครงการ /
ลําดับที่
โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรม
1 โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรม/กลุม ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดสในเขต
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส
ตําบลหาดกรวดมีพัฒนาการที่ดี
2

โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน การจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน หรือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน หรือทบทวนแผนชุมชน

3

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม วันสงกรานต ถนนชวงเทศกาล ลดปญหาการจราจรฯลฯ

ลําดับที่
4

จัดการประชุมสัญจร ประชุมประชาคม
ระดับหมูบาน ระดับตําบลและการ
สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
โครงการกิจกรรมปองกันและบรรเทา ฝกอบรม จัดตั้งอปพร.และพัฒนาศักยภาพ
สาธารณภัย
อปพร,การฝกอบรมยุว อปพร,การจัด
กิจกรรมวัน อปพร. ฯลฯ
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
15,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
เทศบาลหาดกรวด

5,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

80,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

งบประมาณ
150,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
เทศบาลหาดกรวด

5

โครงการสรางความสงบเรียบรอยและ เพื่อดําเนินการสรางความสงบเรียบรอยและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนตําบลหาดกรวด
ของประชาชนตําบลหาดกรวด

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

6

โครงการการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด และกิจกรรมการบําบัด

50,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

เพื่อดําเนินงานหมูบานชุมชนเขมแข็งเอา
ชนะยาเสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ

ฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด

เอาชนะยาเสพติด

7

โครงการปลูกขาวอินทรีย

เพื่อผลิตขาวอินทรียใหไดบริโภคขาวที่
ปลอดภัย รวมไปถึงผูที่ผลิตไดรับ
ความปลอดภัย

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

8

โครงการอบรมและปลูกพืช
สมุนไพรอินทรีย

เพื่อผลิตสมุนไพรอินทรียใหไดคุณภาพ
ผูผลิตและผูบริโภคมีสมุนไพรที่ปลอดภัย

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

9

โครงการปลูกไมผลอินทรีย

เพื่อผลิตผลไมอินทรียใหไดผลไมอินทรีย
ที่ปลอดภัย ผูผลิต ผูบริโภคปลอดภัย

30,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

เพื่อใหความรูและสรางแนวทาง
การหารายไดใหกับนักเรียน

25,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

10 โครงการอบรมและสงเสริมการฝก
อาชีพดานการเกษตรกลุมยุวเกษตร
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

11 โครงการอบรมเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานสากล IQS

12 โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย
เทศบาลตําบลหาดกรวด

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อใหความรูและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชสารเคมีมาเปนการ
ใชสารชีวภัณฑ
เพื่อเปนแหลงเรียนรูกับประชาชน
นักเรียน นักศึกษา หนวยงานที่สนใจ

13 โครงการสงเสริมสนับสนุนการประมง เพื่อการประมงหมูบาน, โครงการประมง
ผูสูงอายุ โครงการเลี้ยงปลาในนาขาว ฯลฯ

งบประมาณ
70,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
เทศบาลหาดกรวด

60,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

15,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลหาดกรวด
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
- ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
- พัฒนาเสนทางคมนาคม
- ปรับปรุงกอสรางเสนทางเพื่อการเกษตร
- ปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงไรสาย
ลําดับที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการซอมแซมศูนยผักตบชวา
หนองรี หมูที่ 5 บานทา

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อสนับสนุนอาชีพใหกับประชาชน
และเพื่อสรางรายไดใหประชาชน

งบประมาณ
220,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 5
บานทา

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
เทศบาล

2

โครงการเปดทางเสนหวยพิกุล เชื่อม
หมูที่ 8 บานดงชางดี ผานหนาวัด
ดงชางดี หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8 มีถนนใชใน
การคมนาคมอยางสะดวก รวดเร็ว

146,000

หมูที่ 8
บานดงชางดี

เทศบาล

3

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 19
คลองจระเขหัวดาน (ชวงที่ 2) พรอม
วางทอระบายน้ํา 2 ขาง หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 6 มีถนนใชใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

243,000

หมูที่ 6
บานซาน

เทศบาล

4

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานครูโพธิ์ มวงพันธ หมู 3 บุงจิก

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 3 มีถนนใชใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

253,000

หมูที่ 3
บานบุงจิก

เทศบาล

5

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหลัง
วัดไผใหญ หมูที่ 7 บานไผใหญ

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อใหประชาชน หมูที่ 7 มีถนนใชใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

6

โครงการกอสรางถนน คสล.สายลาง
เพื่อการเกษตร หมูที่ 1 - หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 - หมูที่ 3 มี
ถนนใชในการเกษตรอยางปลอดภัย

329,000

หมูที่ 1 - 3
ต.หาดกรวด

เทศบาล

7

โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอม
วางทอระบายน้ํา ซอย 8 บานซาน
หมูที่ 6 บานซาน

เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ
คมนาคมไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

163,000

หมูที่ 6
บานซาน

เทศบาล

หมูที่ 1
บานทับใหม

เทศบาล

ลําดับที่

8

โครงการ / กิจกรรม

โครงการเปดซอยขางบานนาย
จําเนียร รุงเชต ตรอกเกาบาน
นายถนอม หมู 1 บานทับใหม

เพือใหประชาชนที่อยูบริเวณซอยขาง
บานนายจําเนียร รุงเชตุ มีถนนในการ
สัญจรไปมา

งบประมาณ
380,000

15,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 7
บานไผใหญ

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
เทศบาล

เพื่อปองกันน้ําทวมขังบานเรือน
ราษฎรหมูที่ 5 บานทา

425,000

หมูที่ 5
บานทา

เทศบาล

10 โครงการซอมแซมถนนซอย 3
บานซาน หมูที่ 6 บานซาน

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 6 มีถนนใชใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

205,000

หมูที่ 6
บานซาน

เทศบาล

11 โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณ
สายริมน้ํานาน หมูที่ 3 บานบุงจิก

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 3 มีถนนใชใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

100,600

หมูที่ 3
บานบุงจิก

เทศบาล

12 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
มงคลชัย หมูที่ 4 บานวังหมู

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4 บานวังหมู
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

265,000

หมูที่ 4
บานวังหมู

เทศบาล

9

ลําดับที่

โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากอู
ชางเฉลย-คลองไสไกหนองออ หมู 5

โครงการ / กิจกรรม

13 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร หมูที่ 1 บานทับใหม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 บานทับใหม
มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย

งบประมาณ
28,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 1
บานทับใหม

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
.
เทศบาล

14 โครงการเปดทางบานหนอง
ยายจันทรทางเขาบานนางน้ําทิพย
มั่นคง หมู 8 บานดงชางดี

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 8 มีถนนใชใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

123,000

หมูที่ 8
บานดงชางดี

เทศบาล

15 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟา ซอย2 ,ซอย3
หมูที่ 9 บานเขาตอง

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9 ที่ใชเสน
ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ

333,000

หมูที่ 9
บานเขาตอง

เทศบาล

200,000

หมูที่ 4
บานวังหมู

เทศบาล

16 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร ประชาชนหมูที่ 4 บานวังหมู มีไฟฟา
จุดคลองจระเข หมูที่ 4 บานวังหมู
ใชในการเกษตรอยางทั่วถึง

17 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร ประชาชนหมุที่ 4 บานวังหมู มีไฟฟา
ที่ยาสถานีสูบน้ํา หมูที่ 4 บานวังหมู ใชในการเกษตรอยางทั่วถึง

100,000

หมูที่ 4
บานวังหมู

เทศบาล

ประชาชนหมุที่ 4 บานวังหมู มีไฟฟา
18 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร (พรอมโคมไฟฟารายทาง) ใชในการเกษตรอยางทั่วถึง
ซอยมงคลชัย หมูที่ 4 บานวังหมู

100,000

หมูที่ 4
บานวังหมู

เทศบาล

19 โครงการกอสรางทางเชื่อมถนน คสล. เพื่อใหประชาชนบริเวณซอย
ซอยหนองแขม หมูที่ 6 บานซาน
หนองแขม ไดรับความปลอดภัย
สะดวก สบาย

50,600

หมูที่ 6
บานซาน

เทศบาล

20 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย
บริเวณขางซอยมงคลชัย หมูที่ ๑

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
จากเทศบาลตําบลหาดกรวด

21 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย
บริเวณบานนายสนับ พันทอง หมู ๑

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
จากเทศบาลตําบลหาดกรวด

65,000

หมูที่ 1
บานทับใหม

เทศบาล

22 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย
บริเวณบานนายสําเริง ทรัพยเมือง
หมูที่ ๑

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
จากเทศบาลตําบลหาดกรวด

65000

หมูที่ 1
บานทับใหม

เทศบาล

23 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
ขนาด 8,000 ลิตร

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลง

3,000,000

ตําบล
หาดกรวด

เทศบาล

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
65,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 1
บานทับใหม

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
.
เทศบาล

24 โครงการจัดซื้อรถกระเชาไฟฟา
ขนาด 6 ลอ

เพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบ
ภัยตางๆ

2,500,000

ตําบล
หาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลหาดกรวด
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย
- สงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม.ในพื้นที่ชวยดูแลประชาชน
- แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณปองกันแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
รายละเอียดของโครงการ /
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ลําดับที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
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.
20,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุม
วิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขมูลฐาน
เทศบาลหาดกรวด
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
2

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ในพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

เพื่อเปนการสนับสนุนงบประมาณตาม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

135,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชนสตรี
หมูบาน/ตําบล

4

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เพื่อดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรค
เอดส โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา รวม
ถึงโรคติดตออื่นๆ และกิจกรรมการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เพื่อจัดทําและดําเนินการสงเสริมกิจกรรม
ชุมชนสตรี หมูที่ 1-9

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อดําเนินกิจกรรม โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายโครงการสงเสริมสุขภาพงาน
อนามัยแมและเด็กโครงการสงเสริมสุขภาพ
หญิงวัยเจริญพันธุ ฯลฯ

5

โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน

6

โครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจํา เพื่อดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุม
ครอบครัว
วิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตําบลหาดกรวด ฯลฯ

10,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

30,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

งบประมาณ
30,000

20,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
เทศบาลหาดกรวด

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลหาดกรวด
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
- จัดการศึกษาขั้นกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
- การสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน
- สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
รายละเอียดของโครงการ /
ลําดับที่
โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรม
1 โครงการประชุมผูปกครองและ
เพื่อจัดทําและดําเนินการโครงการประชุม
ปฐมนิเทศนักเรียน
ผูปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน

งบประมาณ
3,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
เทศบาลหาดกรวด

2

โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ

เพื่อจัดทําและดําเนินการโครงการแขงขัน
กีฬาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้ง 2 ศูนย

3,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย

เพื่อจัดทําและดําเนินการโครงการสงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญประจําศูนยพัฒนา

5,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

เด็กเล็กบานวังหมู และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหาดกรวด
4

ลําดับที่

โครงการมุมสรางสรรคสูการเรียนรู
เพื่อหนูนอย

โครงการ / กิจกรรม

เพื่อดําเนินการจัดมุมตางๆ สําหรับกิจกรรม
หลักและกิจกรรมเสรี มุมประสบการณตาง
ทั้งมุมสรางสรรคมุมเกมการศึกษา ฯลฯ

2,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

รายละเอียดของโครงการ /
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
งบประมาณ
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.
ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
เพื่อจัดทําและดําเนินการโครงการศูนยการ
3,000
เทศบาลหาดกรวด
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับกิจกรรม
เรียนรูแกนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯลฯ

5

โครงการศูนยการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6

โครงการจัดการแขงขันกีฬาขั้น
พื้นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชน

เพื่อจัดทําและดําเนินการโครงการจัดการ
แขงขันกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน
สําหรับเด็กเยาวชน และประชาชน ทั้งกีฬา
สากล กีฬาพื้นบาน

150,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

7

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ

เพื่อจัดทําโครงการแขงขันกีฬาเพื่อความเปน
เลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยจัดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน

15,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

8

โครงการสงเสริมงานศาสนา ประเพณี เพื่อจัดกิจกรรมและดําเนินการโครงการ
และวัฒนธรรมทองถิ่น
สงเสริมงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น เชน งานประเพณีสงกรานต
งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ

200,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

9

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม
เด็กและเยาวชน

เพื่อจัดทําและดําเนินงานโครงการสงเสริม
การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เชน
วันเด็กแหงชาติ วันเยาวชนแหงชาติ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ

50,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลหาดกรวด
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
- สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเมือง การบริหาร การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน
- สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน
- พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รายละเอียดของโครงการ /
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ลําดับที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
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
เพื่อสรางสังคมไทยที่มีความสงบสุข
10,000 ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
เทศบาลหาดกรวด
สรางความปรองดองและสมานฉันท ปราศจากความแตกแยกและความ
รุนแรงทางการเมือง
2

โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย

เพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย

10,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการประชุมสัญจร ประชาคม
หมูบานและตําบล

เพื่อจัดการประชุมสัญจร ประชุมประชาคม
หมูบานและตําบลและการสนับสนุนการ

30,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

จัดทําแผนชุมชน
4

ลําดับที่
5

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช (5 ธันวาคม)

เพื่อเปนคาใชจายการบริการประชาชน
ในพื้นที่ใหไดรับความสะดวกสบาย และ
เปนการเขาถึงประชาชนในพื้นที่

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อเปนคาดําเนินกิจกรรมวันเฉลิม

10,000

งบประมาณ
40,000

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯ

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
ในเขตรับผิดชอบ เทศบาล
เทศบาลหาดกรวด

6

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เพื่อเปนคาดําเนินกิจกรรมวันเฉลิม
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ
(12 สิงหาคม)

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

7

โครงการจัดงานวันเทศบาล (1 ก.ค.)

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล

10,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

8

โครงการวันทองถิ่นอุตรดิตถรวมพลัง
สรางทาเหนือเมืองนาอยู

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน
ทองถิ่นอุตรดิตถรวมพลังสรางทาเหนือ
เมืองนาอยู

30,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

9

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เทศบาล

เพื่อเปนคาฝกอบรมพัฒนาบุคลากร

300,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

การศึกษาดูงาน การฝกอบรม และสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ

พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ

ภาคผนวก

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
นางสาวพรรณพิไล สาดคํา
ประธานกรรมการ
นายนวพล
วีริยางกูร
กรรมการ
นางสาวอารม
คุมแสง
กรรมการ
นายธวัชชัย
โพธิ์ทอง
กรรมการ
นายนายสุขุม
ไทยเกง
กรรมการ
นางพรฉวี
ไทยแท
กรรมการ
นายจารึก
วงศปยะมารัตน
กรรมการ
นางสํารวย
หวางพันธ
กรรมการ
นายชนะ
บุญรอด
กรรมการ
นางสาวอังคณา
คงรอด
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุพรรณี
ไวคง
ผูชวยเลขานุการ

ลายมือชื่อ
นางสาวพรรณพิไล สาดคํา
นายนวพล
วีริยางกูร
นางสาวอารม
คุมแสง
นายธวัชชัย
โพธิ์ทอง
นายสุขุม
ไทยเกง
นางพรฉวี
ไทยแท
นายจารึก
วงศปยะมารัตน
นางสํารวย
หวางพันธ
นายชนะ
บุญรอด
นางสาวอังคณา
คงรอด
นางสาวสุพรรณี
ไวคง

เรื่อง การจัดทําแผนดําเนินงาน ป ๒๕๕๙ เทศบาลตําบลหาดกรวด
เริ่มประชุมเวลา
๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
กลาวเปดประชุม วันนีเ้ ชิญคณะกรรมการทุกทานมารวมประชุมการพิจารณาการ
จัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก รปกครองสวนทองถิ่น ป ๒๕๔๘ ขอ ๒๗ หลั งจากที่
ประกาศใช แ ผนพั ฒ นา ป ๒๕๕๙ ก็ จ ะมี ก ารดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เทศบั ญ ญั ติ ป ระจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๕๙ แลวใหคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดมี
หนาที่จัดทําแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป ๒๕๕๙ ใหแลวเสร็จ
ภายในเดื อ น ธั น วาคม สํ า หรั บ วั น นี้ มี เ อกสารร า งแผนดํ า เนิ น งาน ป ๒๕๕๙ ให
คณะกรรมการทุกทานไดพิจารณาทานใดมีขอเสนอแนะใหเสนอตอที่ประชุมไดเลย
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
- ไมมี
เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙

อังคณา คงรอด

พรฉวี ไทยแท

กอนอื่นนะคะเราตองบอกกอนเลยคะ วาโครงการที่อยูในแผนดําเนินงานปนี้นั้น
สวนมากเปนโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ คะ เพราะเราไดรับ
การตรวจแผนการดําเนินงานจาก สตง. เมื่อปที่ผานมา และทาง สตง. ใหเรานําโครงการที่มี
อยูในแผนพัฒนาสามป และนํามาจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙ มาจัดทําแผนดําเนินการ และเพื่อเปนการใหเ กิดขอผิดพลาดนอยที่สุดเราจึงนํา
โครงการที่อยูในเทศบัญ ญัติม าจัดทําแผนดําเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๙ คะ อาจจะมีจํานวน
โครงการมาก และอาจจะมีโ ครงการไหนที่ตกไปบางอยากใหคณะกรรมการชวยดู เพื่อ
เพิ่มเติมแผนดําเนินงาน ป ๒๕๕๙ เปนไปอยางสมบูรณคะ และเราจะไดไมผิดเมื่อ สตง.ลง
มาตรวจแผนดําเนินงานคะ
เท าที่ พี่ไ ด ดูโ ครงการที่ มีอ ยูใ นแผนดํ า เนิ นงานตอนนี้แ ลว นั้ น ในสว นของกอง
สาธารณสุขมีจํานวนโครงการตรงกับเทศบัญ ญัติเลย เพราะจะไดชวยกันเพื่อไมใหเราถูก
สตง.ตรวจแลวมีการผิดพลาดนอยที่สุด จะไดเปนการดีตอเทศบาลดวย แตสําหรับในสวน
ของกองอื่นนั้นก็ตองชวยกันดูๆไปนะคะวามีโครงการอะไรบางที่ยังไมไดนํามาใสไวในแผน
ดําเนินงานคะ

อังคณา คงรอด

ในสวนของการศึกษาที่เราใหชวยแยกโครงการออกจากโครงการใหญที่เคยทําไว
เหมือนเมื่อกอน เหตุผลก็มาจากเรื่องเดียวกันนี่แหละคะ เพราะเราไดโดนทาง สตง.ที่เขา
ตรวจเรื่องแผนตําหนิมาคะวาเราควรที่จะแยกโครงการออกเปนโครงการ ไมควรที่จําใสชื่อ
รวมเปนโครงการใหญๆ ควรที่จะแยกโครงการออกเปนโครงการ โครงการไปเพื่อเปนการ
งายตอการตรวจสอบวาในปง บประมาณนี้มี โ ครงการอะไรที่ไดดํ าเนินการบาง ถารวม
โครงการแลวจะสํารวจยากมาก

สุขุม ไทยเกง

ครับ ในสวนของกองการศึก ษาไดดําเนินการแยกโครงการออกมาเปนโครงการ
ยอยๆตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนาสามปฯ แลวครับ เพื่อที่จะใหเวลาที่ดําเนินการจัดทําเทศ
บัญญัตินั้นไดมีโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปฯ และเพื่อเปนการสะดวกตอการจัดทําแผน
ดําเนินงานในแตล ะปดวย เพราะจะไดมีโ ครงการที่ทั้ง อยูในแผนพัฒ นาสามปฯ และมี
โครงการที่อยูในเทศบัญญัติ เทศบาลเราจะไดมีการพัฒนาไปในทางที่ดีตามที่ สตง.ลงมา
ตรวจและใหคําแนะนําเราไวครับ

ประธาน

ตามที่เราไดคุยกันมานั้น โครงการที่เราไดจัดทําในแผนดําเนินงานนั้นคงจะเปน
โครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามปฯ และเปนโครงการที่อยูในเทศบัญญัติทั้งหมด จะเปน
การดีตอเทศบาลเมื่อ สตง. ลงมาตรวจเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาสามปฯ แลวเราจะไดไมมีขอ
ติจากการลงมาตรวจ เคาจะไดรูวาเราไดมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมที่โดน สตง.ตรวจไวในครั้งที่
แลว เพื่อที่ครั้งนี้จะไดคะแนนที่ดีขึ้นกวาเดิม เกิดขอผิดพลาดใหนอยกวาเดิม
นอกจากนี้แลวมีทานใดที่จะเสนอแนะอะไรอีกหรือไม เพื่อเปนการพัฒนางานของ
เราใหดีขึ้นกวาเดิม แตถาหากไมมีทานใดเสนอแนะ หรือเพิ่มเติมขอมูลอะไร เราจะไดปด
การประชุมในครั้งนี้เลยคะ
เรื่อง อื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔

ปดประชุมเวลา

- ไมมี
๑๑.๐๐ น.
(ลงชื่อ)...........นางสาวอังคณา คงรอด..........ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ
(นางสาวอังคณา คงรอด)
กรรมการและเลขานุการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด
เทศบาลตําบลหาดกรวด
(ลงชือ่ ).............นางสาวพรรณพิไล สาดคํา............ผูตรวจรายงานการประชุมฯ
(นางสาวพรรณพิไล สาดคํา)
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด

บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ - สกุล
นายสมัย
สายบุญสง
นายบําเพ็ญ
ทองทวี
นายณรงคฤทธิ์
พรมมา
นางบุญยืน
ชัยคํา
นายชัยโรจน
กองราช
พ.ท.สมศักดิ์
เที่ยงฟก

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลายมือชื่อ
สมัย สายบุญสง
บําเพ็ญ ทองทวี
ณรงคฤทธิ์ พรมมา
บุญยืน ชัยคํา
ชัยโรจน กองราช
พ.ท.สมศักดิ์ เที่ยงฟก

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายบรรจง
นายรุงโรจน
นายเสนาะ
นายอุปถัมภ
นายกิตตินันท
นายไพรวัลล
นายชูชาติ
นายมาโนช
นางสุรีรัตน
นางสาวพรรณพิไล
นางสาวอังคณา

พลอยมี
อุนกลอง
วันจิ๋ว
บัวชู
แกวพันยู
คุมอักษร
เที่ยงฟก
สุธรรมรักขติ
อยูสืบ
สาดคํา
คงรอด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

บรรจง พลอยมี
รุงโรจน อุนกลอง
เสนาะ วันจิ๋ว
อุปถัมภ บัวชู
กิตตินันท แกวพันยู
ไพรวัลล คุมอักษร
ชูชาติ เที่ยงฟก
มาโนช สุธรรมรักขติ
สุรีรัตน อยูสืบ
พรรณพิไล สาดคํา
อังคณา คงรอด

ผูขาดประชุม
๑. นายสุเมธ กองราช
๒. นายอเนก เทศคลัง

เรื่อง พิจารณารางแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
เริ่มประชุมเวลา
๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
กรรมการ
(ชยโรจน กองราช)

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวดที่ ๘๖๗/๒๕๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลหาดกรวด ซึ่งมีหนาที่พิจารณารางแผนดําเนินงานซึ่งเปนเรื่องที่คณะกรรมการ
ทุกทานตองพิจารณา ในวันนี้จึงเรียนเชิญทานเขารวมประชุม แตเหมือนทุกปที่ผานมาใน
การดําเนินการพิจารณาครั้งนี้นั้นทางคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลหาดกรวดไดดําเนินการพิจารณามาแลว แตสําหรับวันนี้ใหทานซึ่งเปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดไดพิจารณาอีกครั้งเพื่อจะไดดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําป ๒๕๕๙ ตอไป
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
- ไมมี
เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
ขอสอบถามหนอยครับวาโครงการที่เรานํามาจัดทําในแผนดําเนินงานแตละปนั้น
เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปฯ หรือวาเราไดนําโครงการมาจากที่ไหนครับ เพื่อ
ความกระจ า ง และเพื่ อ เป น ความเข า ใจที่ ต รงกั น ขอให เ จ า หน า ที่ ช ว ยอธิ บ ายให
คณะกรรมการไดรับทราบดวยครับ

อังคณา

กรรมการ
(เสนาะ วันจิ๋ว)

อังคณา

พท.สมศักดิ์

อังคณา

กํานันไพรวัลล
อังคณา

คะตามที่ทานคณะกรรมการไดถามมานั้นวาโครงการที่เรานํามาจัดทําแผน
ดําเนินการนั้นไดเอาโครงการมาจากที่ไหน เรานําโครงการที่มีอยูในเทศบัญญัติมาจัดทําแผน
ดําเนินงานคะ เพราะกอนที่เราจะจัดทําเทศบัญญัติไดนั้นโครงการที่ไดมาจะตองมีอยูใน
แผนพัฒนาสามปฯ เพื่อเปนการไมใหผิดและเกิดผลกระทบตอการลงตรวจงานในเรื่องของ
แผนจาก สตง. คะ เพราะครั้ง ที่ แลวเราโดนติ ง เรื่องวาโครงการที่เ รานํ ามาจัด ทําแผน
ดําเนินงานไมไดม าจากแผนพัฒ นาสามป บางโครงการมีในแผนพัฒ นาสามปฯแตไม มี
โครงการในเทศบัญ ญั ติ และโครงการที่เ รานํามาจัดทําแผนดําเนินงานนั้น ควรจะเป น
โครงการที่อยูทั้งในแผนพัฒนาสามปฯ และเปนโครงการที่อยูในเทศบัญญัติดวยคะจึงจะเปน
การจัดทําแผนดําเนินการที่ถูกตองคะ
ถาตามที่เจาหนาที่ไดอธิบายมานั้นแสดงวาโครงการที่ชาวบานขอมาจากการ
ประชุมประชาคมนั้นจะตองมาอยูในแผนดําเนินการทุกโครงการเลยรึเปลา เพราะโครงการ
มันที่ขอมามันจะอยูในแผนพัฒนาสามปฯ ทุกโครงการอยูแลว หรือวาจะไมมีทุกโครงการ
อยากใหชวยอธิบายใหฟง หนอย ถาตามที่ฟง จากที่เ จาหนาที่อธิบายมาตอนแรกนั้นตาม
ความเขาใจจะนําโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปฯมาใสใชหรือไม
ตามที่ คุ ณ ลุ ง เสนาะเข า ใจนั้ น ก็ ถู ก ค ะ แต ไ ม ทั้ ง หมด เพราะโครงการที่ อ ยู ใ น
แผนพัฒนาสามปฯนั้นสวนมากมากจากการที่เทศบาลออกประชาคมมา แตโครงการที่เรา
จะนํามาใสในแผนดําเนินงานไดจําเปนจะตองเปนโครงการที่มีอยูในเทศบัญญัติคะ เพราะ
โครงการที่เราจะนํามาใสในเทศบัญญัติไดนั้นจะไดมาจากการที่ส มาชิกสภาฯ และคณะ
ผูบริหารไดตกลงกันวาโครงการที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานจะนําโครงการอะไรบางมาจัดทํา
แตจะเปนโครงการที่มาจากการประชาคมคะ แตจะไมไดนํามาทําทุกโครงการที่ไดจากการ
ประชาคมคะ
ตามที่เจาหนาที่ไดกลาวมาถาเรานําโครงการที่มีอยูในเทศบัญ ญัติม าจัดทําแผน
ดํา เนิ น การนั้ น แต ถ าโครงการที่ มี อ ยู ใ นเทศบั ญ ญั ติ นั้ นเราไม ไ ดดํ า เนิ น การ แล ว จะมี
ผลกระทบอะไรหรือไม
สมมุตินะคะ วาโครงการที่เ รานํามาใสไวในแผนดําเนินงานแตวาเทศบาลไมได
ดําเนินงานนั้นก็ไมเปนอะไร แตเราจะโดน สตง.สอบถามวาเหตุผลที่มีโครงการอยูในเทศ
บัญญัติ และนํามาใสไวในแผนดําเนินงานนั้น ทําไมถึงไมดําเนินการ เพราะตามหลักความ
เปน จริ ง แลว โครงการที่อ ยูใ นแผนดํ าเนิน การนั้ นจะตอ งเปน โครงการที่ดํ าเนิน การใน
ปงบประมาณนั้นๆเสมอ
ขอสอบถามอีกนิดครับ แลวอยางโครงการที่เราดําเนินการแตไมไดมีโครงการอยูในแผน
ดําเนินงานนั้น ถาเราไดดําเนินการไปเราจะเกิดผลกระทบอะไรอีกหรือไม
ขออธิ บ ายแบบนี้ น ะค ะ สํ า หรับ โครงการที่เ ราดํ าเนิ น การนั้ น ถึง แม จ ะไม มี อ ยูใ นแผน
ดําเนินงานก็สามารถดําเนินการได แตโครงการที่จะดําเนินการนั้นจําเปนตองมีชื่อโครงการ
นั้นอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ไมอยางนั้นโครงการที่เราดําเนินการไป
แบบไมไดมีอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ก็จะผิด

ประธาน

มีทานใดสงสัยในเรื่องของการจัดทําแผนดําเนินงานหรือวามีทานใดจะเสนอในสวน
ใดเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาหากมีทานใดจะเสนอก็ใหเสนอในที่ประชุมวันนี้ไดเลย ถาไมมีทาน
ใดสงสัยหรือไมมีทานใดเสนอแนะ หรือวาสอบถามเราจะถือวาการประชุมในครั้งนี้เปนมติที่
ประชุมเลย เพื่อที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานใหแลวเสร็จตามกําหนด
หวงระยะเวลาตอไป

ประธาน

สําหรับวันนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ เพื่อใหการ
ประชุมเปนไปดวยดีตามระเบียบที่ตั้งไว ถาไมมีทานใดเสนอขอมูลอะไรอีก ผมขอทําการปด
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด

ระเบียบวาระที่ ๔
ปดประชุมเวลา

เรื่อง อื่น ๆ
- ไมมี
๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ)..................อังคณา คงรอด.............ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ
(นางสาวอังคณา คงรอด)
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด
(ลงชื่อ).............พรรณพิไล สาดคํา............ผูตรวจรายงานการประชุมฯ
(นางสาวพรรณพิไล สาดคํา)
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด
เรื่อง แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
---------------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๒๖ แหงระเบียบดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนดําเนินงาน
และนําไปปฏิบัติ
บัดนี้ เทศบาลตําบลหาดกรวด ไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เรียบรอยแลว
จึงขอประกาศใชเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ตอไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

( ลงชื่อ )
นายสมัย สายบุญสง
นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด

