คํานํา
การจัดทํา แผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไดจั ดทํ าขึ้ นตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจั ดทํา แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส วนทอ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘
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 ๒๕๕๙

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ ๑ บทนํา

๑–๔

-

บทนํา
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ภาคผนวก
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด
- ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด เรื่องแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

๕-๗
๘ – ๓๘

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

๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนสามปและแผนการดําเนินงาน
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. 2560
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 ปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหประชาชนมีสวนรวม
3.6 สนับสนุนพัฒนาสินคาการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย
และพัฒนารายได
รวม
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

3
2
3
8

3.26
2.17
3.26
8.69

90,000
35,000
40,000
165,000

1.55
0.60
0.69
2.84

ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด

4
1
5

4.35
1.09
5.44

961,000
20,000
981,000

16.59
0.35
16.94

ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด

1
1
2
2

1.09
1.09
2.17
2.17

10,000
5,000
170,000
130,000

0.17
0.09
2.93
2.24

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

1
11

1.09
11.96

100,000
380,000

1.73
6.56

ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด

18

19.57

795,000

13.72

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

หนวยดําเนินการ

4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
4.1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
4.2 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
4.3 พัฒนาเสนทางคมนาคม
4.4 ปรับปรุงกอสรางเสนทางเพื่อการเกษตร
4.5 ปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงไรสาย

1
17
2
20

1.09
18.48
2.17
21.74

60,000
2,283,000
130,000
2,473,000

1.04
39.41
2.24
42.69

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

11

11.96

486,000

8.39

ทต.หาดกรวด

3

3.26

50,000

0.86

ทต.หาดกรวด

14

15.22

536,000

9.25

3

3.26

95,300

1.65

ทต.หาดกรวด

6.2 การสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน

5

5.43

180,000

3.11

ทต.หาดกรวด

6.3 สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

9

9.78

273,000

4.71

ทต.หาดกรวด

17

18.47

548,300

9.47

จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด

6

6.52

รวม
5. การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย
5.1 สงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม.
ในพื้นที่ชวยดูแลประชาชน
5.2 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณปองกันแกไข
ปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
รวม
6. การพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 จัดการศึกษาขั้นกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐาน

รวม

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

7. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
7.1 สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเมือง การบริหาร

170,000

2.93

ทต.หาดกรวด

การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน
7.2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน
7.3 พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
7.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รวม

3
1
10

3.26
1.09
6.52

74,800
50,000
294,800

1.29
0.86
2.93

92

95.65

5,793,100

97.84

ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด
ทต.หาดกรวด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ

1

โครงการหมูบานจัดการขยะแบบ
ประชาชนมีสวนรวม หมูที่ 3

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อใหประชาชน หมูที่ 3 มีการจัดการ
ขยะที่ดี มีวินัย มีจิตสํานึกที่ดี

2

โครงการหมูบานจัดการขยะแบบ
ประชาชนมีสวนรวม หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 4 มีการจัดการ
ขยะที่ดี มีวินัย มีจิตสํานึกที่ดี

50,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการรณรงคเก็บขยะรักษา
สิ่งแวดลอม

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดี เอื้อตอการมี
สุขภาพดี

10,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
30,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการเยาวชนพิทักษ
รักสิ่งแวดลอม

2

โครงการ รักน้ํา รักปา รักแผนดิน

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปญหาขยะ และเกิดกระบวนการเรียนรูใน
การลดปริมาณขยะ รวมถึงการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม
เพื่อใหประชาชนรักในสิ่งแวดลอม และ
ชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

งบประมาณ
30,000

5,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 3 จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ

1

โครงการหาดกรวดรวมใจ คลองสวย
น้ําใส ใสใจสิ่งแวดลอม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อพัฒนาคลองในตําบลหาดกรวดให
สวยงามและน้ําในคลองสะอาด

2

โครงการปลูกหญาแฝกตาม
แนวพระราชดําริ

เพื่อลดการพังทลายหนาดิน
ในพื้นที่เสี่ยง

2,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการสรางแนวกันไฟปาชุมชน

เพื่อปองกันไฟไหมปาชุมชน

8,000

ในเขตรับผิดชอบ

เทศบาล

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
30,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบน้ําประปา

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

โครงการปรับปรุงระบบประปา
(ดงเหนือ) หมูที่ 8 บานดงชางดี

เพื่อปรับปรุงระบบประปา (ดงเหนือ)
หมูที่ 8 บานดงชางดี

200,000

หมูที่ 8
บานดงชางดี

เทศบาล

4

โครงการขยายทอเมนจายน้ําประปา
หมูที่ 1 บานทับใหม

ขยายทอเมนจายน้ําประปาขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 3 นิ้ว จํานวน 170 ทอน
หมูที่ 1 บานทับใหม

161,000

หมูที่ 1
บานทับใหม

เทศบาล

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
300,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 2 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ลําดับที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการบริหารจัดการสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟา

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อสรางแนวทางการบริหารจัดการน้ํา
ใหเปนในทางเดียวกันทั้งสองแหง

งบประมาณ
20,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
แนวทางที่ 1 แนวทางการจัดดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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 ผูปวยโรคเอดส

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดสในเขต
ตําบลหาดกรวดมีพัฒนาการที่ดี

10,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
แนวทางที่ 2 สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหเปนมาตรฐาน
ลําดับที่
1

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทํา จัดการประชุมสัญจร ประชุมประชาคม
แผนชุมชน การจัดประชุมประชาคม ระดับหมูบาน ระดับตําบลและการ
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
5,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

แผนชุมชน หรือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน หรือทบทวนแผนชุมชน

สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
แนวทางที่ 3 สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
ลําดับที่
1

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
โครงการสรางความสงบเรียบรอยและ เพื่อดําเนินการสรางความสงบเรียบรอยและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนตําบลหาดกรวด
ของประชาชนตําบลหาดกรวด
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
20,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

โครงการกิจกรรมปองกันและบรรเทา ฝกอบรม จัดตั้งอปพร.และพัฒนาศักยภาพ
สาธารณภัย
อปพร,การฝกอบรมยุว อปพร,การจัด
กิจกรรมวัน อปพร. ฯลฯ

150,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
แนวทางที่ 4 แนวทางการสรางความปลอดภัยทรัพยสินประชาชน และปองกันใหการชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ
ลําดับที่
1

2

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม วันสงกรานต ถนนชวงเทศกาล ลดปญหาการจราจรฯลฯ
โครงการ / กิจกรรม

โครงการปองกันและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนที่เกิด
สาธารณภัยตางๆ

เพื่อปองกันและชวยบรรเทาความเดือด
รอน ใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด

งบประมาณ
80,000

50,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
แนวทางที่ 5 แนวทางการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ลําดับที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด และกิจกรรมการบําบัด
ฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อดําเนินงานหมูบานชุมชนเขมแข็งเอา
ชนะยาเสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

งบประมาณ
100,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
แนวทางที่ 6 แนวทางสนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย และการพัฒนารายได
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อผลิตสมุนไพรอินทรียใหไดคุณภาพ
ผูผลิตและผูบริโภคมีสมุนไพรที่ปลอดภัย

งบประมาณ
30,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

1

โครงการสมุนไพรอินทรีย

2

โครงการปลูกไมผลอินทรีย

เพื่อผลิตผลไมอินทรียใหไดผลไมอินทรีย
ที่ปลอดภัย ผูผลิต ผูบริโภคปลอดภัย

30,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย

เพื่อเปนแหลงเรียนรูกับประชาชน
นักเรียน นักศึกษา หนวยงานที่สนใจ

60,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

4

โครงการสงเสริมสนับสนุนการประมง เพื่อการประมงหมูบาน, โครงการประมง

10,000

ในเขตรับผิดชอบ

เทศบาล

ผูสูงอายุ โครงการเลี้ยงปลาในนาขาว ฯลฯ
5

โครงการปลูกผักอินทรีย พืชไร
อินทรีย

เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนที่เขารวม
โครงการการปลูกผักอินทรีย ฯลฯ

เทศบาลหาดกรวด
40,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
แนวทางที่ 6 แนวทางสนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย และการพัฒนารายได
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อนําผลวิจัยมาสงเสริมใหกับเกษตรกร
ไดใชประโยชนและเปนการลดตนทุนใน
การผลิต

งบประมาณ
30,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

7

โครงการสงเสริมการเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ

เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนที่เขารวม
โครงการสงเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

8

โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบ
ปลอดภัยและอินทรีย

เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนที่เขารวม
โครงการการเลี้ยงสัตวแบบปลอดภัยและ
อินทรีย

40,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

9

โครงการอบรมและผลิตสารชีวภัณฑ

เพื่อใหความรู ขอแตกตางการใชสารเคมี

35,000

ในเขตรับผิดชอบ

เทศบาล

กับการใชสารชีวภัณฑ และเปนจุดเริ่มตน
ของการปลูกพืชอินทรีย

เทศบาลหาดกรวด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
แนวทางที่ 6 แนวทางสนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย และการพัฒนารายได
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

10 โครงการยุวเกษตรอินทรีย

11 โครงการอบรมเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานสากล IQS

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อใหความรูและสรางแนวทาง
การหารายไดใหกับนักเรียน
เพื่อใหความรูและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชสารเคมีมาเปนการ
ใชสารชีวภัณฑ

งบประมาณ
25,000

60,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะเพื่อใหครอบคลุมทุกพื้นที่ชุมชน
ลําดับที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณ
ซอยหนองออ หลังบานนายเลี่ยน
ผัดนาเมือง หมูที่ 5 บานทา

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
มีไฟฟารายทางบริเวณซอยหนองออ
หลังบานนายเลี่ยน ผัดนาเมือง
หมูที่ 5 บานทา

งบประมาณ
60,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 5
บานทา

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
กอสรางถนนคสล.ซอย 19 ชวงที่ 3 กวาง
5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 6
บานซาน

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

1

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 19
ชวงที่ 3 หมูที่ 6 บานซาน

2

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขาง
รพ.สต.บานทา หมูที่ 5 บานทา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้น
ผิวจราจรไมนอยกวา 76 ตารางเมตร

39,000

หมูที่ 5
บานทา

เทศบาล

3

โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
ปาแดง - หวยพิกุล หมูที่ 5 บานทา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 73 เมตร หรือมีพื้น
ผิวจราจรไมนอยกวา 365.00 ตารางเมตร

200,000

หมูที่ 5
บานทา

เทศบาล

4

โครงการกอสรางถนนคสล.ซอย
มงคลชัย (ชวงที่ 2) หมู 4 บานวังหมู

กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 4.00 ม.
ยาว 81.00 ม. หนา 0.15 ม.

171,000

หมูที่ 4
บานวังหมู

เทศบาล

5

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยโรง
สูบน้ํา หมูที่ 4 บานวังหมู

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้น
ผิวจราจรไมนอยกวา 372 ตารางเมตร

200,000

หมูที่ 4
บานวังหมู

เทศบาล

274,000

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว
238.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจร
ไมนอยกวา 714.00 ตารางเมตร

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 7
บานไผใหญ

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

6

โครงการกอสรางถนน คสล. หลังวัด
ไผใหญ หมูที่ 7 (ตอจากเดิม)

7

โครงการกอสรางถนน คสล. บาน
นางระเบียบ สังทรัพย หมูที่ 2
บานหาดกรวด

กอสรางถนนคสล. บานนางระเบียบ
สังทรัพย กวาง 3.00 ม. ยาว 75.00 ม.
หนา 0.15 ม.

121,000

หมูที่ 2
บานหาดกรวด

เทศบาล

8

โครงการเปดซอยขางบานครูสําราญ
เกิดมีมูล หมูที่ 3 บานบุงจิก

เปดซอยขางบานครูสําราญ ขนาด กวาง
2.50 ม. ยาว 175.00 ม. ปริมาณดินลูกรัง
ไมนอยกวา 196.87 ลบ.ม.

25,000

หมูที่ 3
บานบุงจิก

เทศบาล

9

โครงการวางทอบริเวณถนนคัน
คลองจระเข บริเวณนานางอรุณ
ขาวนวลศรี หมูที่ 1 บานทับใหม

วางทอระบายน้ําคันคลองจระเข
บริเวณนานางอรุณ ขาวนวลศรี
ขนาด ø 0.60 ม. จํานวน 8 ทอน

9,200

หมูที่ 1
บานทับใหม

เทศบาล

385,800

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

10 โครงการวางทอระบายน้ําตั้งแตราน
เจมวยไปออกกลางนา หมูที่ 2 บาน
หาดกรวด

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
วางทอระบายน้ําเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
จํานวน 233 ทอน

งบประมาณ
341,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 2
บานหาดกรวด

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
ซอยขางคลองสงน้ํา หมูที่ 3

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 680.00 ม. หรือ
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา652.80 ลบ.ม.

87,000

หมูที่ 3
บานบุงจิก

เทศบาล

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
ลาดยางสายใน หมูที่ 6

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดลางสายใน
พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 885.00 ตร.ม.

182,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
ซอย 8 บุงจิก หมูที่ 3 บานบุงจิก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 590.00 ม. หรือ
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา513.00 ลบ.ม.

75,000

หมูที่ 3
บานบุงจิก

เทศบาล

14 โครงการซอมแซมถนนลูกรังซอยขาง
รานตนมะขาม หมูที่ 4 บานวังหมู

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หรือ
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา250.00 ลบ.ม.

41,000

หมูที่ 4
บานวังหมู

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย
รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
15 โครงการปรับปรุงถนนขางวัดเนินโพธิ์ ปรับปรุง ซอมแซมถนนผิวแอสฟสติก พื้น
หมูที่ 6 บานซาน
ผิวจราจรไมนอยกวา 181.25 ตารางเมตร

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
37,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 6
บานซาน

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
ซอยนายบุญธรรม มีจันทร ม.5-ม.4

ซอมแซมลูกรังขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 440 เมตร หรือปริมาณดินลูกรัง
ไมนอยกวา 330 ตร.ม.

45,000

หมูที่ 5 - หมูที่ 4
ตําบลหาดกรวด

เทศบาล

17 ปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณซอยหนอง
กะชาย หนองรี สายหนาวัดลง
แมน้ํานาน หมูที่ 4-5 ซอยหนองหมู
กลุมมะขาม

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังซอย
หนองกะชาย หนองรี สายหนาวัด
ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 530 เมตร หรือ
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 318.00 ม.

50,000

หมูที่ 4
บานวังหมู

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงหรือกอสรางเสนทางคมนาคมเขาพื้นที่เพื่อการเกษตร
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
ซอยเกาะตายม หมูที่ 4 บานวังหมู

2

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
ซอยเขาพื้นที่การเกษตร หมูที่ 3

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
ปรับปรุง ซอมแซม ขนาดกวาง 3.00 เมตร
ยาว 550.00 เมตร หรือปริมาณดินลูกรัง
ไมนอยกวา 363.00 ลูกบาศกเมตร
ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกวาง 3.00 ม.
ยาว 780.00 ม. หรือปริมาณดินลูกรัง
ไมนอยกวา 585.00 ลูกบาศกเมตร

งบประมาณ
50,000

80,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 4
บานวังหมู

หมูที่ 3
บานบุงจิก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย
แนวทางที่ 1 แนวทางสงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม.ในพื้นที่ชวยดูแลประชาชน

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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
เพื่อดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุม
วิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพ
เทศบาลหาดกรวด
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

1

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน

2

โครงการคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข

เจาของรานขายของชําประชาชนไดรับ
การอบรมในการเลือกซื้ออาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการพัฒนาเครือขายดานสุขภาพ

เพื่อใหเครือขายดานสุขภาพของ
ตําบลหาดกรวดมีความเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได

30,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

4

โครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจํา เพื่อดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุม
ครอบครัว
วิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตําบลหาดกรวด ฯลฯ

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย
แนวทางที่ 1 แนวทางพัฒนาสงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม.ในพื้นที่ชวยดูแลประชาชน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

กิจกรรม
เพื่อใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ
และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได

งบประมาณ

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

โครงการสงเสริมสุขภาพเยาวชน
ตําบลหาดกรวด

6

โครงการอาหารปลอดภัย

เพื่อใหเจาของรานมีความรูผลิตอาหาร
ที่ปลอดภัย และให อ.ส.ม มีความรู
สามารถตรวจสารปนเปอนในอาหารได

15,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

7

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจาของรานอาหาร
และใหประชาชนมีความรูความเขาใจใน
การบริโภคอาหารที่ถูกหลัก

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

8

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองไดอยางถูกตอง

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

9

โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชนสตรี
หมูบาน / ตําบล

เพื่อสงเสริมกิจกรรม และการมีสวนรวม
ใหกับสตรี ของหมูบาน

10,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

15,000

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย
แนวทางที่ 1 แนวทางพัฒนาสงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม.ในพื้นที่ชวยดูแลประชาชน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนขอบบุง

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
ปรับรุงภูมิทัศนขอบบุงทับใหม

งบประมาณ
115,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 1

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

ทับใหม หมูที่ 1 บานทับใหม

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองรี
หมูที่ 5 บานทา

หมูที่ 1 บานทับใหม เพื่อใหเปนสถานที่
ออกกําลังกาย
ปรับรุงภูมิทัศนหนองรีขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรไมนอยกวา 380 ตร.ม. เพื่อใหเปน
สถานที่ออกกําลังกาย

บานทับใหม

201,000

หมูที่ 5
บานทา

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย
แนวทางที่ 2 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
ลําดับที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการปองกันและแกไขปญหา
โรคเอดส

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
รณรงคการปองกันโรคเอดสและ
การสงเคราะหผูปวยเอส

งบประมาณ
20,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

โครงการปองกันและแกไขปญหาโรค
ไขเลือดออก

รณรงคการกําจัดลูกน้ํายุงลายจัดซื้อน้ํายา
และทรายอะเบท จัดซื้อเครื่องพน
หมอกควัน กําจัดตัวแกยุงลาย

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการปองกันและแกไขโรคพิษ
สุนัขบา

รณรงคการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
และทําหมันสุนัข และแมว

10,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 1 แนวทางจัดการศึกษาขั้นกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

1

โครงการประชุมผูปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียน

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อจัดทําและดําเนินการโครงการประชุม
ผูปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน

2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จัดจางปรับภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหาดกรวด

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
4,000

86,300

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

3

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย

เพื่อจัดทําและดําเนินการโครงการสงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญประจําศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานวังหมู และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหาดกรวด

5,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 2 แนวทางการสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน

1

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลตานภัย
ยาเสพติด "เทศบาลตําบลหาดกรวด"

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อจัดการแขงขันกีฬาขั้นพื้นฐาน
กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด

2

โครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
ตานภัยยาเสพติด ทต.หาดกรวด

เพื่อจัดการแขงขันกีฬาขั้นพื้นฐาน
กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด

50,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการแขงขันกีฬาเปตอง เทศบาล

เพื่อจัดการแขงขันกีฬาขั้นพื้นฐาน

20,000

ในเขตรับผิดชอบ

เทศบาล

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
40,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

เทศบาลหาดกรวด

ตําบลหาดกรวดตานภัยยาเสพติด

กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด

4

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
"เทศบาลตําบลหาดกรวด"

เพื่อจัดการแขงขันกีฬาขั้นพื้นฐาน
กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด

50,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

5

โครงการสงทีมนักกีฬา เยาวชน
ประชาชน เขารวมการแขงขัน

เพื่อสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 3 แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อใหเด็กไดรับทราบถึงกิจกรรมวัน
สําคัญตางๆ

งบประมาณ

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

1

โครงการศูนยการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2

โครงการกิจกรรมคายเยาวชนอาสา
พัฒนาทองถิ่น

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดพัฒนาการ
ที่ดี มีคุณธรรม และคํานึงถึงประโยชน
สวนรวม

40,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อใหเด็ก เยาวชนไดเขารวมกิจกรรม
อยางเหมาะสม ดวยความสนุกสนาน

40,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3,000

เกิดพัฒนาการที่ดี และมีคุณธรรม
4

โครงการกิจกรรมเยาวชน อนุรักษ
วัฒนธรรมไทย

เพื่อจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่งขนบธรรม
เนียมประเพณีใหคงไวสืบไป

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

5

โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อใหเกิดความสัมพันธระหวางครอบครัว
กับชุมชน และรับทราบกฎเกณฑ
ขอปฏิบัติอยางชัดเจน

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 3 แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อจัดทําและดําเนินการโครงการสงเสริม
การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

งบประมาณ
30,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

โครงการวันเด็กแหงชาติ เทศบาล
ตําบลหาดกรวด

7

โครงการประเพณีลอยกระทงเทศบาล เพื่อจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่งขนบธรรม
ตําบลหาดกรวด
เนียมประเพณีใหคงไวสืบไป

50,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

8

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี เพื่อจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่งขนบธรรม
หลอเทียนและถวายเทียนพรรษา
เนียมประเพณีใหคงไวสืบไป
เทศบาลตําบลหาดกรวด

20,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

9

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี เพื่อจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่งขนบธรรม

50,000

ในเขตรับผิดชอบ

เทศบาล

สงกรานต เทศบาลตําบลหาดกรวด

เทศบาลหาดกรวด

เนียมประเพณีใหคงไวสืบไป

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล
แนวทางที่ 1 แนวทางการสงเสริมความรู ความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อสรางสังคมไทยที่มีความสงบสุข
ปราศจากความแตกแยกและความ
รุนแรงทางการเมือง

งบประมาณ

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

1

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดองและสมานฉันท

2

โครงการประชุมสัญจร ประชาคม
หมูบานและตําบล

เพื่อจัดการประชุมสัญจร ประชุมประชาคม
หมูบานและตําบลและการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

30,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน

เพื่อเปนคาใชจายการบริการประชาชน
ในพื้นที่ใหไดรับความสะดวกสบาย และ
เปนการเขาถึงประชาชนในพื้นที่

10,000

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

4

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง

มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้ง

50,000

ในเขตรับผิดชอบ

เทศบาล

20,000

ซอมสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทองถิ่น

เทศบาลหาดกรวด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล
แนวทางที่ 1 แนวทางการสงเสริมความรู ความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน
ลําดับที่
5

6

โครงการ / กิจกรรม
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช (5 ธันวาคม)

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อเปนคาดําเนินกิจกรรมวันเฉลิม

งบประมาณ
40,000

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เพื่อเปนคาดําเนินกิจกรรมวันเฉลิม
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ
(12 สิงหาคม)

20,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล
แนวทางที่ 3 พัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงาน

1

โครงการปรับปรุง ซอมแซมหลังคา
อาคาร อปพร. ทต.หาดกรวด

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
ปรับปรุงหลังคาอาคาร อปพร. ขนาด
กวาง 4.85 ม. ยาว 18.20 ม.

2

โครงการปรับปรุงหองคณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลหาดกรวด

ปรับปรุงหองผูบริหาร ขนาดกวาง
1.14 ม. ยาว 3.00 ม.

24,400

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

3

โครงการปรับปรุงภายในหองประชุม
เทศบาลตําบลหาดกรวด

ปรับปรุงสีทาภายใน ผามาน ระบบไฟฟา
เปลี่ยนเปนแบบประหยัดพลังงาน

16,800

ในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลหาดกรวด

เทศบาล

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
33,600

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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. 2560
เทศบาลตําบลหาดกรวด
ยุทธศาสตร ที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล
แนวทางที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ลําดับที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เทศบาล

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
เพื่อเปนคาฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
การศึกษาดูงาน การฝกอบรม และสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ

งบประมาณ
50,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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

ภาคผนวก

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ๒๕๖๐ เทศบาลตําบลหาดกรวด
เริ่มประชุมเวลา
๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
กลาวเปดประชุม วันนีเ้ ชิญคณะกรรมการทุกทานมารวมประชุมการพิจารณาการ
จัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก รปกครองสวนทองถิ่น ป ๒๕๔๘ ขอ ๒๗ หลั งจากที่
ประกาศใช แ ผนพั ฒ นา ป ๒๕๖๐ ก็ จ ะมี ก ารดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เทศบั ญ ญั ติ ป ระจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๖๐ แลวใหคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดมี
หนาที่จัดทําแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จ
ภายในเดื อ น ธั น วาคม สํ า หรั บ วั น นี้ มี เ อกสารร า งแผนดํ า เนิ น งาน ป ๒๕๖๐ ให
คณะกรรมการทุกทานไดพิจารณาทานใดมีขอเสนอแนะใหเสนอตอที่ประชุมไดเลย
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
- ไมมี
เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐

อังคณา คงรอด

พรฉวี ไทยแท

สุขุม ไทยเกง

อังคณา คงรอด

ธวัชชัย โพธิ์ทอง

จารึก วงศปยมารัตน

อังคณา คงรอด

กอนอื่นนะคะเราตองบอกกอนเลยคะวาโครงการที่อยูในแผนดําเนินงานปนี้นั้นเปน
โครงการที่ม าจากเทศบัญ ญัติประจําปง บประมาณ ๒๕๖๐ คะ เพราะจากที่เ ราไดรับการ
ตรวจแผนการดําเนินงานมาเมื่อปที่แลวนั้นเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดอีก เราจึงตองนํา
โครงการทั้ง หมดที่อยูในแผนดําเนินการมาจากเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งโครงการทั้งหมดที่มาจากเทศบัญญัตินั้นตองเปนโครงการที่อยูใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จํานวนโครงการในแตละปนั้นจะไมเทากันจะขึ้นอยู
กั บ โครงการที่ มี อ ยู ใ นเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ๒๕๖๐ แต ถ า ท า น
คณะกรรมการทานใดตรวจดูโครงการที่จัดทําในแผนดําเนินการแลวนั้น มีโครงการไหนที่
ผิดพลาด ตกหลน อยากใหทานคณะกรรมการไดเสนอเพื่อเพิ่มเติมไดเลยคะ
บางทานอาจจะสงสัยวาโครงการจัดการขยะแบบประชาชนมีสวนรวมนั้น เพราะ
อะไรกองสาธารณสุขตองตั้งไวทั้ง ๒ ป เพราะโครงการนี้เปนโครงการที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องถึงจะเห็นผล แตสําหรับโครงการอื่นนั้นก็จะเปนโครงการที่เราตองดําเนินการอยูแลว
ในแตละปถามีงบประมาณเขามาเราก็จะดําเนินการตามโครงการที่เราไดตั้งไวเลยคะ แต
อาจจะมีเปนบางโครงการที่ตั้ง งบประมาณไวแตเราไมไดดําเนินการเพราะบางโครงการ
อาจจะเปนโครงการที่ อสม.ดําเนินการและมีงบประมาณมาเราจึงไมไดดําเนินการ จึงทําใหดู
เหมือนวาโครงการที่เราไดตั้งไวในเทศบัญญัติแตไมดําเนินการมีมาก แตที่จริง แลวเราได
ดําเนินการแตไมใชงบประมาณของเทศบาล แตเราไดคิดไวแลววาในปงบประมาณนี้เทศบาล
จะเปนคนดําเนินการโครงการที่ตั้งไวเอง
สําหรับปนี้โครงการตางๆของกองศึกษาไดแยกออกเปนโครงการเพื่อที่จะไมไดรวม
เปนโครงการใหญและแตละโครงการนั้นเปนโครงการที่มีอยูทั้งในแผนพัฒนาสามป ทั้งหมด
ครับ เพื่อไมใหเ ปนการยากตอการตรวจสอบโครงการกองการศึก ษาจึง ไดแยกโครงการ
ออกเปนแตละโครงการเลยครับ
ตองขอขอบคุณกองการศึกษานะคะที่จัดทําโครงการดําเนินการโดยแยกโครงการ
ออกเปนโครงการยอยๆเพื่อที่จ ะไดงายและสะดวกตอการตรวจสอบโครงการของแผน
ดําเนินงานใหตรงกับเทศบัญญัติ เพื่อที่จะไดตรวจสอบโครงการวามีอยูในแผนพัฒนาสามป
ในสวนโครงการของกองชางที่มีในแผนดําเนินการนี้นั้น เทาที่ดูทั้ง หมดมาจาก
โครงการที่อยูในเทศบัญญัติทุกโครงการแลว แตไมแนใจวายังมีโครงการไหนที่ตกหลนอีกรึ
เปลาเดี๋ยวจะลองดูอีกที แตเทาที่ดูครบทุกโครงการแลวนะครับ
สว นโครงการของกองส ง เสริ ม การเกษตรนั้ นทางกองส ง เสริม การเกษตรได
ดําเนินการแยกเปนโครงการยอยๆไวแลวเพราะเนื่องจากครั้งที่แลวที่เราโดน สตง.ตรวจสอบ
แลวมีขอทัก ทวงไววาไมควรที่จ ะเขียนโครงการไวเ ปนโครงการรวมใหญ ควรที่จ ะแยก
โครงการออกเปนแตล ะโครงการ กองเกษตรเลยจัดการแยกโครงการออกใหเ ปนแตล ะ
โครงการแลวครับ
ตองขอขอบคุณในสวนของกองเกษตรที่ชวยแยกโครงการเปนโครงการยอยๆเพื่อให
งายต อการตรวจสอบ และเปน การปองกั นการตรวจสอบจาก สตง.เพื่ อไม ใหเ กิ ดการ

ประธาน

ผิดพลาดในการจัดทําโครงการ ในแตละโครงการดวย สวนในเรื่องของกองชางทางเราได
ตรวจดูเรียบรอยแลวคะวาโครงการที่เราเอามาใสในแผนดําเนินการไดตรวจดูแลววาครบ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป ๒๕๖๐
ตามที่เราไดคุยกันมานั้น โครงการที่เราไดจัดทําในแผนดําเนินงานนั้นคงจะเปน
โครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามปฯ และเปนโครงการที่อยูในเทศบัญญัติทั้งหมด จะเปน
การดีตอเทศบาลเมื่อ สตง. ลงมาตรวจเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาสามปฯ แลวเราจะไดไมมีขอ
ทักทวงจากการลงมาตรวจ เคาจะไดรูวาเราไดมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมที่โดน สตง.ตรวจไวใน
ครั้งที่แลว เพื่อที่ครั้งนี้จะไดคะแนนที่ดีขึ้นกวาเดิม เกิดขอผิดพลาดใหนอยกวาเดิม

ระเบียบวาระที่ ๔

นอกจากนี้แลวมีทานใดที่จะเสนอแนะอะไรอีกหรือไม ถาไมมีอะไร เราจะไดปด
การประชุมในครั้งนี้เลยคะ
เรื่อง อื่น ๆ
- ไมมี
๑๑.๐๐ น.

ปดประชุมเวลา

(ลงชื่อ)...........นางสาวอังคณา คงรอด..........ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ
(นางสาวอังคณา คงรอด)
กรรมการและเลขานุการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด
เทศบาลตําบลหาดกรวด
(ลงชื่อ).............นางสาวพรรณพิไล สาดคํา............ผูตรวจรายงานการประชุมฯ
(นางสาวพรรณพิไล สาดคํา)
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด

บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชื่อ - สกุล
นายสมัย
สายบุญสง
นายบําเพ็ญ
ทองทวี
นายณรงคฤทธิ์
พรมมา
นางบุญยืน
ชัยคํา
นายชัยโรจน
กองราช
พ.ท.สมศักดิ์
เที่ยงฟก
นายบรรจง
พลอยมี
นายอุปถัมภ
บัวชู
นายกิตตินันท
แกวพันยู
นายชูชาติ
เที่ยงฟก
นายมาโนช
สุธรรมรักขติ
นางสุรีรัตน
อยูสืบ
นางสาวพรรณพิไล สาดคํา
นางสาวอังคณา
คงรอด

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ลายมือชื่อ
สมัย สายบุญสง
บําเพ็ญ ทองทวี
ณรงคฤทธิ์ พรมมา
บุญยืน ชัยคํา
ชัยโรจน กองราช
พ.ท.สมศักดิ์ เที่ยงฟก
บรรจง พลอยมี
อุปถัมภ บัวชู
กิตตินันท แกวพันยู
ชูชาติ เที่ยงฟก
มาโนช สุธรรมรักขติ
สุรีรัตน อยูสืบ
พรรณพิไล สาดคํา
อังคณา คงรอด

ผูขาดประชุม
๑. นายสุเมธ กองราช
๒. นายอเนก เทศคลัง
๓. นายไพรวัลย คุมอักษร
๔. นายเสนาะ วันจิ๋ว
เรื่อง

พิจารณารางแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

เริ่มประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

๐๙.๓๐ น.
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สํา หรั บ วัน นี้ เ ป น การประชุม คณะกรรมการพัฒ นาเพื่ อจั ด ทํา แผนดํ าเนิ นการ
หลัง จากที่ ครั้ง แรกนั้ นคณะกรรมการสนับ สนุนแผนพั ฒ นาเทศบาลตําบลหาดกรวดได
ดําเนินการประชุมไปแลวนั้นไดมีการเพิ่มเติมขอมูลเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมไปบางแลว ในการ

ประชุม ในครั้ง นี้ก็ไมนา ที่จะมีอะไรมากครับ ตอไปก็จ ะใหเ จ าหนาที่ดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
อังคณา คงรอด

กรรมการ
(ชูชาติ เที่ยงฟก)

อังคณา คงรอด

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
- ไมมี
เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐
สวัสดีคะเรามาเริ่มเขาเรื่องกันเลยดีกวาคะสําหรับการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากเรา
ไดมีก ารประชุ ม คณะกรรมการสนั บ สนุ นการจัดทํ าแผนไปแลว ครั้ง นี้เ ราเลยอยากให
คณะกรรมการชุดนี้ไดกันตรวจสอบแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ อีกครั้งคะ
จากที่เราไดดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานมาแลวทุกปนั้น เราก็ไดนําเอาขอ ทักทวงของ
สตง. มาปรับปรุงแกไขในทุกครั้งคะ เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดตอการจัดทําแผนดําเนินงาน
ในแตละป โดยในปนี้เราใหแตละกองเขียนชื่อโครงการแยกยอยออกมาคะ โดยไมใหเขียน
โครงการแบบรวมเปนโครงการใหญคะ เพื่อเปนการสะดวกตอการตรวจสอบในการจัดทํา
โครงการตางๆคะ และอีกอยางที่เราเปลี่ยนแปลงในการจัดทําแผนดําเนินงานในครั้งนี้ ไดมี
การแยกโครงการไวในแตละแนวทางเพื่อเปนการสะดวกตอการตรวจสอบดูโครงการคะ
ตามที่เจาหนาที่ไดบอกมานั้นมีโครงการที่เรานํามาใสไวในแผนดําเนินงานมาจาก
แผนพัฒ นาสามป ใชห รือเปลาครับ หรือวาเปนโครงการที่นํามาจากที่ไหนครับ เพราะ
เหมือนวาบางครั้งที่เราโดน สตง. ทักทวงมานั้นเปนเพราะวาโครงการไมมีในแผนพัฒนาสาม
ปบาง ผมเลยอยากขอสอบถามครับ
ตามทีท่ านคณะกรรมการไดสอบถามมานั้น โครงการของเราที่นํา มาใสไวในแผน
ดําเนินการนั้นเรานํามาจากเทศบัญญัติง บประมาณรายจายประจําป ๖๐ คะ เพราะวา
โครงการที่ อ ยูใ นเทศบั ญ ญั ติ เ ป น โครงการที่ต อ งนํ า มาดํ าเนิ นการให แ ลว เสร็ จ ภายใน
ปง บประมาณ ๒๕๖๐ โครงการที่อยูในแผนดําเนินงานนั้นจึง เปนโครงการที่อยูในเทศ
บัญญัติ และโครงการทั้งหมดที่เรานํามาใสในแผนดําเนินงานนั้นจําเปนจะตองเปนโครงการ
ที่มาจากแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ คะ ถาไมมีอยูในแผนนั้นเราจะไมสามารถ
ที่จะดําเนินการอะไรไดเลยคะ

พท.สมศักดิ์ เที่ยงฟก

แบบที่เจาหนาที่บอกมาขางตนแสดงวาโครงการที่เราออกประชาคมมาไวเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เราจะไดดําเนินการหมดเลยรึเปลาครับ หรือวา
เปนแบบไหนครับ

อังคณา คงรอด

ขออธิบายแบบนี้คะ โครงการที่เรานํามาใสไวในแผนดําเนินงานนั้นเปนโครงการที่
เรานํามาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ คะ แตวาทุกโครงการที่เรา
นํ า มาใส ไ ว ใ นแผนดํ า เนิ น งานนั้ น จํ า เป น จะต อ งมี โ ครงการอยู ใ นแผนพั ฒ นาสามป
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เพราะว า ถ า โครงการที่ เ รานํ า มาใส ใ นแผนดํ า เนิ น งานไม มี ใ น
แผนพัฒนาสามป เราก็จะโดนทักทวงจากการที่นําโครงการที่ไมมีในแผนพัฒนาสามป มาใส
ในแผนดํ า เนิ น งานเราจึ ง จํ า เป น ต อ งนํ า เอาโครงการที่ มี อ ยู ใ นแผนพั ฒ นาสามป

ประธาน

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๔
ปดประชุมเวลา

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ เทานั้นคะ
ไมใชวาเราจะนําเอาโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปมาใสในแผนดําเนินในแตละปไดเลย
คะ เพราะแตละโครงการนั้นที่จะนํามาอยูในเทศบัญญัตินั้นตองดูจากงบประมาณ และคณะ
ผูบริหารดวยคะ วาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นจะนําโครงการอะไรมาใสไว เราถึง
จะนําเอาโครงการในเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจายประจําป ในแตละปม าจัดทําแผน
ดําเนินงานไดคะ
มีทานใดสงสัยในเรื่องของการจัดทําแผนดําเนินงานหรือวามีทานใดจะเสนอในสวน
ใดเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาหากมีทานใดจะเสนอก็ใหเสนอในที่ประชุมวันนี้ไดเลย ถาไมมีทาน
ใดสงสัยหรือไมมีทานใดเสนอแนะ หรือวาสอบถามเราจะถือวาการประชุมในครั้งนี้เปนมติที่
ประชุมเลย เพื่อที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานใหแลวเสร็จ ตามกําหนด
หวงระยะเวลาตอไป
สําหรับวันนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ เพื่อใหการ
ประชุมเปนไปดวยดีตามระเบียบที่ตั้งไว ถาไมมีทานใดเสนอขอมูลอะไรอีก ผมขอทําการปด
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด
เรื่อง อื่น ๆ
- ไมมี
๑๑.๓๐ น.

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

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด
เรื่อง ใหใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
---------------------------------------------ด ว ยเทศบาลตํ า บลหาดกรวด ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดพิจารณารางแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอผูบริหารทองถิ่นแลวนั้น
อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๕ ขอ ๒๖ (๒) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพั ฒ นาขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ จึ ง ประกาศใชแ ผนการดําเนิน งาน ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตําบลหาดกรวด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

( ลงชื่อ )
นายสมัย สายบุญสง
นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด

