


คํานํา 
 

“ การวางแผน ” เปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่

ปรารถนาเปรียบเสมือนเปนสะพานเช่ือมโยงระหวางปจจุบันและอนาคตเปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดข้ึน

ฉะน้ัน การวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการ

ตัดสินใจตามวัตถุประสงค  ความรู  และการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ   และอาจกลาวไดวา การวางแผน คือ 

ความพยายามที่เปนระบบ (Systematic Attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อให

เทศบาลตําบลหาดกรวดบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
 

“ แผนพัฒนาสามป ”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะสามป

โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเช่ือมโยงกับการจัดทํา

งบประมาณประจําปอยางใกลชิด  โดยเฉพาะอยางย่ิงหากการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน 
 

จึงหวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามปเลมน้ีจะเปนประโยชนแกหนวยงานในเทศบาลตําบล

หาดกรวด และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  เปนกรอบในการจัดสรร / อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป

ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด และรัฐบาล  เพื่อนํามาพัฒนาแกไขปญหาความ

เดือดรอนและตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวดไดอยางแทจริงตอไป  

 

 

 

 

 

 
      งานนโยบายและแผน 

      สํานักปลัดเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
เรื่อง           หนา 

 

สวนที่ ๑  บทนํา          ๑ - ๓ 
 

สวนที่ ๒  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลหาดกรวด    ๔ – ๑๒  
 

สวนที่ ๓  การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน      ๑๓ – ๒๒ 
 

สวนที่ ๔  ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาในชวงสามป     ๒๓ – ๔๖ 
 

สวนที่ ๕   - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา       ๔๗ – ๑๑๑ 
  

  -รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
 

สวนที่ ๖   การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล   ๑๑๒ – ๑๑๓ 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

- บันทึกประชุมประชาคมหมูบาน 

- บันทึกประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน ฯ 

- บันทึกประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

- ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

 

************************************** 

 



สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือเปนเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผาน
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 
 

          วิสัยทัศนทองถิ่น 

 

                

     จุดมุงหมายการพัฒนา                    จุดมุงหมายการพัฒนา                      จุดมุงหมายการพัฒนา  
    

 

      ยุทธศาสตร                       ยุทธศาสตร                      ยุทธศาสตร                  ยุทธศาสตร 
 

 

       แนวทางการพัฒนา               แนวทางการพัฒนา              แนวทางการพัฒนา   
 

 

                      โครงการ                           โครงการ                          โครงการ           
 

 

      -  กิจกรรมที่ ๑         - กิจกรรมที่ ๑  - กิจกรรมที่ ๑ 

       -  กิจกรรมที่ ๒         - กิจกรรมที่ ๒  - กิจกรรมที่ ๒ 

       -  กิจกรรมที่ ๓                - กิจกรรมที่ ๓ 

        -  กิจกรรมที่ ๔ 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง ที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแต
ละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 

โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปน้ันควรมี

สภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ 

๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่ดําเนิน โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของกิจกรรม รวมทั้ง

ผลประโยชนสาธารณะที่ไดรับโครงการ/กิจกรรม 

 ๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในรูปแบบ และรายละเอียด
พอสมควร 
 

 แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวางๆดังตอไปน้ี 

๑. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๒. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนามีลักษณะเฉพาะเจาะจง

ที่ดําเนินการ 
๓. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
๔. เปนเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา

งบประมาณประจําป 

 ๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการ

พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุลงในเอกสารงบประมาณ

ประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑. การเตรียมการจัดทําแผน 
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
๓. การเก็บรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
๔. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
๕. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
๖. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
๗. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 

 

 



๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณาอยางรอบคอบ
ใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน 
และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช
ทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



สวนที่  ๒ 
 

สภาพทั่วไป  และขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

๒. ขอมูลท่ัวไปของเทศบาลตําบลหาดกรวด 

ประวัติความเปนมา 

พ.ศ. ๒๔๘๔ - หมื่นเถ่ือน  ทองทวี ผูใหญบานหาดกรวด  ไดเปนกํานัน  จึงเปลี่ยนช่ือเดิมจากวังหมู  
                      เปน  “หาดกรวด” 

 พ.ศ. ๒๔๘๗ - ไดรวมตําบลปาเซาเขาไวดวยกัน  
 พ.ศ. ๒๔๙๘ - ไดแยกออกจากตําบลปาเซา 

พ.ศ. ๒๕๑๕      - ไดมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที ่๓๒๖  ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ใหมีการจัดระเบียบ
บริหารในตําบลเปนรูปแบบสภาตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๙      - กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลหาดกรวด เมื่อ   
๑ มกราคม ๒๕๓๙  ตามนัย มาตรา ๔๐  และมาตรา ๙๕  แหง พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๒,๑๔๓ แหงโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓  ตอน ๙ ง  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม ๒๕๓๙  มี
ผลบังคับใชต้ังแตวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๙  มีการเลือกต้ังสมาชิกองคการบริหาร   
สวนตําบล ครั้งแรก เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๓๙  มีที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลช่ัวคราวอยูที่  หมู ๔ บานวังหมู 

พ.ศ. ๒๕๔๕      - ยายที่ทําการมาอยูอาคารถาวร  หมูที่ ๑ บานทับใหม  เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๑      - ยกฐานะเปนเทศบาลตําบล  เมื่อ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   โดยใชช่ือวา  
                       “เทศบาลตําบลหาดกรวด” 

  
 

สภาพท่ัวไป 
ที่ต้ัง 

  เทศบาลตําบลหาดกรวด อยูที่บานทับใหม หมูที่ ๑ ถนนอุตรดิตถ – พิชัย  ตําบลหาดกรวด  
อําเภอเมืองอุตรดิตถ   จังหวัดอุตรดิตถ   โทรศัพท ๐-๕๕๔๔-๕๑๑๘  โทรสาร ๐-๕๕๔๔-๕๑๑๘ ตอ ๑๓ อยูหาง
จากอําเภอเมืองอุตรดิตถ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง
ดังน้ี 
 

 ทิศเหนือ    ติดตอกับ  ตําบลปาเซา, ตําบลผาจุก, ตําบลคุงตะเภา 
   ทิศใต        ติดตอกับ  ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 
 ทิศตะวันออก    ติดตอกับ  ตําบลปาคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 
 ทิศตะวันตก     ติดตอกับ  ตําบลวังกะพี้, ตําบลบานเกาะ 
 
 
 



เน้ือท่ี 
         เทศบาลตําบลหาดกรวดมีเน้ือที่ประมาณ  ๒๘,๗๕๐  ไร หรือประมาณ  ๔๖  ตารางกิโลเมตร  
พื้นที่ทางการเกษตรกรรมประมาณ  ๒๘,๑๓๗  ไร 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตําบลหาดกรวดมีแมนํ้านานไหลผาน หมู ๑ – ๖ ตลอดแนวดานตะวันตกของตําบล  

แมนํ้านานเปรียบเสมือนเปนเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยงราษฎรชาวตําบลหาดกรวดมาชานาน  พื้นที่ราบลุมริมนํ้านาน  
พื้นดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูกยาสูบ ขาวโพด  ตอนกลางมีคลองจระเขไหลจากบึงกะโลผานทุงนาแหลงปลูก
ขาวของตําบล  พื้นที่ดานตะวันออกและดานใตของตําบลเปนเนินเขาและเปนที่ราบสูง  มีลําหวยสองจบ  หวยตะคอ  
และหวยลึกไหลผาน ในฤดูแลงนํ้าในลําหวยจะแหงขอดไมมีนํ้าพอเพียงตอการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร 

 

การปกครองในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวดมีหมูบาน  ๙ หมูบาน ไดแก 
 

หมูที่  ๑    บานทับใหม 
หมูที่  ๒    บานหาดกรวด 
หมูที่  ๓    บานบุงจิก 
หมูที่  ๔    บานวังหมู 
หมูที่  ๕    บานทา 
หมูที่  ๖    บานซาน 
หมูที่  ๗    บานไผใหญ 
หมูที่  ๘    บานดงชางดี 
หมูที่  ๙    บานเขาตอง 
 

ประชากร 
 

ประชากรทั้งสิ้น  ๗,๗๓๗  คน  แยกเปนชาย  ๓,๗๙๓   คน  หญิง  ๓,๙๔๔  คน    
ความหนาแนน ๑๖๘  คน/ตารางกิโลเมตร  

  

หมูท่ี บาน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

บานทับใหม 
บานหาดกรวด 
บานบุงจิก 
บานวังหม ู
บานทา 
บานซาน 
บานไผใหญ 
บานดงชางดี 
บานเขาตอง 

๒๒๖ 
๓๑๑ 
๕๗๙ 
๖๒๘ 
๕๗๒ 
๖๕๖ 
๒๙๘ 
๓๗๖ 
๑๔๗ 

๒๒๐ 
๓๕๓ 
๖๔๒ 
๖๒๕ 
๖๒๘ 
๖๗๕ 
๓๑๑ 
๓๕๖ 
๑๓๔ 

๔๔๖ 
๖๖๔ 

๑,๒๒๑ 
๑,๒๕๓ 
๑,๒๐๐ 
๑,๓๓๑ 
๖๐๙ 
๗๓๒ 
๒๘๑ 

๑๘๓ 
๒๓๗ 
๓๗๑ 
๓๖๐ 
๓๒๓ 
๓๗๕ 
๒๓๐ 
๒๕๒ 
๙๘ 

 รวม ๓,๗๙๓ ๓,๙๔๔ ๗,๗๓๗ ๒,๔๒๙ 
 

 ( ขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎรอําเภอเมืองอุตรดิตถ ณ  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ) 



สภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๑  อาชีพของราษฎร 

 

ท่ี อาชีพ จํานวน (ครัวเรือน) รอยละ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

เกษตรกร 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานหนวยงานเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว 
รับจางทั่วไป 
อื่นๆ 

๑,๔๒๑ 
๑๗๐ 
๘๒ 

๑๗๒ 
๓๕๗ 
๑๑๐ 

๖๑.๔๖ 
๗.๓๕ 
๓.๕๔ 
๗.๔๓ 

๑๕.๔๔ 
๔.๗๕ 

 รวม ๒,๓๑๒ ๑๐๐ 
 
 
  
 

โครงสรางรายไดของครัวเรือน   
 

ที่ ระดับรายไดเฉลี่ยตอป จํานวน(ครัวเรือน) รอยละ 
1 
2 

ตํ่ากวา ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป 

- 
๒,๓๑๒ 

- 
๑๐๐ 

 รวม ๒,๓๑๒ ๑๐๐ 
 

ผลิตผล หรือสินคา/บริการท่ีสําคัญของตําบล ไดแก 
 

๑) ขาว, ยาสูบ, ขาวโพด, ผัก 
๒) สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  (OTOP) 

- ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา 
- ขาวอินทรียหอมมะลิแดง 

      ๓) หนวยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด 
- ปมนํ้ามันและกาช  ๖ แหง 
- โรงสีขาวขนาดใหญ  ๑ แหง 
- โรงสีขาวขนาดเล็ก  ๓ แหง 
- ทาดูดทราย   ๒ แหง 
- โชวรูมรถยนตฮิโน  ๑ แหง 
- ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  ๑ แหง 
- รับซื้อพืชผลทางการเกษตร ๓ แหง 
- โรงบรรจุแกส   ๒ แหง 
- ผลิตเม็ลทัลอัลลอย  ๑ แหง  
- ผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีท ๑ แหง 



 
กลุมประชาชนดานเศรษฐกิจ 
 

     ๑.) การรวมกลุมเพื่อการอาชีพ จํานวน ๖ กลุม สมาชิกรวม ๖๖ คน  
     ๒.) การรวมกลุมเพื่อการออมทรัพย จํานวน ๖ กลุม สมาชิก ๑,๓๘๖ คนมียอดเงินรวม ๑๕,๕๕๘,๓๕๕.๑๙ บาท 
     ๓.) กองทุนหมูบาน จํานวน ๙ กลุม สมาชิกกลุม ๑,๕๕๒ คน มียอดเงินรวม ๑๒,๕๑๐,๕๑๔.๗๓ บาท 
     ๔.) กลุมเกษตรกรทํานาหาดกรวด หมู ๑,๒ สมาชิกรวม ๑๒๙ คน มียอดเงินรวม ๑,๐๕๑,๒๒๐ บาท 
     ๕.) กลุมสหกรณผูใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานวังหมู หมูที่ ๔ สมาชิกรวม ๘๖ คน  มียอดเงินรวม      

๑๗๐,๖๔๘ บาท 
      ๖) กลุมสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานบุงจิก หมูที่ ๓  สมาชิกรวม ๓๔๙ ราย มียอดเงินรวม 

๓,๖๒๙,๕๓๗ บาท 
 
 

    สภาพทางสังคม 
การศึกษาของราษฎร (ขอมูลจาก กชช.2ค.) 

 

ท่ี ระดับการศึกษาของราษฎร จํานวน (คน) รอยละ หมายเหตุ 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

๕ 

 

ประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
(ปวช,ปกศ,ปวส,ปกศ สูง,ปวท) 
ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตร ี

 

๓,๑๒๒ 
๕๐๐ 
๓๘๙ 
๑๔๔ 

 
๒๙๘ 

 

๗๐.๑๕ 
๑๑.๒๑ 
๘.๗๒ 
๓.๒๔ 

 
๖.๖๘ 

 

ไมรวมผูกําลังศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 รวม ๔,๔๕๓ ๑๐๐  

 
 
 

ดานการศึกษา 
 

ท่ี สถานบริการการศึกษา 
จํานวน 

แหง ครู นักเรียน 
 

1 
2 
3 
4 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 

 

๒ 
๕ 
๑ 
๙ 
 

 

๘ 
๒๘ 
- 
- 

 

๑๒๐ 
๒๘๘ 

- 
- 

  
 



 
 
โรงเรียนประถมศึกษา  ๕ แหง 
 

ลําดับท่ี โรงเรียน หมู 
จํานวน 

หมายเหตุ 
หองเรียน ครู(คน) นักเรียน(คน) 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

 

ทับใหม 
วังหม ู
บานซาน 
ไผใหญ 
ดงชางดี 

 

๑ 
๔ 
๖ 
๗ 
๘ 

 

๗ 
๗ 
๘ 
๕ 
๘ 

 

๕ 
๘ 
๕ 
๕ 
๕ 

 

 

๔๗ 
๗๒ 
๗๙ 
๓๓ 
๕๗ 

 

รวม ๓๕ ๒๘ ๒๘๘ 
 
 

สถาบันและองคการทางศาสนา 
 

วัดและสํานักสงฆ    ๗  แหง 
 ๑. วัดทับใหม              
 ๒. วัดวังหม ู

๓. วัดเนินโพธ์ิ 
๔. วัดไผใหญ 
๕. วัดดงชางดี 
๖. วัดเขาตอง 
๗. สํานักสงฆปาเรไร 

 
สาธารณสุข 
 

 -  สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน               ๒      แหง 
(๑) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หาดกรวด 
(๒) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานทา 

-  สถานพยาบาลเอกชน                 ๔       แหง 
-  อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า   รอยละ     ๑๐๐ 
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

-  หนวยบริการประชาชนตําบลหาดกรวด    หมูที่    ๓ 
-  หนวยบริการประชาชนดงชางดี               หมูที่    ๘   ( ถนนสายเอเชีย ) 

 
 

 



บริการพ้ืนฐาน 
 

       การคมนาคม  
 

           เทศบาลตําบลหาดกรวดสามารถเดินทางไปตําบลอื่นๆ และตางจังหวัดไดโดยสะดวก ดังน้ี 
-   ทางหลวง หมายเลข   ๑๑ (เอเชีย) สายเดนชัย – พิษณุโลก 
-   ทางหลวง หมายเลข    ๑๒๐๔  ถนนอุตรดิตถ – พิชัย 
-   ทางหลวงทองถ่ิน อต.ถ. ๒๔ – ๐๐๑ 
-   ทางหลวงทองถ่ิน อต.ถ. ๒๔ – ๐๐๒ 
-   ถนนภายในหมูบาน 
    ๑. ถนนลาดยาง   ๖   สาย  
    ๒. ถนนคอนกรีต        ๘๑ สาย          
    ๓. ถนนลูกรัง             ๕๖ สาย      
 

     การโทรคมนาคม 
 

1)  ตูโทรศัพทสาธารณะ       ๑๒  แหง 
2)  ครัวเรือนที่มีโทรศัพท        ๑,๒๐๐ ครัวเรือน 
3)  ครัวเรือนที่มีโทรศัพทเคลื่อนที ่     ๒,๓๓๐ ครัวเรือน 
4)  ครัวเรือนที่มีโทรทัศนหรือวิทยุใช   ๒,๓๒๐ ครัวเรือน 
 

 การไฟฟา 
 

-  มีไฟฟาเขาถึงครบทุกหมูบาน ( ๙  หมูบาน ) 
-  จํานวนราษฎรที่ใชไฟฟา           ๒,๔๒๙    ครัวเรือน 
-  จํานวนครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช        -     ครัวเรือน 
 

 แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 

-  แมนํ้านาน   คลองจระเข   หวยตะคอ   หวยลึก 
 

 แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น 
 

-  สถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา   ๒    แหง 
-  ฝาย             ๑๒    แหง 
-  สระ     ๔๓   แหง 
-  ประปาหมูบานเทศบาลบริหารจัดการ ๑๓ แหง 
-  ประปาหมูบานบริหารจัดการ   ๗ แหง 
-  บอนํ้าต้ืน    ๔๖   แหง 
-  ถังเหลี่ยม      ๑  แหง 
-  ถัง  ฝ.30, 33, 99     ๙   แหง  

 -  ถังไฟเบอรการด   ๒๐    ใบ  
 -  บอบาดาล    ๑๒ แหง 



ขอมูลอ่ืน ๆ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
 

- มีพื้นที่ปาไมชุมชน  ๖  แหง 
๑. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๓ บานบุงจิก    เลขที่ อต ๑๔๖๔๗  จํานวน ๖๘   ไร  ๓  งาน  ๓๕  ตารางวา 
๒. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๕ บานทา      เลขที่ อต ๐๖๓๘ จํานวน  ๑๔๔ ไร   
๓. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๕ บานทา       เลขที่ อต ๐๖๓๙ จํานวน ๑๔๗ ไร 
๔. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๕ บานทา       เลขที่ อต ๐๖๑๑ จํานวน  ๑๗   ไร   ๓  งาน 
๕. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๙ บานเขาตอง  เลขที่ อต ๐๒๐๓ จํานวน ๕๗   ไร 
๖. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๙ บานเขาตอง  เลขที่ อต ๐๒๒๘ จํานวน ๕๔   ไร   ๒  งาน  
 

มวลชนท่ีจัดต้ัง 
 

-  อาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน                จํานวน      ๔๐    คน 
  -  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน                        จํานวน    ๑๘๘    คน 

 -  กรรมการพัฒนาสตรี หมูบาน   ๙  หมู   จํานวน    ๑๓๕    คน   
-  กรรมการพัฒนาสตรีตําบล             จํานวน      ๙      คน 
-  กองกําลังประชาชนพิทักษถ่ิน   จํานวน      ๙๐    คน 
-  อาสาสมัครหน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูภัย  จํานวน      ๑๐    คน 

 
๒.๒  ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

๑. โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประกอบดวย 
๑.๑  โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ซึ่งไดรับเลือกต้ังจาก

ราษฎร ๒ เขต  เขตละ ๖ คน มีอํานาจหนาที่ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด รางเทศบัญญัติ
ของเทศบาลตําบลหาดกรวด  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล     
เทศบัญญัติ  ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

 

๑.๒  นายกเทศมนตรี  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  นายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังรอง
นายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลตําบล เปนผูชวยหรือในการบริหารราชการของเทศบาล ตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายไดไมเกินสองคน  และอาจแตงต้ังเลขานุการนายกเทศมนตรีหน่ึงคนซึ่งมิใชสมาชิกสภา
เทศบาลหรือเจาหนาที่ของรัฐ และอาจแตงต้ังที่ปรึกษานายกเทศมนตรีหน่ึงคนซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ นายกเทศมนตรีมีหนาที่กําหนดนโยบายไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
เทศบาลตําบลหาดกรวด ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด ขอบัญญัติ ระเบียบ
และขอบังคับของทางราชการ สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล แตงต้ังและถอด
ถอนรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความ
เรียบรอย  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล 

 



๑.๓  สวนราชการของเทศบาลตําบลหาดกรวด (ตามประกาศกําหนดสวนราชการของเทศบาล         
ตําบลหาดกรวด   (ลงวันที่ ๑๕ กรกาคม ๒๕๕๑) แบงออกเปน ๖ สวน ดังน้ี 
 

สํานักงานปลัดเทศบาล  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๘ งาน คือ 
- งานธุรการ 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
- งานนิติกร 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานกิจการสภา 

 

กองคลัง  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๕ งาน คือ 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

กองชาง  แบงสวนราชการภายใน ออกเปน ๖ งาน คือ 
- งานวิศวกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ 
- งานธุรการ 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๘ งาน คือ 
- งานธุรการ 
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 
- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานสงเสริมสุขภาพ 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย 
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 

 
 
 

 



กองการศึกษา  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๑๐ งาน คือ  
- งานธุรการ 
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานโรงเรียน 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
- งานสงเสริมทุนกลุมอาชีพดําเนินการ 

 

กองสงเสริมการเกษตร  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๕ งาน คือ 
- งานธุรการ 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานสงเสริมการเกษตร 
- งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- งานควบคุมและปองกันโรคระบาด 

 
 
 

รายไดของเทศบาลตําบลหาดกรวด   ( ๑ ต.ค. ๕๖ – ๓๑ พ.ค. ๕๗ ) 
          รายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗       จํานวน   ๒๔,๙๗๕,๙๒๗.๓๑   บาท 
  -  รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง     จํานวน   ๑,๗๐๓,๓๕๗.๑๕   บาท 
  -  รายไดที่สวนราชการตางๆ จัดเก็บให (ภาษีจัดสรร) จํานวน   ๑๐,๐๓๑,๗๘๑.๑๖ บาท 
  -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล            จํานวน   ๑๓,๒๔๐,๗๘๙   บาท 

 

 



 

สวนที่ ๓ 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน 

 
๓.๑ ผลการวิเคราะหศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน 

อนาคตของเทศบาลตําบลหาดกรวด ดวยเทคนิค SWOT Analysis 
 

ศักยภาพการพัฒนาตําบลหาดกรวด 
จุดแข็ง 
๑. อยูไมไกลจากอําเภอและตัวจังหวัด มีถนนติดตอไดโดยสะดวก 
๒. มีกลุมอาชีพจักสานผักตบชวาเปนสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
๓. มีแมนํ้านานไหลผาน ๖ หมูบาน พื้นดินอุดมสมบูรณ เกษตรกรสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได 

ตลอดทั้งป 
๔. มีกลุมอาชีพตาง ๆ เชน กลุมเกษตรกรทํานา, กลุมสัจจะออมทรัพย, กลุมประมง, กลุมจักสาร

ผักตบชวา เปนตน 
๕. มีกองทุนหมูบานใหราษฎรกูยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ 
๖. มีกองกําลังอาสาสมัครพิทักษถ่ินรักษาความสงบในชุมชนและปราบปรามปญหายาเสพติด 
๗. ประชาชนในตําบลนับถือพุทธศาสนา รักสงบ มีประเพณีวัฒนธรรมดีงาม 
๘. มีเสนทางคมนาคมเพื่อการคาระหวางประเทศถึงดานภูดู เพื่อรองรับ AEC 
 

จุดออน 
๑. ไมมีแหลงทองเที่ยว 
๒. ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค และนํ้าเพื่อทําการเกษตรในชวงฤดูแลง 
๓. ปจจัยการผลิตทางการเกษตรมีตนทุนสูง เชน เมล็ดพันธุพืชมีราคาสูงข้ึน ปุยเคมรีาคาสูงข้ึน สารเคมี

ปราบศัตรูพืชมีราคาแพง 
๔. ประชาชนยังไมมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องของ AEC 
 

โอกาส 
๑. มีงบประมาณจากเทศบาล, เงินกองทุนหมูบาน แกปญหาความตองการของราษฎร 
๒. มีสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา ๒ แหงมีพื้นที่ทางการเกษตร ราษฎรสามารถปลูกขาวไดปละ ๒ ครั้ง 
๓. มีโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหน้ี 
๔. เปนเสนทางคมนาคมที่เช่ือมตอระหวางประเทศในกลุมอาเซียน 
 

อุปสรรค 
๑. ขาดการประสานงานที่ดี ขาดการมีสวนรวมประชาชน 
๒. พื้นที่ของหมูที่ ๗, ๘, ๙  ประสบกับปญหาภัยแลงเปนประจํา 

 



 

๓.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๗ ราคาประมาณการ (บาท) 
 

๑ 
 

 
 

๒ 
 
 

 

๓ 
 
 

 

๔ 
 
 
 

 

๕ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๗ 
 
 
 

๘ 
 
 

 

๙ 
 
 
 

๑๐ 
 

 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๓ หวยตะคอ หมูที่ ๙ บานเขาตอง (ชวงที่ ๒)  
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอย
กวา ๑,๕๗๘ ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยนครสวรรค หมูที่ ๗ (สุดทาย) ขนาดกวาง       
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๓๐๐     
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแมลูกจันทร (กลุมตาเล็ก) หมูที่ ๗ (ชวงที่ ๑) 
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอย
กวา ๓๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย๘ บุงจิก ทางไปหนองหอย (บานตาเปยก)     
หมูที่ ๓ (ชวงที่ ๑) ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร           
มีผิวจราจรไมนอยกวา ๗๕๐ ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล   
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.เช่ือซอย ๔ – ซอย ๕ บานทา หมูที่ ๕ ขนาดกวาง  
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๔๐๕ 
ตารางเมตร พรอมวางทอระบายนํ้า Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายปาแดง – หวยพิกุล หมูที่ ๕ บานทา (ชวงที่ ๓) 
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอย
กวา ๒๙๗.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๔ สูบนํ้าดวยไฟฟา (ชวงที่ ๑) ขนาดกวาง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 
๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๒ บานซาน (ชวงที่ ๒) หมูที่ ๖ ขนาดกวาง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 
๒๗๓.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๐ บานซาน (ชวงที่ ๑) หมูที่ ๖ ขนาดกวาง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 
๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๘ บานซาน (ชวงที่ ๑) หมูที่ ๖ ขนาดกวาง   
๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 
๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

 

๘๕๖,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕๙,๐๐๐ 
 
 
 

๔๘๓,๐๐๐ 
 
 
 

๔๐๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๑๙,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๕๖,๐๐๐ 
 

 
 

๔๐๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๔๗,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕๙,๐๐๐ 
 
 
 

๑๒๘,๐๐๐ 
 

 



 

ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๗ ราคาประมาณการ (บาท) 
 

๑๑ 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 

 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 
 
 
 

๑๗ 
 
 

 

๑๘ 
 
 
 

๑๙ 
 
 
 

๒๐ 

 

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาเทศบาล กลุมโรงเรียนดงชางดี หมูที่ ๘          
บานดงชางดี ปริมาณงานทอประปา พีวีซี ขนาด Ø ๓ น้ิว ช้ัน ๘.๕ ปลายบาน 
จํานวน ๓๒๐ ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอประปา หมูที่ ๖ บานซาน กลุมประปานายผิว ปริมาณงานทอ
ประปา พีวีซี ขนาด Ø ๒ น้ิว ช้ัน ๘.๕ ปลายบาน จํานวน ๗๓ ทอน (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า บริเวณขางซอยทรัพยมงคล หมู ๑ บานทับใหม 
ทอ คสล.ขนาด Ø ๐.๐๖ เมตร จํานวน ๗ ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณทางเขาบานนางบรรเลง, ชัยณรงค, อูซอมรถ 
หมูที่ ๓ บานบุงจิก ปริมาณงานวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๐๖ เมตร 
จํานวน ๒๕ ทอน บอพักนํ้า ขนาด ๐.๗๕ x ๐.๗๕ เมตร จํานวน ๓ บอ และ   
ขุดลอกที่ต้ืนเขิน ระยะทาง ๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า บริเวณซอย ๙  หมูที่ ๓ บานบุงจิก ปริมาณงาน
วางทอระบายนํ้า ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๔๘ ทอน บอพักนํ้า ขนาด 
๐.๕๕ x ๐.๕๕ เมตร จํานวน ๓ บอ ปริมาณงานทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø 
๐.๖๐ เมตร จํานวน ๒๒ ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยนครสวรรค บริเวณบานนางสมพร หมูที่ ๗ 
บานไผใหญ ปริมาณงานวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๗ 
ทอน  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยนครสวรรค บริเวณบานนายบุญชวย  คําคง 
หมูที่ ๗ บานไผใหญ ปริมาณงานวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร 
จํานวน ๖ ทอน  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยแมชํานาญ บริเวณบานนายทรงวุฒิ หมูที่ ๗ 
บานไผใหญ ปริมาณงานวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๗ 
ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยแมชํานาญ บริเวณบานนายสาหราย  
พรมแดง หมูที่ ๗ บานไผใหญ ปริมาณงานวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ 
เมตร จํานวน ๙ ทอน  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยขางวัดเนินโพธ์ิ หมูที่ ๖ บานซาน  
ปริมาณงานวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๑๑๘ ทอน     
บอพักนํ้า ขนาด ๐.๕๕ x ๐.๕๕ จํานวน ๔ บอ (ตามแบบแปลนที่เทศบาล      
ตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๖๒,๐๐๐ 
 
 
 

๗,๗๐๐ 
 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕,๔๐๐ 
 
 
 
 

๔,๗๐๐ 
 
 
 

๕,๔๐๐ 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 



 

ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๗ ราคาประมาณการ (บาท) 
 

๒๑ 
 
 
 

๒๒ 
 
 
 

๒๓ 
 
 
 

๒๔ 
 
 
 
 
 

๒๕ 
 
 
 
 

๒๖ 
 
 
 
 
 

๒๗ 
 
 
 
 

๒๘ 
 
 
 
 

๒๙ 

 

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน ไหลทาง เขตที่ ๑ (หมู ๑, ๒, ๓, 
๗, ๘, ๙) ปริมาณดินลูกรังรวมไมนอยกวา ๒,๗๑๕ ลูกบาศกเมตร  (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน ไหลทาง เขตที่ ๒ (หมูที่ ๔) 
ปริมาณดินลูกรังรวมไมนอยกวา ๒๗๓ ลูกบาศกเมตร  (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง เขาที่เกษตร หมูที่ ๙ บานเขาตอง ปริมาณงานผิว
ทางกวาง ๕ เมตร ยาว ๗๙ เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ขนาด Ø ๐.๐๘ เมตร
จํานวน ๘ ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางชบา  อ่ําแจง หมูที่ ๓ บานบุงจิก  
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม
นอยกวา ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร วางทอระบายนํ้าขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน 
๖ ทอน ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางทางเช่ือม คสล.ซอย ๑ สิทธิโชค หมูที่ ๒ บานหาดกรวด  ขนาด
กวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางบุญเชิญ  แกวมณี  หมูที่ ๓ บานบุงจิก  
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม
นอยกวา ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร วางทอระบายนํ้าขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน 
๑๐ ทอน ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางรานอาหารนองนุก หมูที่ ๓ บานบุงจิก  
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม
นอยกวา ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ทางเช่ือม คสล. ๔ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง 
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ บานซาน หมูที่ ๖ บานซาน (ชวงที่ ๑)  
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร ยาว ๖๗.๕๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม
นอยกวา ๓๓๗.๕๐ ตารางเมตร ทางเช่ือม คสล. ๔๘ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล
ทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๘ บานทา (ชวงที่ ๑)  หมูที่ ๕ บานทา ขนาด
กวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒.๕๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

 

๓๙๘,๕๐๐ 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๙๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
 
 
 

 
๙๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๘๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 



 

 รวม ๕,๔๐๑,๗๐๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๗ ราคาประมาณการ (บาท) 
 

๓๐ 
 
 
 
 

๓๑ 
 
 
 
 

๓๒ 
 
 
 
 

๓๓ 

 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนางบุญรอด  พุกพลอย หมู ๕ บานทา 
ขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม
นอยกวา ๑๖๒.๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนางเจนจิรา  บุญแย หมูที่ ๕ บานทา 
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม
นอยกวา ๑๘๑.๕๐ ตารางเมตร ทางเช่ือม คสล. ๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล
ทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนายบุญเลิศ  มวงพันธ หมูที่ ๕ บานทา 
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒.๕๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม
นอยกวา ๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ      
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 8 หมูที่ 4 บานวังหมู ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๕๖๔.๐๐ 
ตารางเมตร วางทอระบายนํ้า ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๖ ทอน ลงลูกรัง
ไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๙๘,๐๐๐ 



 

๓.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๗ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
 

๑ 
 
 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 

๗ 
 
 
 
 
 

 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๓ หวยตะคอ หมูที่ ๙ บาน
เขาตอง (ชวงที่ ๒)  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๖ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๕๗๘ 
ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยนครสวรรค หมูที่ ๗ 
(สุดทาย) ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๓๐๐     ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแมลูกจันทร (กลุมตาเล็ก)   
หมูที่ ๗ (ชวงที่ ๑) ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๓๐๐ ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย๘ บุงจิก ทางไปหนองหอย 
(บานตาเปยก) หมูที่ ๓ (ชวงที่ ๑) ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 
๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลหาดกรวด
กําหนด 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.เช่ือซอย ๔ – ซอย ๕ บานทา 
หมูที่ ๕ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๔๐๕ ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายนํ้า Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายปาแดง – หวยพิกุล หมูที่ ๕ 
บานทา (ชวงที่ ๓) ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๒๙๗.๕๐ 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๔ สูบนํ้าดวยไฟฟา (ชวงที่ 
๑) ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 
 

 

 

๘๕๖,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๕๙,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๘๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๐๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๑๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๕๖,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๔๐๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

 

๘๕๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๕๘,๕๐๐ 
 
 
 
 

๔๘๑,๕๐๐ 
 
 
 
 

๔๐๐,๗๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๑๘,๓๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๕๕,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๔๐๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
 
 
 
 

๑,๓๐๐ 
 
 
 
 
 

๗๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

 



 

ลําดับ
ที่ 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๗ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
 

๘ 
 
 
 

 

๙ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 

๑๓ 
 
 

 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 

 
 
 

 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๒ บานซาน (ชวงที่ ๒) หมู
ที่ ๖ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๒๗๓.๐๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๐ บานซาน (ชวงที่ ๑) 
หมูที่ ๖ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๘ บานซาน (ชวงที่ ๑) หมู
ที่ ๖ ขนาดกวาง   ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาเทศบาล กลุมโรงเรียนดงชาง
ดี หมูที่ ๘ บานดงชางดี ปริมาณงานทอประปา พีวีซี ขนาด 
Ø ๓ น้ิว ช้ัน ๘.๕ ปลายบาน จํานวน ๓๒๐ ทอน (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอประปา หมูที่ ๖ บานซาน กลุมประปานาย
ผิว ปริมาณงานทอประปา พีวีซี ขนาด Ø ๒ น้ิว ช้ัน ๘.๕ 
ปลายบาน จํานวน ๗๓ ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า บริเวณขางซอยทรัพยมงคล 
หมู ๑ บานทับใหมทอ คสล.ขนาด Ø ๐.๐๖ เมตร จํานวน ๗ 
ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณทางเขาบานนางบรรเลง, 
ชัยณรงค, อูซอมรถ หมูที่ ๓ บานบุงจิก ปริมาณงานวางทอ
ระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๐๖ เมตร จํานวน ๒๕ ทอน บอ
พักนํ้า ขนาด ๐.๗๕ x ๐.๗๕ เมตร จํานวน ๓ บอ และ ขุด
ลอกที่ต้ืนเขิน ระยะทาง ๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า บริเวณซอย ๙  หมูที่ ๓ 
บานบุงจิก ปริมาณงานวางทอระบายนํ้า ขนาด Ø ๐.๔๐ 
เมตร จํานวน ๔๘ ทอน บอพักนํ้า ขนาด ๐.๕๕ x ๐.๕๕ 
เมตร จํานวน ๓ บอ ปริมาณงานทอระบายนํ้า คสล.ขนาด 
Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๒๒ ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลหาดกรวดกําหนด) 

 

๑๔๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๕๙,๐๐๐ 
 
 

 
 

๑๒๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๖๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๗,๗๐๐ 
 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

 

๑๔๖,๕๐๐ 
 
 
 
 

๑๕๘,๕๐๐ 
 
 
 
 

๑๒๗,๕๐๐ 
 
 
 
 

๑๙๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๗,๕๐๐ 
 
 
 

๕๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๗๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

 

๕๐๐ 
 
 
 

 

๕๐๐ 
 
 

 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 



 

ลําดับ
ที่ 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๗ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
 

๑๖ 
 
 
 
 

๑๗ 
 
 
 
 

๑๘ 
 
 
 

 

๑๙ 
 
 
 

 

๒๐ 
 
 

 
 
 
 
 

๒๑ 
 
 
 
 
 

๒๒ 
 
 

 
 
 

๒๓ 
 
 
 
 

 

 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยนครสวรรค บริเวณ
บานนางสมพร หมูที่ ๗ บานไผใหญ ปริมาณงานวางทอ
ระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๗ ทอน  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยนครสวรรค บริเวณ
บานนายบุญชวย  คําคง หมูที่ ๗ บานไผใหญ ปริมาณงาน
วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๖ 
ทอน  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยแมชํานาญ บริเวณ
บานนายทรงวุฒิ หมูที่ ๗ บานไผใหญ ปริมาณงานวางทอ
ระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๗ ทอน (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยแมชํานาญ บริเวณ
บานนายสาหราย พรมแดง หมูที่ ๗ บานไผใหญ ปริมาณ
งานวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๙ 
ทอน  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยขางวัดเนินโพธ์ิ หมูที่ 
๖ บานซาน ปริมาณงานวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร จํานวน ๑๑๘ ทอน บอพักนํ้า ขนาด ๐.๕๕ x 
๐.๕๕ จํานวน ๔ บอ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาด
กรวดกําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน ไหลทาง เขต
ที่ ๑ (หมู ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙) ปริมาณดินลูกรังรวมไมนอย
กวา ๒,๗๑๕ ลูกบาศกเมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน ไหลทาง เขต
ที่ ๒ (หมูที่ ๔) ปริมาณดินลูกรังรวมไมนอยกวา ๒๗๓ 
ลูกบาศกเมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง เขาที่เกษตร หมูที่ ๙ บานเขา
ตอง ปริมาณงานผิวทางกวาง ๕ เมตร ยาว ๗๙ เมตร พรอม
วางทอระบายนํ้า ขนาด Ø ๐.๐๘ เมตรจํานวน ๘ ทอน 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

 
 

 

๕,๔๐๐ 
 
 
 
 

๔,๗๐๐ 
 
 
 
 

๕,๔๐๐ 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๙๘,๕๐๐ 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

 

๕,๒๐๐ 
 
 
 
 

๔,๕๐๐ 
 
 
 

 

๕,๒๐๐ 
 
 
 
 

๖,๓๐๐ 
 
 
 
 

๙๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๙๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๙,๕๐๐ 
 
 
 
 
 

๙๙,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

 

๒๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐ 
 
 
 
 

๗๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

 



 

ลําดับ
ที่ 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๗ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
 

๒๔ 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 
 
 
 
 

 

๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 
 
 
 
 

 
 
 

๒๘ 
 
 
 
 
 

 
๒๙ 

 
 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางชบา  อ่ําแจง หมูที่ 
๓ บานบุงจิก  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๕.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๖๕.๐๐ 
ตารางเมตร วางทอระบายนํ้าขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน 
๖ ทอน ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางทางเช่ือม คสล.ซอย 1 สิทธิโชค หมูที่ ๒ 
บานหาดกรวด  ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๑.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๘๔.๐๐ ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางบุญเชิญ  แกวมณี  
หมูที่ ๓ บานบุงจิก  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๕๖.๐๐ 
ตารางเมตร วางทอระบายนํ้าขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน 
๑๐ ทอน ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางรานอาหารนองนุก หมู
ที่ ๓ บานบุงจิก  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๕๐.๐๐ 
ตารางเมตร ทางเช่ือม คสล. ๔ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง 
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาด
กรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ บานซาน หมูที่ ๖ 
บานซาน (ชวงที่ ๑)  ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ยาว ๖๗.๕๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๓๓๗.๕๐ 
ตารางเมตร ทางเช่ือม คสล. ๔๘ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล
ทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๘ บานทา (ชวงที่ ๑)  หมู
ที่ ๕ บานทา ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๖๒.๕๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๘๗.๕๐ 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 
 

 

๙๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๙๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

 

๙๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๔๔,๕๐๐ 
 
 
 
 
 

๙๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๙๙,๐๐๐ 
 

 

 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

 
 



 

ลําดับ
ที่ 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๗ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๑ 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 
 
 
 
 
 

๓๓ 

 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนางบุญรอด  พุก
พลอย หมู ๕ บานทา ขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๖๒.๕๐ 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนางเจนจิรา  บุญ
แย หมูที่ ๕ บานทา ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๘๑.๕๐ 
ตารางเมตร ทางเช่ือม คสล. ๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล
ทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนายบุญเลิศ  มวง
พันธ หมูที่ ๕ บานทา ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๖๒.๕๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๘๗.๕๐ 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ      
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 8 หมูที่ 4 บานวังหมู 
ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ 
เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๕๖๔.๐๐ ตารางเมตร วาง
ทอระบายนํ้า ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๖ ทอน ลง
ลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๙๘,๐๐๐ 

 

๙๙,๕๐๐ 
 
 
 
 
 

๙๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๙๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๙๗,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 

 รวม ๕,๔๐๑,๗๐๐ ๕,๓๖๙,๒๐๐ ๓๒,๕๐๐ 



 

 



สวนท่ี  ๔ 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 
๔.๑ วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

“ หาดกรวดตําบลแหงความสุข ” 
 

๔.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาในชวงสามป 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 

๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 

๓. ดานพฒันาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดให    
ประชาชน 

๔. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย 

๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. ดานการเมืองและการบริหาร 

 

พันธกิจ 

๑. บริหารจัดการการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ และสรางเสริมจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

๒. พัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค และแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและพอเพียง 

๓. สงเสริม สนับสนุน สวัสดิการตางๆ และสงเสริม สนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิต     

เกษตรอินทรีย ใหประชาชนอยูดี กินดี เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที ่

๔. พัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคใหทั่วถึง 

๕. สงเสริม รณรงคใหประชาชนใสใจในสุขภาพและควบคุมโรคติดตอ 

๖. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และสงเสริมศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. พัฒนา สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 



 
๔.๓ กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุตรดิตถ 
 

แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   จังหวัดอุตรดิตถ                          
(พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 
 

     ในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ  นอกจากจะ
คํานึงถึงอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามที่กฎหมายกําหนดแลว ยังคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ 
 

๑. ยุทธศาสตรระดับชาติ 
แผนพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
วิสัยทัศนประเทศไทย 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค 
เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

 
พันธกิจ 

(๑.)  สรางความเปนธรรม ในการกระจายรายได  ควบคูกับการสรางสังคมที่มุงใหคนกินดีอยูดี   
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ปลอดภัยจากอาชญากรรม  อุบัติเหตุ  ยาเสพติดและอบายมุข  คนในสังคมอยูรวมกันอยางมสีันติ
สุข  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที ่

(๒.) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพ  โดยใชความรูและ 
ความคิดริเริ่มของคนไทย  ขยายหลักประกันทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคน  สรางความมั่นคงดาน
อาหารและพลังงาน  รวมทั้งยารักษาโรคที่ใชสมุนไพรจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  พรอมทั้ง
ปรับโครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

 (๓.)  สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็ง สามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจาก 
วิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู  ทักษะ  และความสามารถ  รูเทากันการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 
 
วัตถุประสงค 

 (๑)  พัฒนาใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ  ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขและสังคมมีการบริหาร
จัดการที่ดี 

 (๒)  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหมีความพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
 (๓)  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพ  สังคมและการเมืองมีความมั่นคง  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ  ประเทศมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 
เปาหมายหลัก 

(๑) สังคมไทยมีความสงบสุข 
(๒) คนไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง 
(๓) เพิ่มผลิตภายการผลิตรวม  และในแตละภาคการผลิต 



(๔) เพิ่มมูลคาการผลิตภาคการเกษตรและภาคบริการ 
(๕) เพิ่มสัดสวนและมูลคาสินคาที่ผลิตโดยใชความคิดริเริ่ม 
(๖) ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
(๗) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ  และคุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
  การวางแผนพัฒนาที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  และบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  จะไดกําหนดเรื่อง
สําคัญที่จําเปนตองดําเนินการ  ใหเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ดังน้ี 
  ๑.  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  เนนการสรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงแหลงเงินทุน  
ทรัพยากร  และการประกอบอาชีพ  เพิ่มรายไดใหกับตัวเอง  อยูในสังคมอยางมั่นคง  ชวยเหลือกลุมคนยากจน  เพิ่ม
รายไดใหกับตัวเอง  อยูในสังคมไดอยางมั่นคง  ชวยเหลือกลุมคนยากจน  คนดอยโอกาส  แรงงานนอกระบบ  
แรงงานตางดาว  ชนกลุมนอย  ใหไดรับบริหารตาง ๆ  ของสังคมอยางเทาเทียมกับคนกลุมอื่น ๆ สนับสนุนใหทุกภาค
สวนรวมกันแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงในสังคมไทย  รวมพัฒนาประเทศไทยรวมพัฒนาประเทศ
อยางเต็มที่และเสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมไทย  รวมพัฒนาประเทศอยางเต็มที่และเสริมสราง
ความสัมพันธของคนในสังคมใหเปนนํ้าหน่ึงในเดียวกัน  โดยมีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
     ๑.๑  สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ
สรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 
    ๑.๒  สรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงบริหารทางสังคมตามสิทธิพึงมี พึงได  เนนการสรางภูมิคุมกันใน
ระดับตัวคน  และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตันสินใจในการพฒันาประเทศ 
     ๑.๓  การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเลือกใชชีวิตในสังคมไดหลากหลายมากข้ึน  และ
สงเสริมการมีสวนรวมในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมื่องอยางมีคุณคาและศักด์ิศร ี
     ๑.๔  เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
  ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  มุงพัฒนาคนไทยทุก
กลุมวันใหมีความสามารถ  ดวยการพัฒนาใหมีจิตสาธารณะหรือสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ๕ ดาน  ทั้งการเรียนรู
ตอเน่ืองตอลดชีวิต  คิดเปน  ทําเปน  การสะสมความรูและมาคิดเช่ือมโยง  เกิดเปนความคิดริเริมสรางสรรค  การเปด
ในกวางพรอมรับความคิดเห็นและปลูกฝงใหจิตในมีคุณธรรม  รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมของครอบครัว ชุมชน  และ
สังคมใหมั่นคง  เอื้อตอการพัฒนาคน  โดยมีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
      ๒.๑  สงเสริมคนไทยใหมีการเกิดที่มีคุณภาพ  มีการต้ังถ่ินฐานที่สอดคลองกับสภาพและโอกาสของ
พื้นที่    
              ๒.๒   พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต   
     ๒.๓  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
               ๒.๔  เสริมสรางคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี  ใหสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย 
  ๓.  ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน  เปนการสรางภาคเกษตร
ใหเขมแข็ง  สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบริโภคในประเทศ  เปนฐานการผลิตที่ทําใหเกษตรกร
เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได  รวมทั้งใชเปนแหลงยากจากสมุนไพร  ใหภาคเกษตรเปนแหลงอาหารและ
พลังงาน  รวมทั้งจัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใชในประเทศ  โดยมีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
      ๓.๑  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ใชการผลิตในภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน    
      ๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลคาผลผลิต 



      ๓.๓  สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
               ๓.๔  สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
     ๓.๕  สรางความมั่นคงดานพลังงานเพื่อสนับสนุนพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร 
      ๓.๖  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐที่สรางสมดุลของอาหารและพลังงาน 

๔.  ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม  สนับสนุนใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการในภูมิภาคที่ใชการสรางความรูใหม  ๆ เปนเครื่องมือนําไปสูความย่ังยืนใน
กระยะยาว  พรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในดานเศรษฐกิจ  สรางบรรยากาศใหเอื้อตอ
การผลิต  การคา  และการลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาผูประกอบการใหม  สรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานและการ
จัดการขนสงภายในที่เช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค  โดยมีแนวทางสําคัญดังน้ี 
       ๔.๑  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
       ๔.๒  พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
       ๔.๓  พัฒนาภาคบริการ 
       ๔.๔  พัฒนากลุมสินคาที่ใชความคิดริเริ่ม 
       ๔.๕  พัฒนาภาคการคาและการลงทุน 
       ๔.๖  พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  วิจัย  และความรูใหม ๆ   
       ๔.๗  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบจัดการขนสง 
       ๔.๘  ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ  และกฎ ระเบียบตาง ๆ  ใหเกิดประโยชนตอการประกอบธุรกิจ
อยางเปนธรรม 
  ๕.  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจระหวางประเทศและความมั่นคงของ
ประเทศในภูมิภาค  เปนการเตรียมพรอมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค  โดยเฉพาะการ
เปนประชาคามอาเซียน  สงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศใหเดนชัด  รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและ
ประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ  มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
       ๕.๑  ขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ และความเปนหุนสวนกับประเทศคูคาของ
ไทยในภูมิภาคตาง ๆ   
       ๕.๒  เสริมสรางความเขมแข็งกลไกการพัฒนาระดับพื้นที ่
       ๕.๓  พัฒนาฐานการลงทุนใหสามารถแขงขันในภูมิภาค 
       ๕.๔  ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม  ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเช้ือโรค 
       ๕.๕  ประสานความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการรักษา
ผลประโยชนของชาติทั้งทางบกและทางทะเล 
  ๖.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนเปนการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณผลักดันการผลิตและการบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  มีแนวทางสําคัญ  
ดังน้ี 
        ๖.๑  การอนุรักษ  ฟนฟู  และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        ๖.๒  การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม        

๖.๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการที่นําไปสูสังคมทีเ่ปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอม    
 



        ๖.๔  การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและโครงสรางพื้นฐาน   
        ๖.๕  การยกระดับความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
        ๖.๖  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปนธรรม    
    
๒.๒  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๘  โดยรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  

นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา  เมื่อวันที่  ๒๓ - ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหง

รัฐ  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ๒๕๕๐  ดังน้ี 

 

(๑) นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 

๑ . ๑  ส ร า ง คว า มปร อง ด อง สม า นฉั นท ข อ งคน ในช า ติ แ ล ะ ฟ น ฟู ปร ะ ชา ธิ ป ไ ต ย 

๑.๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการ 

เสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมาน สามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และยึดมัน่

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

             ๑.๑.๒ เยียวยาและฟนฟูอยางตอเน่ืองแกบุคคลทุกฝาย  เชน ประชาชน เจาหนาที่รัฐ และ 

ผูประกอบการภาคเอกชน ซึ่งไดรับผลกระทบอันเน่ืองมาจากความเห็นที่แตกตาง และความรุนแรงที่กอตัวข้ึนต้ังแต

ชวงปลายของการใชรัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

            ๑.๑.๓ สนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง 

แหงชาติ (คอป.) ดําเนินการอยางเปนอิสระและไดรับความรวมมือจากทุกฝายอยางเต็มที่ในการ ตรวจสอบและคนหา

ความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางรางกายและจิตใจ 

รวมทั้งความเสียหายทางทรัพยสิน 

๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” โดยยึดหลักนิติ 

ธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด        

ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของ สังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลืออยาง

เปนระบบดําเนินการอยางจริงจังในการ ปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับตางประเทศในการควบคุม

และ สกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังตนในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหาร จัดการ

อยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของ กับยา

เสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 

  ๑.๓  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบในภาครัฐอยางจริงจัง    ลางภาพลักษณการ

คอรรัปช่ันของประเทศไทยดีข้ึน  ปองกันและปราบปรามการทุกจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึด

หลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากลเพื่อใหการ ใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนโดยรวมอยางแทจริง  ปรับปรุงและแกไขกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ขยายการบังคับใชอํานาจรัฐในตําแหนงสําคัญและตําแหนงระดับสูงอยางทั่วถึง  เขมงวด

การบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ เสริมสรางมาตรฐานดาน 



คุณธรรม จริยธรรม  และธรรมภิบาลของบุคคลกรภาครัฐ  ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดมั่นใน

ความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม 

๑.๔  สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 

สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายพื้นที่ชลประทานโดยเรงใหมีการบริหารจัดการนํ้าใน

ระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพใหสามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได  รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตร

ดวยการกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ฟนฟูการชุดลอกคูคลองและแหลงนํ้า

ธรรมชาติที่มีอยูเดิม  ขยายเขตการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา  จัดสรางครองสงนํ้าขนาดเล็กสูไรนาและขยายเขตการจัด

รูปที่ดิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าและการผลิต สงเสรมการใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับการใช

นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพื้น  และจัดหาแหลงนํ้าในระดับไรนาและชุมชนอยางทั่วถึง 

  ๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต ควบคูไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยนอมนํากระแสพระราช

ดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเนนการสงเสริม

ความรวมมือในทุกภาคสวนกับประชาชนในพื้นที่ อํา นวยความยุติธรรมอยางทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ

คุณภาพชีวิต สรางโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ิน สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบที่สอดคลองกับลักษณะพื้นที่โดยไมขัด

กับรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและ ระดับ

ปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของใหสอดคลอง ทันสมัยกับสภาพความเปนจริงของ

ปญหาที่เกิดข้ึน ตลอดจนเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบอยางเปนธรรม 

๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ   

เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาครวมกัน โดยเฉพาะการเรงแกไขปญหากระทบกระทั่งตามแนว

พรมแดน ผานกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ และเรงดําเนินการตามขอ

ผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการ

เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค 

๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอ 

และราคานํ้ามันเชื้อเพลิง 

      ๑.๗.๑ ชะลอการเก็บเงินเขากองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงบางประเภท 

ช่ัวคราวเพื่อใหราคานํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงทันท ีและปรับโครงสรางราคาพลังงานทั้งระบบใหมุงสูการสะทอนราคา

ตนทุนพลังงาน 

    ๑.๗.๒ จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพรถรับจางขนสงผูโดยสารสาธารณะ 

ในวงเงินที่เหมาะสมกับคาใชจายนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใชจริงตอเดือน 

    ๑.๗.๓ ดูแลราคาสินคาอุปโภคบรโิภคและราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปน 

ธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต 

 



    ๑.๗.๔ แกไขปญหาคาครองชีพโดยการดูแลราคาสินคาและการมีรายไดเพื่อเพิ่มกําลัง ซื้อสุทธิ 

ของประชาชนโดยปองกันและแกไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางออม 

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ  สรางสมดุล 

และความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค 

    ๑.๘.๑ พักหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอยที่มีหน้ีตํ่ากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

อยางนอย ๓ ป และปรับโครงสรางหน้ีสําหรับผูที่มีหน้ีเกิน ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งจัดทําแผนฟนฟูอาชีพและ

แผนการปรับโครงสรางการผลิตอยางครบวงจร เพื่อสรางโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการมีรายไดที่มั่นคง

และสามารถ ใชหน้ีคืน 

          ๑.๘.๒ ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา ๓๐๐ บาท และผูที่จบการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาท อยางสอดคลองกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของ

บุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระแกผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบเพื่อใหแรงงาน และบุคลากรสามารถดํารง

ชีพไดอยางมีศักด์ิศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี 

    ๑.๘.๓ จัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูที่มีอายุ ๖๐ – ๖๙ ป จะ 

ไดรับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ – ๗๙ ป จะไดรับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ – ๘๙ ป จะไดรับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปข้ึนไป 

จะไดรับ ๑,๐๐๐ บาท 

    ๑.๘.๔ ใหมีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเปนในชีวิตของประชาชนทั่วไป  

ไดแก บานหลังแรกและรถยนตคันแรก 

๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ  ๒๓  ในป  พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือรอยละ  

๒๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับการเขาสูการ

เปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน สนับสนุนสินเช่ือรายยอย โดยเฉพาะสินเช่ือ 

เพื่อประกอบอาชีพใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเปนการดูแลสังคมในชุมชน จัดหา

แหลงเงินทุนใหแกผูประกอบการและประชาชน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหงละ ๑ ลานบาท 

จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ลานบาท จัดต้ังกองทุนต้ังตัวไดในวงเงินประมาณ 

๑,๐๐๐ ลานบาท ตอสถาบันอุดมศึกษาที่รวมโครงการ สนับสนุนการสรางผูประกอบกรายยอย เพื่อใหสามารถกูยืม

เพื่อการสรางอาชีพ ผนวกกับกลไกของ “หนวยบมเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุงใหเกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม

ที่จะเปนกลไกใหมในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจจัดสรรงบประมาณเขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน 

(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ

ขนาดของหมูบาน เพื่อใหหมูบานบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนดวยตนเอง 

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน     โดยดูแลราคาสินคา 

เกษตรใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใชวิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาด

ซื้อขายลวงหนา รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตรไดในราคาสูงเพียงพอเมื่อ เทียบกับตนทุน และ

นําระบบรับจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแก เกษตรกร เริ่มตนจากการรับจํานํา



ขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิ ความช้ืนไมเกินรอยละ ๑๕ ที่ราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ     

๒๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ พรอมทั้งจัดใหมีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติใหแก เกษตรกร  การ

จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหสมบูรณ และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 

๑.๑๒ เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศโดยประกาศใหป พ.ศ.๒๕๕๔ – 

๒๕๕๕เปนป “มหัศจรรยไทยแลนด” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยวตางชาติ

เขารวมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีข้ึนในชวงป พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางเอกลักษณและการ

ผลิตสินคาในทองถ่ิน  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  สนับสนุนภารกิจของ

มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปะหัตกรรมอันทรงคุณคา เพื่อสรางงาน สรางอาชีพแกราษฎรผูยากไรให

สามารถพัฒนาเปนชางฝมือดานศิลปะที่มีความสามารถสูงและสรางช่ือเสียงใหกับประเทศ 

๑.๑๔  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ   เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

๓๐ บาทรักษาทุกโรค  เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับบริการอยางมีคุณภาพ สะดวก  รวดเร็ว และเปนธรรม รวมทั้ง

บูรณาการสิทธิของผูปวยที่พึงไดรับจากระบบประกันสุขภาพตางๆ  บูณาการแผนงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  ตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุมคาตอการ

ใหบริการมาใชใหแพรหลาย  รวมทั้งจัดใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสู

การเจ็บปวยเรื้อรัง  ไดแก โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือด  และโรงมะเร็งรวมทั้งการ

เฝาระวังโรคอุบัติใหม  และมาตรการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

๑.๑๕  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคน

ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต  และสามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตไรสาย โดยไมเสียคาใชจาย  จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอรแท็บเล็ตโรงเรียน  โดยเริ่มทอลองดําเนินการในโรงเรียนนํารองสําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ป

การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  ควบคูกับการเรงพัฒนาเน้ือหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 

รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอรไรสายตามตรฐานการใหบริหารในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมเสียคาใชจาย 

๑.๑๖  เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง    โดยม ี

สภารางใหรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อวางกลไกการใชอํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม 

และองคกรที่ใชอํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบตอประชาชนและพรอมรับการตรวจสอบ ทั้งน้ี ใหประชาชนเห็นชอบ

ผานการออกเสียงประชามติ 
 

(๒) นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ 

๒.๑  เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  ดํารงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพ 

แหงองคพระมหากษัตริย   นอมนําพระราชดําริทั้งปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติใหเปน

รูปธรรม  เพื่อใหประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย  ทั้งจะสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการ

เรียนรูรักสามัคคี  และดําเนินชิวิตอยางพอเพียง 



  ๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทับและระบบปองกันประเทศ  พัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพของกองทับและระบบปองกันประเทศใหมีความพรอม ในการพิทักษรักษาเอกราช  อธิปไตย ความมั่นคง  

และผลประโยชนแหงชาติ  สนับสนุนใหกองทับมีโครงสรางที่เหมาะสม  มีความทันสมัยสงเสริมกิจการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศใหสามารถบูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนใหเปนเอกภาพ  นําไปสูการพึ่งพาตนเอง

ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณไดเอง  สนับสนุนสิทธิและหนาที่กําลังพลของกองทับเพื่อใหเปนทหารอาชีพในระบอบ

ประชาธิปไตย  และสามารถผนึกกําลังประชาชนใหมีสวนรวมในการักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งกําหนดเปน

บทบาทของทหารในการชวยเหลือประชาชน  โดยเฉพาะอยางย่ิง กรณีเกิดภัยพิบัติรายแรง  ขณะเดียวกันจะปรับปรุง

สวัสดิการของกําลังพลทุกระดับใหมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีข้ึน 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ สงเสริมใหกองทัพพัฒนา 

ความสัมพันธทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพรอมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

พัฒนาความสัมพันธของหนวยงานดานความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนให ทั้งจะแกไขปญหาตาง ๆ กับ

ประเทศเพื่อนบานบนพื้นฐานของการสรางบรรยากาศความไวเน้ือเช่ือใจทั้ง ภาครัฐและภาคประชาชน ดําเนินการ

สํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญา ที่มีอยูเพื่อมิใหเปนเงื่อนไขของความ

ขัดแยง รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อระงับยับย้ังและปราบ ปรามอาชญากรรมขามชาติและ

ยาเสพติดใหหมดไป 

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหารวิกฤตการณเพื่อรับมือภัยคุกคาม

ดานตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางข้ึนที่มากข้ึน โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนให

สามารถดําเนินงานรวมกันอยางม ีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจาก

ภัยตาง ๆ รวมถึงใหความสําคัญในการเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับปญหาความมั่นคงในรูปแบบ ใหมในทุกดาน ไดแก 

ดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอม ความมั่นคงของมนุษย อาชญากรรมขามชาติ การกอการราย และอุบัติภัย ทั้งน้ี เพื่อให

มีความพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปญหาดานความมั่นคง ในยุคโลกาภิวัตน 
 

(๓) นโยบายเศรษฐกิจ    

มุงเนนการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  เรงใหเศรษฐกิจขยายตัวเต็มที่ตามศักยภาพ   

ขณะเดียวกันจะตองสงเสริมการกระจายรายไดและขยายโอกาสในกาเขาถึงบริการและปจจัยการผลิตใหมีความเปน

ธรรม สรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจใหเอื้ออํานายตอการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนใหเปน

กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีการดําเนินนโยบายทางการเงินและการคลังที่สอดประสานกัน     เพื่อ

สรางเสถียรภาพของระดับราคาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศและเสถียรภาพของระบบการเงิน  เพื่อใหเปน

ภูมิคุมกันตอความเสี่ยงตาง ๆ นอกจากน้ีรัฐบาลยังใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  โดยเฉพาะการ

ขนสงในระบบรางเพื่อลดตนทุนการผลิต  กําหนดนโยบายดานพลังงานที่เหมาะสม  เพื่อสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันในภาคการลงทุนและการผลิตของไทย   

 

 

 



๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

๓.๑.๑ ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศและใหเศรษฐกิจ

สามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการกระจายรายไดที่เปน

ธรรม และกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน มีการจางงานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพระมัดระวัง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนยาย เงินทุนระหวางประเทศ โดยการสรางความเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ รวมถึงการสรางความรวมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับความผันผวนที่

อาจเกิดข้ึน 

๓.๑.๒ ปรับโครงสรางภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ สรางความเปนธรรมในสังคม สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสรางฐานรายไดภาษีที่

ย่ังยืนในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดทั้งจากภาษีและที่มิใชภาษี 

๓.๑.๓ บริหารสินทรัพยของประเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้ง 

สินทรัพยของภาครัฐ ตลอดจนทุนในทองถ่ินที่รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการจัดต้ัง

กองทุนที่สามารถใชในการบริหารสินทรัพยของชาติให เปนประโยชน เชน กองทุนมั่งค่ังแหงชาติกองทุนน้ํามัน 

เช้ือเพลิงสํารองแหงชาติ และกองทุนความมั่นคงทางอาหาร เปนตน 

๓.๒ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

๓.๒.๑ ภาคเกษตรกรรม 

จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีขอมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถวนสามารถ 

เช่ือมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อความสะดวกในการสนับสนุน

ชวยเหลือ และพัฒนาเกษตรกร สรางหลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพใหแกเกษตรกร  จัดใหมี

อาสาสมัครเกษตรหมูบานเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนจัดใหมีรายการโทรทัศนเพื่อการเกษตรเพื่อ

เผยแพรความรูดานการผลิต และการตลาดแกเกษตรกรทั่วไป 

๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 

พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแหงใหม โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหมในทุกภูมิภาคที่เหมาะสม 

เพื่อรองรับการลงทุน ดานอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษ และพัฒนาเสนทางการขนสงเช่ือมโยงระหวางพื้นที่

อุตสาหกรรมดังกลาวกับทา เรือนํ้าลึกแหลมฉบังและทาเรือมาบตาพุด รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหวางฝง

อันดามันและฝงอาวไทยสําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน 

๓.๒.๓ การตลาด การคา และการลงทุน 

สงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหมเพื่อลดการพึ่งพาการ 

สงออกไปตลาดหลัก โดยสงเสริมการสงออกสินคาและบริการในตลาดใหม ไดแก จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง 

แอฟริกา  และยุโรปตะวันออก พรอมทั้งรักษาสวนแบงในตลาดหลักไมใหลดลง ตลอดจนการเตรียมความพรอมในเชิง

ของทักษะเทคโนโลยี และวิทยาการที่จําเปนในการแขงขันระดับโลกเพื่อการขยายตัวอยางย่ังยืนของ ประเทศใน

อนาคต และเปนการสงเสริมใหสินคาและบริการของไทยเปนที่รูจักและยอมรับอยาง แพรหลายจากผูบริโภคใน

ประเทศตาง ๆ 



๓.๓ นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน   การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน    และการบริหาร 

จัดการระบบขนสงสินคาและบริการ   พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางราง โดยเช่ือมโยงโครงขายและการบริหาร

จัดการขนสงผูโดยสาร และสินคาและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และระหวางประเทศ 

รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเสนทางรถไฟ 

๓.๔ นโยบายพลังงาน   กํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม เปนธรรมและมุงสูการสะทอน 

ตนทุนที่แทจริง โดยปรับบทบาทกองทุนนํ้ามันใหเปนกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา สวนการชดเชยราคาน้ันจะ

ดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุม สงเสริมใหมีการใชกาซธรรมชาติมากข้ึนในภาคขนสง และสงเสริมการใชแกสโซฮอล

และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 

๓.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต

สาธารณะที่มีการใชงาน ตามความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย ผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ใชกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะจัดใหมีบริการเครือขายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการใหบริการในพื้นที่

สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมคิดคาใชจาย หรือกําหนดเปนเงื่อนไขใหผูประกอบการจัด

ใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
 

(๔) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.๑ นโยบายการศึกษา   สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  

โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากร ทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร 

ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้ง ชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูต้ังแตอยูใน

ครรภมารดาถึงแรกเกิดใหไดรับการ ดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและ

พัฒนาการอยางมีคุณภาพต้ังแตกอนวัยเรียน จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดใหมีการ เทียบโอนวุฒิการศึกษา

สําหรับกลุมที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อ

ขยายโอกาสใหกวางขวางและลด ปญหาคนออกจากระบบการศึกษา  เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทาง

การศึกษา จัดใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยน กระบวนทัศนการเรียนรูให

เปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการ เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนา

ระบบ “ไซเบอรโฮม” ที่สามารถสงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียนทุก

ระดับช้ันไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศนเพื่อการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุง

หองเรียนนํารองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกสรวมทั้งเรง ดําเนินการให “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได 

๔.๒ นโยบายแรงงาน    เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคม 

อาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเนนระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานขามชาติ จัดระบบอํานวยความสะดวก 

และมาตรการการกํากับดูแล ติดตามการเขาออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีฝมือเขาประเทศ ควบคู

กับการปองกันผลกระทบจากการเขาประเทศของแรงงานไรฝมือ 



๔.๓ นโยบายสุขภาพ    ขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและการบริการดาน 

สุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสราง

ความกาวหนาใน ทางวิชาการ และไมกอใหเกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย สนับสนุนเอกชนให

จัดบริการศูนยพักฟนผูปวยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการใชบุคลากรทางการ 

แพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน 
 

(๕) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยการปฏิรูป การจัดการที่ดินโดยใหมีการกระจายสิทธิที่ดินอยางเปนธรรมและย่ังยืนโดยใช มาตรการทางภาษีและ

จัดต้ังธนาคารที่ดินใหแกคนจนและเกษตรกรรายยอย พิจารณาใหประชาชนไดใชประโยชนที่ดินทิ้งรางทางราชการ 

ปกปองที่สาธารณประโยชน ที่ดินทุงเลี้ยงสัตว หามการปดกั้นชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิ

ของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน นํ้า ปาไม และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แกไขปญหาการดําเนินคดีโลกรอนกับคนจน สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและ

ปรับตัวตอผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองคความรูและ

ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการ

พยากรณและคาดการณความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับ

พื้นที่ จัดทํายุทธศาสตรรองรับพิบัติภัยระยะยาว สงเสริมและเรงรัดการเตือนภัย และการเตรียมความพรอมในการ

รับมือความแปรปรวนในปจจุบัน เพื่อใหเปนฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปองกันภัยพิบัติ

โดยเฉพาะนํ้าทวม สึนามิ แผนดินไหว และดินถลม สรางกลไกสงเสริมการเขาถึงขอมูลระดับชุมชน ทองถ่ิน เพิ่มขีด

ความสามารถในระดับชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศและภัยพิบัติตาง ๆ ดําเนิน

การศึกษาอยางรอบคอบในเรื่องของความจําเปนของโครงการพัฒนาเข่ือนและ เกาะเพื่อปองกันกรุงเทพฯ และภาค

กลางใหปลอดภัยจากการเพิ่มข้ึนของระดับนํ้าทะเล และจากการละลายของนํ้าแข็งข้ัวโลกตามสภาวะโลกรอนที่กําลัง

เกิดข้ึน 
 

(๖) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

  ใหความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย  และนวัตกรรม  เพื่อเปนปจจัยสําคัญ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการสรางศักยภาพความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ  โดยรัฐบาลจะเรงพัฒนาประเทศไทยใหเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรูดวยการเสริมสราง

ความรูดานวิทยาศาสตรใหประชาชนไดใชชีวิตประจําวัน  เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรให

เพียงพอตอความตองการของประเทศ  สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  และ

สถาบันการศึกษาข้ันสูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งสงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศแลภูมิสารสนเทศ  เพื่อ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ 

 



(๗) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน  โดยสงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ  

เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยาย

ความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความ

รวมมือดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคเพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกันสรางความสามัคคี

และสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนและสงเสริม

ความรวมมือกับ ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ และเตรียมความพรอมของทุกภาคสวน

ในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง    ใช

ประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคใหเปนประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกิจทั้ง

การผลิตและการลงทุน โดยใหความสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่อยูตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและ

เมืองชายแดน 
 

(๘) นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ

สามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนไดตามความคาดหวัง รวม ทั้งสงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหลาย ๆ แหงรวมกันจัดบริการสาธารณะบางอยาง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่

องคการปกครองสวนทองถ่ินตองรวมกันทํา โดยคํานึงถึงความจําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถ่ิน ให

มีการเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อเปนฐานสําคัญในการสงเสริม

และพัฒนาประชาธิปไตยในทองถ่ินใหเขมแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธของราชการบริหารสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหมีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและ

บุคลากรของทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพพรอมรองรับภารกิจและใหบริการที่ ดีแกประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสรางความ

เขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินตามที่บัญญัติเปนหลักการไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด 

๑๔ การปกครองสวนทองถ่ิน 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 

ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบใหมีความทันสมัย  

สอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับหลักนิติธรรม เรงรัดจัดต้ังองคกร

เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมายและองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ ยุติธรรมใหสามารถดําเนินการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ไดอยางเปนรูปธรรม 

 

 

 



สวนทองถ่ินในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่ ๑๑ 

๑.๑ พัฒนาบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ไดอยางมีประสิทธิภาพ มุง

เสริมสรางความเขมแข็งใหภาคีตางๆ สามารผลักดันและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ        

ฉบับที่ 11 ไดอยางเหมาะสม โดย 
 

 ๑.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชนใหมีความพรอมในการดําเนินงานที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา                   

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๑ ติดตามความกาวหนาตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของภาคี                        

การพัฒนาอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอชุมชน โดยมีภาควิชาการสนับสนุนให เกิดการพัฒนาอยางบูรณาการ                  

และใชชุมชนเปนพื้นที่หลักในการพัฒนา 
 

 ๑.๓ เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานตามภารกิจที่กฎหมายระบุไว

อยางมีประสิทธิภาพปรับปรุงกฎระเบียบที่ไมเอื้อใหเกิดอํานาจในการบริหารจัดการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมใน

การจัดการกิจกรรมการพัฒนาในทองถ่ิน เปนเครือขายกับทองถ่ินใกลเคียงในการพัฒนาพื้นที่และปรับโครงสราง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหภาคีการพัฒนามีสวนรวมในการบริหารจัดการการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 
 

 ๑.๔ ปรับบทบาทภาครัฐในการดําเนินงานและทัศนคติในการทํางาน โดยทําหนาที่อํานวยความสะดวกและ

ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตางๆ เกิดเปนเครือขายการพัฒนารวมกันสามารถเช่ือมโยงการ

ดําเนินงานของทุกภาคีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และปรับทัศนคติขาราชการใหมุงบริการและดูแลประชาชนอยาง

สม่ําเสมอและเปนธรรมในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับพื้นที่ 
 

 ๑.๕ ปรับแนวคิดภาคเอกชนใหทํางานรวมกับภาคชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนไดอยางเปนพันธมิตรโดยมี

ภาครัฐเปนผูประสานประโยชนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น 
 

 ๑.๖ สงเสริมใหสื่อพัฒนาบทบาทการเปนสื่อกลางเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงสรางสรรคสังคม                

เปนสื่อสาธารณะที่มุงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 

 

 สร า งสภาพแวดลอมให เอื้ อ ต อก ารดํ า เนิน งานภายใตบทบาทภาคีก ารพัฒนาต า งๆ                                  

เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกระดับ โดย 

 ๑.๑ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ใหทันสมัย ลดความซ้ําซอนและขอจํากัดสามารถสราง

บรรยากาศใหการทํางานรวมกันของภาคีตาง ๆ ดําเนินไปอยางมีสัมฤทธิผล  
 

 ๑.๒ เปดพื้นที่สาธารณะใหทุกภาคีทั้งองคกรอิสระที่ต้ังโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายเฉพาะและองคกรตาม

ธรรมชาติ ตลอดจนภาคีอื่นๆ ใชประโยชนในการจัดเวทีสานเสวนาระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมดําเนิน

กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 



 ๑.๓ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความสัมพันธทําใหขอมูลขาวสารตาง 

ๆ เลื่อนไหลระหวางภาคีการพัฒนาสามารถสรางความเขาใจไดอยางถูกตองตรงกัน 

 

การดําเนินงานของ สศช.รวมกับภาคีการพัฒนา เปนการดําเนินงานในหลายรูปแบบที่จะทําใหการขับเคลื่อน

แผน ฯ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรมและเกิดข้ึนจริง ดังน้ี 

 ๑.๑ สื่อสารและเผยแพรสาระสําคัญของแผนฯ ๑๑ ใหกวางขวางในทุกกลุมและพื้นที่ผานชองทางและสื่อ  

ตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติ /ดําเนินการไดในทุกระดับ 
 

 ๑.๒ ปรึกษาหารือและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกฝายผานกลไกที่เปนทางการและไมเปนทางการที่

ทําใหเกิดความเขาใจรวมกันในสาระรายละเอียดของแผน ฯ ๑๑ รวมทั้งเปนพี่เลี้ยงใหแกสํานักงานจังหวัดและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและคัดสรรประเด็นการพัฒนาใหเหมาะสมกับพื้นที่พัฒนาชุดขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ / ภูมิสังคม 

รวมทั้งกําหนดกลไกเพื่อประสานการทํางานทั้งในแนวราบและแนวด่ิง การฝกอบรมการจัดทําเครื่องมือในการทํางาน

และเช่ือมโยงงบประมาณ 
 

 ๑.๓ รวมดําเนินโครงการนํารอง/ตนแบบกับภาคีตาง ๆ อาทิ ภาคเอกชนและชุมชนใหเปนตัวอยางสําหรับ

เรียนรู หรือนําไปขยายผลในพื้นที่ตางๆ ใหกวางขวาง  

 



๔.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัดวิสัยทัศนกลุมจังหวัด  
( ตาก  เพชรบูรณ  พิษณุโลก  สุโขทัย อุตรดิตถ )( ตาก  เพชรบูรณ  พิษณุโลก  สุโขทัย อุตรดิตถ )  

““    ศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีน  ศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีน  ”” 
 

พันธกิจ 
๑. ยกระดับรายไดและกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมที่มีคุณภาพอยางย่ังยืน 

๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนา 

    ผลิตภาพและการสรางสรรค 
๓. สรางความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
๑. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน   
๒. พัฒนาโครงขายการคา  การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 

๓. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

เปาประสงค 
๑. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพิ่มที่ย่ังยืน 
๒. เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศ เพื่อใชศักยภาพแหลงที่ต้ังและความ
พรอมของโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน 

๓. พัฒนาการคาการลงทุนและความรวมมือชายแดนไทย - พมา / ไทย - ลาว 
๔. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร กีฬาและสุขภาพ 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
๑. จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการถายทอดความรู 
๒. จํานวนกลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

๓. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับมาตรฐาน 

๔. เสนทางเช่ือมโยง E –W – E – C  ที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

๕. จํานวนเครือขายการคาการลงทุนที่เช่ือมโยงกับกลุมประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน 

๖. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึน 

๗. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

๘. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

๙. จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการอนุรักษ ฟนฟ ู

 
 



๑๐. จํานวนหมูบานและชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
     สิ่งแวดลอม 

๑๑. จํานวนหมูบาน / ชุมชน ที่ไดรับการพัฒนาองคความรูในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
๑๒. จํานวนเครือขายหมูบาน / ที่มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

 

กลยุทธ 
๑. พัฒนาและสงเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑโดยใช   

    เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๒. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics 

๓. พัฒนาและสงเสริมการคา การตลาด ทั้งภายในและตางประเทศ 

๔. สงเสริมการเตรียมความพรอมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 

๕. เสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการและการลงทุน 

๖. สงเสริม พัฒนา และอนุรักษการทองเที่ยว 

๗. สงเสริมการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 

๘. สงเสริมและพัฒนาองคความรูเพื่อการทองเที่ยวและบริการ 

๙. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

๑๐. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานการผลิต / การคา / การบริการ  

     อยางมีคุณภาพและคุมคา 

๑๑. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

 

วิสัยทัศนจังหวัดอุตรดิตถ 

““  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย   

สืบสานสืบสานวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืนวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน””  

 

เปาประสงค 

๑. เปนดินแดนแหงความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรมประเพณีท่ีดีงาม มีจริยธรรม เปนระเบียบ 

 เรียบรอย เศรษฐกิจมั่นคง 

๒. ประชาชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ 

  การเมืองการปกครอง 

3. ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ OTOP มีคุณภาพ 

   ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 

๔. มีการพัฒนาที่ย่ังยืน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม และ 

  ประเพณีที่งดงาม 

๕. มีศักยภาพการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธอันดี ทั้งภายในและระหวางประเทศ 
 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรูคูคุณธรรม มีวินัย และอยูอยาง 

  เปนสุข มีรายได และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

๒. สงเสริม พัฒนา ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ใหมีคุณภาพปลอดภัย 

 และมีระบบการตลาดที่ดี 

๓. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน 

๔. พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 

ทุกพื้นที ่

๕. สงเสริม การคา การลงทุน การทองเที่ยว ทั้งภายในและตางประเทศ ตลอดจนสรางสัมพันธไมตร ี

อันดีระหวางประเทศในภูมิภาค 
 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร 

     ๑. เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรูคูคุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได 

อาชีพท่ีเหมาะสม ชุมชนเขมแข็ง มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 

กลยุทธ 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุง โครงขายคมนาคม ผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึงและเทาเทียมกันสามารถรองรับความเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ 

๑.๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากรดวยความรูคูคุณธรรม พรอมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ใหสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อยกระดับการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสดุตอ

ประชาชน 

๑.๓ พัฒนาทรัพยากรมนุษยบนพื้นฐานความเสมอภาคโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เพื่อผลสัมฤทธ์ิดานคุณภาพและการเรียนรูใหครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษา ตลอดจนเปดโอกาส ในการ

เรียนรูและเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 

๑.๔ พัฒนาความเปนอยูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งวัยเด็ก เยาวชน วัยทํางาน และผูสูงอายุ สงเสริมใหประชากร 

วัยทํางานใหมีงานทํา มีหลักประกันท่ีมั่นคงในชีวิต มีความมั่นคง คุมครองแรงงานเด็กและสตร ีสงเสรมิ

บริการสาธารณสุข สุขอนามัย สรางภูมิคุมกันทางสังคม สรางความปรองดองดวยกีฬา การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

๑.๕ สงเสริมใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ

ของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเครือขายอยางตอเน่ือง เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน นําไปสูการพึ่งตนเอง และลดปญหาความยากจน 

๑.๖ ชวยเหลือและสนับสนุนการมีงานทําและรายไดของประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

ถดถอย และสรางความเช่ือมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม 

๑.๗ เสริมสรางสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความมั่นคง 

 และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการรวมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 

การสรางสรรคสังคมใหเกิดความสมานฉันท และความมั่นคงภายในและชายแดน การบริหารวิกฤติการณดาน

สาธารณภัย การดําเนินกิจกรรมสาธารณชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนในลักษณะ

เครือขาย ใหสามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่อยางมีสวนรวม 

 

 

 
 



     ๒. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัย 

และมีความมั่นคงทางอาหาร  

กลยุทธ 

๒.๑ สงเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา เพื่อเพิ่มมูลคา 

โดยมุงพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค 

๒.๒ สงเสริมพัฒนาการปลูกพืชการปศุสัตว และประมงที่สอดคลองกับการตลาด โดยสงเสริมการลดตนทนุ

การผลิต เพิ่มรายไดในภาคการเกษตร 

๒.๓ เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหกับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ 

ตลอดจนการสงเสริมกลุมOTOP กลุมธุรกิจ ผูประกอบการ SMEs ใหมีความเขมแข็ง 

๒.๔ สงเสริมการศึกษาการวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินคาคาเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการแปรรูป และผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพ และปลอดภัย    
   

     ๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการทองเท่ียว 
กลยุทธ 

๓.๑ ทํานุบํารุง รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยการเช่ือมโยงกับการ

พัฒนาทางสังคม การทองเที่ยว และเศรษฐกิจ 

๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ  

การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓.๓ สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร กับเพื่อนบานทั้งภายในและตางประเทศ 

๓.๔ มีการพัฒนาการทองเที่ยวทุกดาน โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณและศักยภาพสูง 

 

     ๔. ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ พัฒนาแหลงนํ้า การจัดการสิ่งแวดลอม และพลังงานท่ีดี 

กลยุทธ  

๔.๑ สนับสนุนใหมีการสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ พรอมกับการอนุรักษ 

ทรัพยากรปาไม การฟนฟูทรัพยากรดิน การพัฒนาแหลงนํ้า การบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบและคุมคา

เพื่อรักษา ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําร ิ

๔.๒ กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชน ให 

 เพียงพอแกการอยูอาศัยและการเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ

ทั้งผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน อยางย่ังยืนและมีสวนรวม 

๔.๓ สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมเมืองและทองถ่ิน ภายใตการมีสวนรวมของชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 



๔.๔ สงเสรมิ บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม การผลิตและการใชพลังงานทดแทนอยาง

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ

สุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ิน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

๔.๕ สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพ 

สูงสุด ท้ังในภาครัฐและเอกชนอยางมีสวนรวมและยั่งยืน 

 

๕. เพ่ิมศักยภาพ การคา การลงทุน การทองเท่ียว และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

กลยุทธ  

๕.๑ เสริมสรางความรวมมือและความรูเกี่ยวกับการคา การลงทุน และการบริการ ใหกับผูประกอบการ 

ทั้งภายในและตางประเทศ 

๕.๒ พัฒนาสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับจังหวัดภายในภูมิภาคและอื่น  ๆรวมทั้งตางประเทศ โดย 

ยึดหลักการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค สนับสนุนการเพิ่มและขยายชองทางการคา การลงทุนการทองเที่ยว

และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดี อยางย่ังยืน 

๕.๓ พัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการ พัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจชายแดน

และระบบ Logistics ใหเอื้อประโยชนตอการคา การลงทุน การทองเที่ยว เปนการเพิ่มมูลคาใหกับการคาใน

ตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม 

๕.๔ สงเสริมใหมีการประกอบกิจการ มีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดทั้งทางตรงหรือ

ทางออม และคุมครองผูบริโภค 

๕.๕ สนับสนุน ใหมีการปรับปรุงและแกไข กระบวนการผานแดน เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา     

การลงทุน และการทองเที่ยว 

๕.๖ พัฒนาสินคาและบริการ เสริมสรางความปลอดภัยและสุขอนามัย ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ

ของผูบริโภค คูคา และนักทองเที่ยว 

๕.๗ สนับสนุนใหมีการปรับปรุง พัฒนา แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน วัฒนธรรม และประวัติศาสตร โดยการมี

สวนรวมของชุมชน และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
 
วิสัยทัศน 

“ อําเภอแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย 
มั่นใจการตลาด ทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม ” 

 

พันธกิจ 
๑. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  สิ่งสําคัญทางประวัติศาสตรรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ิน  วัฒนธรรม  

ประเพณีดีงาม  
 

๒. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิตภาพเกษตรกรรม  ภาพแปรรูปใหมีคุณภาพ  ปลอดภัย  และมีระบบ
การตลาดที่ดี 

 

๓. พัฒนาทองที่อําเภอใหมีความเปนระเบียบสวยงามเปนเมืองนาอยู   ประชาชนมีความสุขในการดํารงชีวิต และมี
ความปลอดภัย 

 

๔. สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  
 

 ๑. ปรับโครงสรางภาคการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดรายจาย  ปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาธุรกิจ
การตลาด 

กลยุทธ 
๑. พัฒนาระบบการผลิตภาคเกษตรกรรม  การแปรรูป  เพื่อเพิ่มมูลคาโดยมุงเนนพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ 

และปลอดภัยตอผูบริโภค 
 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการใชสารอินทรียชีวภาพแทนการใชสารเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายไดใน
ภาคการเกษตร 

 

๓. พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืช ใหมีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตตอเน้ือที่ที่ผลิตอยูเดิม 
 

๔. สงเสริมการศึกษาวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาด สินคาเกษตรกรรม และการ       
แปรรูป 
 

๒. จัดการเรื่อง กรรมสิทธิ์เก่ียวกับท่ีดินใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและทําเกษตรกรรม  

กลยุทธ 

๒.๑ สงเสริมการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและทําการเกษตร 

 
 
 
 



๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ 
๓.๑ การแกไขปญหาความยากจนและความเดือดรอนของประชาชน 

๓.๒ การแกไขปญหายาเสพติด 

๓.๓ การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓.๔ ความปลอดภัยในอาหารและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

๓.๕ สงเสริมการกีฬาและการสาธารณสุข 

  ๓.๖ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและวินัยจราจร 

 ๓.๗ สงเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และศีลธรรมของประชาชน 

 ๓.๘ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๓.๙ ประชาชนไดรับการบริการที่ดี เสมอภาคและเปนธรรม 

 ๓.๑๐ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองรวม 

 ๓.๑๑ การสงเสริมอาชีพและรายได 

 
๔. พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการทองเท่ียว 

กลยุทธ 
๔.๑ อนุรักษและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 

ความงามตามธรรมชาติ 

๔.๒ บริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว 

 

๕. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธ 
๕.๑ การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค 

๕.๒ การพัฒนาไฟฟา ประปา โทรศัพท 

๕.๓ พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม 

 
 
 
 
 



นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
 

“ หาดกรวดตําบลแหงความสุข ” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒   การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดให    
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕   การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย 
 

ยุทธศาสตรที่ ๖   การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรที่ ๗   การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
 

 

แนวทางเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. บริหารจัดการการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ และสรางเสริมจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

๒. พัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค และแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและพอเพียง 

๓. สงเสริม สนับสนุน สวัสดิการตางๆ และสงเสริม สนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิต  เกษตร

อินทรีย ใหประชาชนอยูดี กินดี เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที ่

๔. พัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคใหทั่วถึง 

๕. สงเสริม รณรงคใหประชาชนใสใจในสุขภาพและควบคุมโรคติดตอ 

๖. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  และสงเสริมศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. พัฒนา สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดการขยะแบบประชาชน เพ่ือใหตําบลหาดกรวดเปนระเบียบ รณรงคการกําจัดขยะ คัดแยกขยะ 500,000 - - ประชาชนรวมกันกําจัดขยะ กอง

มีสวนรวม หมูท่ี 1 - 9 เรียบรอยไมมีปญหาเก่ียวกับขยะ เพ่ือแกไขปญหาขยะมูลฝอย มูลฝอยอยางเปนระเบียบ สาธารณสุข

2 โครงการจัดการขยะอันตรายและ เพ่ือรณรงคปลูกจิตสํานึกในการรักษา เพ่ือแกไขปญหาขยะมูลฝอย 300,000 - - ปญหาขยะมูลฝอยไดการ กอง

ขยะพิษ สิ่งแวดลอมและรักษาความสะอาดใน หมูท่ี  1-9  และใหเกิดรายได แกไขอยางเปนระบบ สาธารณสุข

หมูบาน

3 โครงการจัดซื้อท่ีดินสําหรับท้ิงขยะ เพ่ือแกไขปญหาขยะมูลฝอยหมูท่ี  1-9 เพ่ือแกไขปญหาขยะจากผู - 10,000,000 - ปญหาขยะมูลฝอยไดการ กอง

จํานวน  20  ไร ประกอบการรานคาหนวยงาน แกไขอยางเปนระบบ สาธารณสุข

และองคกรตางๆใน ต.หาดกรวด

4 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพ่ือใชเปนภาชนะจัดเก็บขยะในเขต เพ่ือแกไขปญหาขยะจากผู - 1,000,000 - ปญหาขยะมูลฝอยไดการ กอง

รับผิดชอบของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประกอบการรานคาหนวยงาน แกไขอยางเปนระบบ สาธารณสุข

และองคกรตางๆใน ต.หาดกรวด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2558 - 2560 )

เทศบาลตําบลหาดกรวด

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข - เพ่ือตอบสนองโครงการพระราชดําริ ปลูกสักจํานวน 11 ไร ภายใน 20,000 20,000 20,000 การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน กองเกษตร

สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ไดอยาง 5 ป และอนุรักษพันธุตนสักใหคงอยู

พระเจาอยูหัว เปนรูปธรรม

2 โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบล ปลูกตนไม และดูแลรักษาตนไม 20,000 20,000 20,000 มีตนไมเพ่ิมมากข้ึน และมี กองเกษตร

หาดกรวด ไมต่ํากวาปละ  200 ตน ภูมิทัศนท่ีสวยงาม

3 โครงการปลูกหญาแฝกตามแนว ปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดิน และนํ้า ปลูกหญาแฝกปละไมต่ํากวา 15,000 15,000 15,000 ประชาชนอนุรักษดิน และนํ้า กองเกษตร

พระราชดําริ 50,000  กลา เพ่ิมมากข้ึน

4 โครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนใสใจ เยาวชนเขารวมโครงการไมนอย 30,000 30,000 30,000 ปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนใสใจ กองเกษตร

รักษาสิ่งแวดลอม  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและ กวาปละ 50 คน  ปลูกตนไมเพ่ิม รักษาสิ่งแวดลอมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ลดภาวะโลกรอน ปละไมนอยกวาปละ  200 ตน และลดภาวะโลกรอน

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว เพ่ือใชในการศึกษาคนควาพันธุพืช กอสรางอาคาร สระนํ้า ขนาด - - 23,448,500 มีสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีคนควา กองชาง

พระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิจัยโรคพืช โรคสัตว และเปนศูนย 30x80 ม. ถนน คสล. ขนาด   และ เปนศูนยราชการของตําบล

และการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม ราชการของตําบลหาดกรวด 5x800 ม. ฯลฯ หาดกรวด

2. สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



(หาดกรวด MODEL)

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

6 โครงการสรางแนวกันไฟปาชุมชน เพ่ือปองกันไฟไหมปาชุมชน สรางแนวกันไฟ 30,000 - - มีแนวกันไฟปองกันไฟไหม กองเกษตร

ในตําบลหาดกรวด

7 โครงการเยาวชนพิทักษรักสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเยาวชนมีความรูความเขาใจ เยาวชนตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 เยาวชนมีความรู ความเขาใจ กอง

เก่ียวกับปญหาขยะ และเกิดกระบวน ในการสงเสริมดูแลรักษา สาธารณสุข

การเรียนรูในการลดปริมาณขยะ รวมถึง สิ่งแวดลอม ปญหาชยะมูลฝอย

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม หมูบานปราศจากขยะ มี

ทัศนียภาพท่ีสวยงาม นามอง

8 โครงการรณรงคเก็บขยะ เพ่ือสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี เอ้ือตอการมี ประชาชนตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีกิจกรรมรณรงครักษา กอง

รักษาสิ่งแวดลอม สุขภาพดี ความสะอาดรวมกัน หมูบานมี สาธารณสุข

สิ่งแวดลอมดี สุขภาพดี

9 โครงการหาดกรวดรวมใจ คลองสวย เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนใหหนาอยู ประชาชนตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดใชประโยชนจาก กอง

นํ้าใส ใสใจสิ่งแวดลอม นาอาศัย มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม หวย หนอง คลอง บึง อยางเต็มท่ี สาธารณสุข

เหมาะสมตอระบบนิเวศวิทยา และ และประชาชนมีจิตสํานึก มีความ

การเกษตร ตระหนักเห็นความสําคัญในการดู

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



แลรักษาแหลงนํ้าอยางตอเน่ือง

3. จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงสระหนองรี หมูท่ี 4-5 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 - 5 มีสถานท่ี ปลูกไมดอก ไมประดับ 800,000 - - ประชาชนหมูท่ี 4 - 5 มีสถานท่ี กองชาง

พักผอน ติดตั้งไฟฟา ขนาด 4 x 400 เมตร พักผอนหยอนใจ

2 โครงการกอสรางเข่ือนเรียงหินปองกัน เพ่ือปองกันการพังทลายท่ีดินริม กอสรางเข่ือนความยาว 2,000 ม. - - 70,000,000 ปองกันการพังทลายของท่ีดิน สํานักปลัด

นํ้ากัดเซาะตลิ่ง หมูท่ี 1, 5, 6 แมนํ้านาน หมูท่ี 1, 5, 6 รอยละ 20 ของจํานวนท่ีดิน กองชาง

ท้ังหมดในเขต ทต.

3 โครงการกอสรางถนนเลียบริมนํ้านาน เพ่ือใชเปนเสนทางในการขนสินคาทาง กอสรางถนนไมนอยกวา 4 เมตร - - 25,000,000 มีถนนเปนเสนทางในการขน สํานักปลัด

หมูท่ี 1 - 4 การเกษตรและเพ่ือปองกันนํ้าไหลบา ยาว 5,000 เมตร สินคาทางการเกษตร และเพ่ือ กองชาง

ทวมขังท่ีเกษตรกร ปองกันนํ้าไหลบาทวมขังท่ีเกษตร

4 โครงการปองกันนํ้ากัดเซาะตลิ่ง เพ่ือปองกันการพังทลายท่ีดินริม กอสรางคันคลองจระเขความยาว - 5,000,000 - ปองกันการพังทลายของคัน สํานักปลัด

คันคลองจระเขพัง หมูท่ี 1 - 6 คันคลองจระเข หมูท่ี 1 - หมูท่ี 6 5,000 เมตร หมูท่ี 1 - หมูท่ี 6 คลองจระเข หมูท่ี 1 -หมูท่ี 6 กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



















เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปา เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 - 9 ไดมีนํ้า ปรับปรุงระบบนํ้าประปา หมู 3,000,000 - - ประชาชน หมูท่ี1-9  ไดอุปโภค กองชาง

หมูท่ี 1-9 ใหใสสะอาด ประปาเพ่ืออุโภค - บริโภค ท่ี 1 - 9 บริโภค นํ้าประปาท่ีสะอาด

2 โครงการขยายเขตการใชนํ้าประปา  เพ่ือใหประชาชน หมู1-9 มีนํ้าประปา ขยายเขตทอสงนํ้าใหครอบคุม 1,000,000 - - ประชาชนมีนํ้าประปาใชอยาง กองชาง

หมูท่ี 1-9 อุปโภคบริโภค อยางเพียงพอ ในพ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด เพียงพอ และท่ัวถึง

3 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาหมูบาน เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด มีนํ้า ประชาชนตําบลหาดกรวด มีนํ้า 3,000,000 - - ประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า กองชาง

หมูท่ี  1 - 9 ท่ีชํารุด อุดตัน ใชอยางเพียงพอ ประปาใชท่ีเพียงพอ ใชอยางเพียงพอ

4 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าหวยนํ้าจาง เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 มีนํ้าเพ่ือ ขุดลอกหวยนํ้าจาง หมูท่ี 7 2,500,000 - - ประชาชน หมูท่ี 7 ไดใชนํ้า กองชาง

(ฝงไผใหญ) หมูท่ี 7 อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ (ฝงไผใหญ) อยางเพียงพอ

5 โครงการแกไขปญหาแหลงนํ้าประปา เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 8 มีนํ้าใชเพ่ือ แกไขปญหาแหลงนํ้าประปา 1,000,000 - - ประชาชน หมูท่ี 8 ไดใชนํ้า กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 8 อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ หมูท่ี 8 อยางเพียงพอ

6 โครงการกอสรางประปาผิวดินขนาด เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 ใชนํ้า กอสรางระบบประปาผิวดิน - - 3,000,000 ประชาชน หมู 5 มีนํ้าประปาเพ่ือ กองชาง

ใหญ จุดบานณรงค  มอญเมือง หมูท่ี  5 ผลิตนํ้าประปาหมูบาน ขนาดใหญ อุปโภค - บริโภค อยางเพียงพอ

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

1. ปรับปรุงระบบน้ําประปา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

7 โครงการกอสรางประปาบาดาลขนาด เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 ใชนํ้าบาดาล กอสรางระบบประปาบาดาล - - 5,000,000 ประชาชน หมู 5 มีนํ้าประปาเพ่ือ กองชาง

ใหญมาก จุดบานณรงค  มอญเมือง ม.5 ผลิตนํ้าประปาหมูบาน ขนาดใหญมาก อุปโภค - บริโภค อยางเพียงพอ

8 โครงการกอสรางประปาหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา กอสรางระบบประปาหมูบาน - 3,000,000 - ประชาชนท่ีใชนํ้าประปา กองชาง

หมูท่ี 8 อุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ หมูท่ี 8  มีนํ้าอุปโภค - บริโภค

อยางเพียงพอ

9 โครงการขุดลอกแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด มีนํ้า ขุดลอกแหลงนํ้าเพ่ือใชผลิต 2,000,000   2,000,000  - ประชาชนท่ีใชนํ้าประปา กองชาง

บริโภค  หมูท่ี   1 - 9 ประปาอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ นํ้าประปาอุปโภค บริโภค   หมูท่ี 1 - 9  มีนํ้าอุปโภค-

หมูท่ี  1 - 9 บริโภคอยางเพียงพอ

10 โครงการซื้อโองใหญ หมูท่ี 7,8,9 เพ่ือใหประชาชนท่ีขาดแคลนนํ้า ซื้อโองใหญเพ่ือใสนํ้าในฤดูแลง 200,000 - - ประชาชนท่ีใชนํ้าอุปโภค - สํานักปลัด

มีภาชนะในการกักเก็บนํ้าในฤดูแลง ใหประชาชน หมูท่ี 7, 8, 9 บริโภค ท่ีสะอาดและเพียงพอ

ท่ีสะอาดและเพียงพอ

11 โครงการกอสรางประปาผิวดินจุดบาน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีนํ้าประปา กอสรางระบบประปาผิวดิน 3,000,000 - - ประชาชน หมู 6 มีนํ้าประปาเพ่ือ กองชาง

นายบุญยัง  บุญธูป หมูท่ี 6 บานซาน อุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ  ขนาดใหญ หมู 6 อุปโภค - บริโภค อยางเพียงพอ

12 โครงการวางทอระบบนํ้าดิบประปา เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้าประปาใช วางทอระบบนํ้าดิบประปาจาก 500,000 - - ประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้าอุปโภค กองชาง

หมูท่ี 8 จากสระปาแดง อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ ปาแดงไปหมูท่ี 8 บานดงชางดี  บริโภค อยางเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

13 โครงการวางทอเมนประปาในจุดบริเวณ เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปาใช วางทอระบบนํ้าดิบประปาในจุด 2,000,000 - - ประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า กองชาง

ท่ียังไมท่ัวถึงในตําบลหาดกรวด อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ ท่ียังไมท่ัวถึง อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



2. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางคลองสงนํ้าตอจาก เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชอุปโภค บริโภค กอสรางคลองสงนํ้าตอจากคลอง 1,300,000 - - ประชาชนไดใชนํ้าอยางเพียงพอ กองชาง

คลองจระเข หมูท่ี 3 และทําการเกษตร อยางพอเพียง จระเข ระยะทาง 1 กิโลเมตร

2 โครงการกอสรางคลองไสไก หมูท่ี 3 เพ่ือใหเกษตรกรไดมีนํ้าใชในชวงฤดูแลง กอสรางคลองไสไกทางไป 500,000 - - เกษตรกรมีนํ้าใชในการทําการ กองเกษตร

ทางไปดงชางดี นารองประดู เพ่ือทําการเกษตร ดงชางดี นารองประดู ยาว  เกษตรอยางเพียงพอ กองชาง

ประมาณ 100 เมตร

3 กอสรางสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา เพ่ือใหเกษตรกร หมูท่ี1,2,7,8,9  กอสรางคลองสงนํ้าดวย 20,000,000 - - เกษตรกรทํานาหมูท่ี 1,2,7,8,9 กองชาง

เพ่ือการเกษตรพรอมเครื่องสูบนํ้า มีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึง ไฟฟาความยาว 5,000 ม. มีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรอยาง กองเกษตร

หมูท่ี 1 ติดตอถึง หมูท่ี 9 และเพียงพอ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

4 โครงการกอสรางอาคารระบายนํ้า เพ่ือกักเก็บนํ้าและสามารถปด-เปด กอสรางประตูปดเปดนํ้า - 7,000,000  - ประชาชน หมู 1-4 ใชประโยชน กองชาง

คลองจระเข หมูท่ี 3 ตอหมูท่ี 4 นํ้าไดตามความตองการของเกษตรกร คลองจระเข หมูท่ี 3 ตอหมูท่ี 4 จากคลองสงนํ้าเพ่ือทําการเกษตร

ท่ีใชประโยชนจากคลองจระเข อยางมีประสิทธิภาพ

5 โครงการกอสรางคลองชลประทานเพ่ือ เพ่ือกอสรางคลองดาดคอนกรีตยาว กอสรางคลองดาดคอนกรีตยาว - - 1,500,000 ประชาชน หมูท่ี 1-3 ใชเพ่ือทํา กองเกษตร

การเกษตร หมูท่ี  3 1,200  ม. 1,200  ม. การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

6 โครงการขุดสระนํ้าปาแดง หมูท่ี 3 เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชอยางเพียงพอ ขุดสระนํ้าท่ีปาแดง ขนาดใหญ 10,000,000 - - ประชาชนมีแหลงนํ้าเพ่ือใชใน กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



การเกษตร อยางเพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพ

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

7 โครงการขุดลอกฝายนํ้าลนหวยสองจบ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มี ขุดลอกฝายนํ้าลน หวยสองจบ - 500,000 - ประชาชนหมูท่ี 7 มีแหลงนํ้า กองชาง

หมูท่ี 7 แหลงนํ้าเพ่ือทําการเกษตรอยางมี หมูท่ี 7 เพ่ือทําการเกษตรอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

8 โครงการการบริหารจัดการการใชนํ้าจาก เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังในชวงฤดูฝน และ มีการบริหารจัดการนํ้าใหเกิด 3,000,000 - - ประชาชนหมูท่ี 1 และ หมูท่ี 9 สํานักปลัด

บึงกระโลใหเกิดประโยชน บริหารจัดการนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง ประโยชนสูงสุด มีนํ้าใชในชวงฤดูแลง และในชวง

ฤดูฝนนํ้าไมทวมขัง

9 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 1 - 5 ใชนํ้า ปรับปรุงซอมแซมคลองสงนํ้า 4,000,000 - - เกษตรกรทํานาหมูท่ี 1 - 5   มีนํ้า กองเกษตร

คลองสงนํ้าดวยไฟฟาสถานีบานทับใหม ทําการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ไฟฟา ความยาว 3,500 ม. ใชเพ่ือการเกษตรอยางมี

หมูท่ี 1 และคลองสงนํ้าดวยไฟฟาสถานี ประสิทธิภาพ

บานวังหมู หมูท่ี 4

10 โครงการขุดสระเพ่ือการเกษตร เพ่ือขุดสระใหเกษตรกรมีนํ้าใชในการ มีสระนํ้าเพ่ือการเกษตร 2,000,000 - - ประชาชน หมู 1-9 มีนํ้าใชใน กองชาง

หมูท่ี 1-9 ทําการเกษตร การทําเกษตรพอเพียง

11 โครงการกอสรางอาคารระบายนํ้า เพ่ือกักเก็บนํ้าและสามารถปด-เปด กอสรางอาคารระบายนํ้า - 6,000,000  - ประชาชน หมู 6 ใชประโยชน กองชาง

หมูท่ี 6 บานซาน นํ้าไดตามความตองการของเกษตรกร หมูท่ี 6 บานซาน จากอาคารระบายนํ้า เพ่ือทําการ

ท่ีใชประโยชนจากอาคารระบายนํ้า เกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา





เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดให เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหกับ เสริมสรางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได 200,000 200,000 200,000 ผูพิการและผูปวยโรคเอดสมี กองการ

ผูพิการและผูปวยโรคเอดส ผูพิการและผูปวยโรคเอดส ใหกับผูพิการและผูปวยเอดส อาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได ศึกษา

2 โครงการสนับสนุนรถโยกคนพิการ เพ่ือชวยเหลือดูแลคนพิการในตําบล คนพิการในตําบลไดรับรถโยก - 300,000 - คนพิการไดรับรถโยกและชวย กองการ

ในตําบลหาดกรวด หาดกรวด ครบทุกคน ตัวเองได ศึกษา

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส 15,000,000 - - ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส กองการ

ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส ตําบลหาดกรวด ผูพิการ ผูปวยโรคเอดสท่ีมีอยูในตําบล ในตําบลหาดกรวดไดรับเบี้ยยังชีพ ตําบลหาดกรวดไดรับเบี้ยยังชีพ ศึกษา

หาดกรวด

4 โครงการสงเสริมกิจกรรมผูพิการ ผูปวย 1.เพ่ือสงเสริมวันครอบครัวคนพิการ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดสในเขต 60,000 - - ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส ท่ีเขารวม กองการ

โรคเอดสในเขตตําบลหาดกรวด คนปวยโรคเอดส ตําบลหาดกรวดท่ีเขารวม กิจกรรมมีพัฒนาการท่ีดี ศึกษา

2.อบรมผูนําเชิงปฏิบัติการ โครงการมีพัฒนาการท่ีดี

3.เก็บตัวนักกีฬาคนพิการ  จ.อุตรดิตถ

4.จัดงานวันคนพิการสากล

5.จัดกิจกรรมวันเอดสโลก

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

1. แนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหเปนมาตรฐาน

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทํา เพ่ือใหประชาชนไดรวมกันแกปญหา ประชาชนไดเสนอความคิดเห็น 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

แผนชุมชน ในแตละชุมชน / หมูบาน และปญหา เพ่ือการแกไขตอไป พัฒนาชุมชนของตนเอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



3. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการศึกษาอบรมอาสาสมัครปองกัน เพ่ือใหมีกองกําลังชวยเหลือราษฎรท่ี จัดอบรม อปพร. 300,000 300,000 300,000 มีกองกําลังชวยเหลือราษฎรท่ี สํานักปลัด

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หมู 1-9 ประสบสาธารณภัย ประสบสาธารณภัย

2 โครงการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน เพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิต และ มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 250,000 - - ประชาชนตําบลหาดกรวดมีความ สํานักปลัด

ตําบลหาดกรวด ทรัพยสินของประชาชนตําบลหาดกรวด ในชีวิต และทรัพยสินของ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนตําบลหาดกรวด

3 โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ อปพร. เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับ อปพร. สมาชิก อปพร. จํานวน 100 คน 100,000 - - อปพร. ท่ีปฏิบัติหนาท่ีมีกําลังใจ สํานักปลัด

ตําบลหาดกรวด ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



4. แนวทางการสรางความปลอดภัยทรัพยสินประชาชน และปองกันใหการชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการติดตั้งกระจกโคงจราจรบริเวณ เพ่ือปองกกันอันตรายท่ีเกิดจากการ ติดตั้งกระจกโคงจราจรบริเวณ 300,000 - - ปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการ สํานักปลัด

จุดเสี่ยงทางโคง หมูท่ี 1- 9 ต.หาดกรวด ขับข่ียานพาหนะท่ีว่ิงสวนมา จุดท่ีเสี่ยง หมูท่ี 1 - 9 ขับข่ียานพาหนะบริเวณจุดเสี่ยง กองชาง

2 โครงการจัดซื้อเรือทองแบน พรอม เพ่ือใชในการกูชีพ กูภัย ในชวงเวลาเกิด ซื้อเรือทองแบน จํานวน 1 ลํา - 500,000 - มีเรือทองแบนเพ่ือชวยเหลือผูท่ี สํานักปลัด

เครื่องยนต ภัยพิบัติตางๆ ประสบภัย

3 โครงการซื้อรถบรรทุกนํ้า ขนาด เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีประสบ จัดซื้อรถบรรทุกนํ้า 1 คัน - 5,000,000 - ประชาชนท่ีประสบภัยแลง สํานักปลัด

12,000 ลิตร ภัยแลง ไดรับความชวยเหลือ

4 โครงการจัดซื้อรถยนตกูชีพ-ฉุกเฉิน  เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยและ จัดซื้อรถยนตกูชีพ-ฉุกเฉิน  1 คัน - 1,500,000 - ชวยเหลือผูประสบภัยและ สํานักปลัด

(พรอมอุปกรณ) เพ่ือชวยเหลือ ประสบอุบัติเหตุตางๆในพ้ืนท่ีและ ประสบอุบัติเหตุตางๆในพ้ืน

ผูประสบภัยในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีใกลเคียง ท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

5 โครงการฝกทบทวนทีมOTOS เพ่ือชวยเหลือในกรณีเกิดภัยภิบัติ ฝกทบทวนทีมOTOS ประจํา 100,000 - - ชวยเหลือในกรณีเกิดภัยภิบัติ สํานักปลัด

ประจําตําบล ตางๆในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลหาดกรวด ตางๆในพ้ืนท่ี

6 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร เพ่ือใชในงานปองกันและบรรเทา จัดซื้อวิทยุสื่อสาร จํานวน 200,000 - - มีวิทยุสื่อสารไวใชในการติดตอ สํานักปลัด

สาธารณภัย และติดตอประสานงานใน 20 เครื่อง ประสานงานราชการ

งานราชการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

7 โครงการฝกอบรมกองกําลังพิทักษถ่ิน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ฝกอบรมกองกําลังพิทักษถ่ิน 100,000 - - เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ สํานัดปลัด

หมูท่ี1-9 ทรัพยสินของราษฎร ทรัพยสินของราษฎร

8 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพ่ือใหประชาชนเคารพกฎจราจร การรณรงคประชาสัมพันธขับข่ี 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเคารพกฎจราจร สํานักปลัด

จราจรในชวงเทศกาล และลดจํานวนอุบัติเหตุในชวง ปลอดภัยในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1-9 และลดจํานวนอุบัติเหตุใน

เทศกาล ชวงเทศกาล

9 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือลดจํานวนอุบัติเหตุผูใชรถยนตใน ติดตั้งดวงโคมไฟฟาใหแสงสวาง 200,000 - - ลดจํานวนอุบัติเหตุผูใชรถยนต สํานักปลัด

ทางจราจร พ้ืนท่ี ทต.หาดกรวด กระจกโคง, กรวยจราจรตาม ในพ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด

จุดเสี่ยง  ถนนและปายแจงเตือน

อันตราย  อบรมการขับข่ี ฯลฯ

10 โครงการเพ่ิมสัญญาณไฟกระพริบจราจร เพ่ือปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการขับข่ี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร 150,000 - - ปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการ สํานักปลัด

ตามทางแยกบริเวณจุดเสี่ยง หมูท่ี 1 - 9 ยานพาหนะ บริเวณทางโคง ทางแยก ตามบริเวณจุดเสี่ยง หมูท่ี 1-9 ขับข่ียานพาหนะบริเวณทางโคง กองชาง

ตําบลหาดกรวด

11 โครงการติดกลองวงจรปดตามจุดเสี่ยง เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต จัดซื้อกลองวงจรปดในจุดเสี่ยงท่ี 500,000 - - เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

ในเขตตําบลหาดกรวด และทรัพยสิน เกิดอุบัติเหตุ และทรัพยสินของทางราชการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



5. แนวทางการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนมีความ รณรงคประชาสัมพันธและจัด 300,000 300,000 300,000 ประชาชนและเยาวชนมีความ สํานักปลัด

ยาเสพติด หมูท่ี 1 - 9 รูความเขาใจปญหายาเสพติด อบรมใหความรูกับเยาวชน  รูความเขาใจปญหายาเสพติด

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุมพลัง เพ่ือปองกันการแพรระบาดของยา อบรมกลุมพลังแผนดิน 50,000 - - ประชาชนและเยาวชนมีความ สํานักปลัด

แผนดิน เสพติดใหมีประสิทธิภาพ รูความเขาใจปญหายาเสพติด

และใหตําบลหาดกรวดปลอด

จากยาเสพติด

3 โครงการฟนฟูผูติดยาเสพติดกลับคืนสู เพ่ือชวยเหลือผูทีเลิกยาเสพติดใหคืน อบรมฝกอาชีพใหผูติดยาเสพติด 200,000 200,000 200,000 ผูติดยาเสพติดไดรับการฝก สํานักปลัด

ครอบครัว สูครอบครัว มีอาชีพสามารถเลี้ยงชีพได อาชีพสามารถเลี้ยงชีพได

4 โครงการการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดใชเวลา ประชาชนตําบลหาดกรวด 200,000 - - ประชาชนตําบลหาดกรวดไมของ กองศึกษา

วางใหเกิดประโยชน และหางไกล หางไกลยาเสพติด เก่ียวกับยาเสพติด สํานักปลัด

ยาเสพติด

5 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยาเสพติด เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีลาน สรางลานกีฬาอเนกประสงค 2,000,000 - - ประชาชนมีสถานท่ีจัดกิจกรรม สํานักปลัด

กีฬาเพ่ือใชเปนท่ีออกกําลังกาย ใชเวลา เพ่ือสรางสังคมไทยเปนสุข ในหมูบานเพ่ือใชเวลาวางใหเกิด กองชาง

วางใหเกิดประโยชน ประโยชนสรางความสามัคคี และ

ใหเยาวชนมีทักษะในดานกีฬา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

6 โครงการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด เพ่ือใชตรวจหาสารเสพติดประเภท จัดซื้อชุดตรวจเพ่ือหาสารเสพติด 100,000 - - ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการ สํานักปลัด

เมทแอมเฟตามีนในกลุมท่ีเสี่ยงกับ ประเภทเมทแอมเฟตามีน ตรวจหาสารเสพติดประเภท

ยาเสพติด เมทแอมเฟตามีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



6. แนวทางสนับสนุนพพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย และการพัฒนารายได

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางลานตากขาวบริเวณ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 6 บานซาน กอสรางลานตากขาวขนาดกวาง 1,120,000 - - ประชาชนมีสถานท่ีตากผลผลิต กองชาง

หลังวัดเนินโพธ์ิ และหนองแขม หมูท่ี 6 ไดมีลานตากขาว 40 x 80 เมตร หนา 0.10 เมตร ทางการเกษตร

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

2 จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ เพ่ือกําหนดหาพิกัดพ้ืนท่ีทางการเกาตร เพ่ืองายตอการสํารวจพ้ืนท่ีทาง 30,000 - - ประชาชนไดรับความชวยเหลือ เกษตร

ดาวเทียม (GPS) หมูท่ี 1 ของประชาชนหมูท่ี 1 การเกษตรในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัตเร็วยิ่งข้ึน

3 โครงการกอสรางลานตากขาว หมูท่ี 1 เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 1 บานทับใหม มีสถานท่ีในการตากผลผลิต 500,000 - - ประชาชนมีสถานท่ีตากผลผลิต กองชาง

ไดมีลานตากขาว ทางการเกษตร ทางการเกษตร

4 โครงการกอสรางศูนยจําหนายสินคาและ เพ่ือใหมีศูนยสําหรับจําหนายสินคาและ จัดทําศูนยการคาสําหรับจําหนาย - - 3,000,000 ประชาชนตําบลหาดกรวดมี กองชาง

ผลิตภัณฑประจําตําบลหาดกรวด ณ ผลิตภัณฑของตําบลหาดกรวดเปนศูนย ผลิตภัณฑของตําบลหาดกรวด ศูนยสําหรับจําหนายสินคาและ

เทศบาลตําบลหาดกรวด รวมใจตําบลหาดกรวดและเปนแหลง และเปนศูนยรวมใจของรวมท้ัง ผลิตภัณฑของตําบลและเปน

เรียนรูของกลุมคนสามวัย (ศูนยสามวัย) เปนแหลงเรียนรูของต.หาดกรวด ศูนยรวมจิตใจของชาวหาดกรวด

 (ศูนยสามวัย)

5 โครงการศูนยสงเสริม และฝกอาชีพ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนอาชีพแก ประชาชน ไดรับการสงเสริม 100,000 - - ประชาชน เขารับการฝกอบรม กอง

ประจําตําบลหาดกรวด ประชาชน  เพ่ือฝกอบรมอาชีพใหแก  และฝกอาชีพพรอมท้ัง และไดรับการสนับสนุน การศึกษา

ประชาชน  และเพ่ือสรางรายไดใหกับ สนับสนุนอาชีพ หมูท่ี 1 - 9 อาชีพใหมั่นคงและสราง

ประชาชน รายไดมากยิ่งข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

6 โครงการปองกันกําจัดหอยเชอรี่ เพ่ือกําจัดหอยเชอรี่ และนํามาผลิตปุย ผลิตปุยนํ้าหมักจากหอยเชอรี่ - 50,000 - สามารถปองกันและกําจัด กองสงเสริม

นํ้าหมักจากหอยเชอรี่ ไมนอยกวา 3,000  กิโลกรัม หอยเชอรี่ได โดยวิธีทําปุยนํ้า การเกษตร

หมักจากหอยเชอรี่

7 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเกษตร เพ่ือชวยใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพา เกษตรกร หมูท่ี 1 - 9 ไดดําเนิน 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเอง กองสงเสริม

อยางยั่งยืนตามแนวทางพระราชดําริ ตนเองไดอยางยั่งยืน โครงการตามแนวพระราชดําริ ไดอยางยั่งยืน การเกษตร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -โครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย

 - การผลิตสารชีวภัณฑ

 - โครงการอบรมการปรับทัศนคติท่ีมีตอ

การประกอบอาชีพของเกษตรกร

 - โครงการปลูกพืชสมุนไพรไลแมลง

 - โครงการทดสอบสารชีวภัณฑ,จุลินทรีย

 - ฯลฯ

8 โครงการสงเสริม สนับสนุนอาชีพผูมี เพ่ือสงเสริมใหผูมีรายไดนอยไดมีอาชีพ กอตั้งกลุมสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิม 600,000 - - ประชาชนตําบลหาดกรวดมีราย กอง

รายไดนอย เพ่ือเพ่ิมรายไดใหมากกวาเดิม รายไดใหกับประชาชน ไดเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิม การศึกษา

9 โครงการสงเสริมสนับสนุนการประมง เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในตําบล เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 50,000 - - สงเสริมใหเกษตรกรในตําบล กองสงเสริม

เชน โครงการประมงหมูบาน,  โครงการ หาดกรวดเลี้ยงปลา,  การประมงมีการ  หมูท่ี 1 - 9 หาดกรวดเลี้ยงปลา  และทํา การเกษตร

เลี้ยงปลาในนาขาว   ฯลฯ บริโภค  และจําหนาย การประมง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา
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10 โครงการผลิตปุยหมักอินทรีย เพ่ือผลิตปุยหมักทดแทนสารเคมี  - ผลิตปุยหมัก 80,000 70,000 60,000 สามารถตั้งกลุมผลิตปุยหมัก กองสงเสริม

 - ตั้งกลุมผลิตปุยหมัก ทดแทนสารเคมีได การเกษตร

11 โครงการสงเสริมสนับสนุนการปลูกพืช เพ่ือเปนการพัฒนาอาชีพ และรายได เกษตรกร  ตําบลหาดกรวด 50,000 - - เกษตรกร หมูท่ี 1- 9  มีการ กองสงเสริม

เศรษฐกิจ  เชน ของเกษตรกร หมูท่ี 1  -  9 พัฒนาอาชีพ และรายไดของ การเกษตร

โครงการปลูกมะนาว, ปลูกมะละกอ เกษตรกร

ปลูกไผ, ปลูกนอยหนา  ฯลฯ

12 โครงการสงเสริม สนับสนุนการเลี้ยง เพ่ือพัฒนาอาชีพ และรายไดของ เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 80,000 - - พัฒนาอาชีพ  และรายไดของ กองสงเสริม

สัตวเศรษฐกิจ  เชน เกษตรกร  หมูท่ี 1 - 9 เกษตรกรตําบลหาดกรวด การเกษตร

 - โครงการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง, เลี้ยงโคเน้ือ

 - โครงการอบรมการเลี้ยงสัตว

 - โครงการทัศนศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว

 - ฯลฯ

13 โครงการปลูกขาวอินทรีย เพ่ือผลิตขาวอินทรียใหไดบริโภคขาวท่ี เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 60,000 60,000 60,000 เกษตรกร และประชาชนได กองสงเสริม

ปลอดภัย รวมไปถึงผูท่ีผลิตไดรับ  หมูท่ี 1 - 9 บริโภคขาวท่ีปลอดภัย การเกษตร

ความปลอดภัย

14 โครงการปลูกผักอินทรีย, พืชไรอินทรีย เพ่ือผลิตผักอินทรียใหไดผักท่ีปลอดภัย เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 70,000 70,000 70,000 ไดผักอินทรียท่ีปลอดภัย กองสงเสริม

ผูผลิตปลอดภัย ผูบริโภคปลอดภัย  หมูท่ี 1 - 9 ผูผลิตปลอดภัย ผูบริโภคปลอดภัย การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา
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15 โครงการตั้งกลุมผลิตพืชอินทรีย เพ่ือสรางความเขมแข็งของเกษตรกรผู เกษตรกร ตําบลหาดกรวด - 40,000 - สรางความเข็มแข็งใหกับ กองสงเสริม

( วิสาหกิจชุมชน ) ปลูกพืชอินทรีย  หมูท่ี 1 - 9 เกษตรกรท่ีปลูกพืชอินทรีย การเกษตร

16 โครงการปลูกไมผลอินทรีย เพ่ือผลิตผลไมอินทรียใหไดผลไม เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 ไดผลไมอินทรียท่ีปลอดภัย กองสงเสริม

อินทรียท่ีปลอดภัย  ผูผลิตปลอดภัย  หมูท่ี 1 - 9 ผูผลิตปลอดภัย ผูบริโภค การเกษตร

ผูบริโภคปลอดภัย ปลอดภัย

17 โครงการอบรมเกษตรอินทรียตาม เพ่ือใหเกษตรกรเขาใจวิธีปฏิบัติใน เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 70,000 70,000 70,000 เกษตรกรเขาใจถึงวิธี กองสงเสริม

มาตรฐานสากล  IQS การผลิตพืชอินทรีย  หมูท่ี 1 - 9 การผลิตพืชอินทรีย การเกษตร

18 โครงการสรางหองเย็นเก็บผัก, ผลไม เพ่ือเก็บผัก ผลไมสดอินทรีย   หองเย็นเก็บผัก ผลไมสดอินทรีย - - 1,000,000 เก็บผัก ผลไมสดอินทรีย กองสงเสริม

อินทรีย การตลาดเกษตรอินทรีย, รอการจําหนาย อุปกรณการผลิต  รอการจําหนาย การเกษตร

การแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย

19 โครงการจัดงานวันเกษตรอินทรีย และ เพ่ือประชาสัมพันธสินคาเกษตรอินทรีย ประชาชนทุกคนในจังหวัด 150,000 150,000 150,000 ไดประชาสัมพันธสินคาดาน กองสงเสริม

ของดีหาดกรวด และขอดีของการทําเกษตรอินทรีย อุตรดิตถ เกษตรอินทรียและขอดีของ การเกษตร

การทําเกษตรอินทรีย

20 โครงการยุวเกษตรอินทรีย เพ่ือฝกการเรียนรูดานอาชีพใหนักเรียน นักเรียน นักศึกษาในตําบล 25,000 25,000 25,000 นักเรียนมีความรูในการ กองสงเสริม

ในการทําเกษตรปลอดสารพิษเปนการ หาดกรวด ทําเกษตรปลอดสารพิษเปนการ การเกษตร

ลดตนทุน ลดตนทุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

21 โครงการอบรมการจัดทําแผน เพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับประชาชน อบรมการจัดทําแผนพัฒนา 30,000 - - สรางรายไดใหกับประชาชน กองสงเสริม

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ท่ีเขารวมกลุม วิสาหกิจชุมชน ท่ีเขารวมกลุม การเกษตร

22 โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางาน เพ่ือชวยใหนักเรียน นักศึกษา มีรายได จางนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีอายุ 70,000 - - นักเรียน นักศึกษามีรายได กอง

ชวงปดภาคเรียน ชวงปดภาคเรียน  15 ปข้ึนไปเขาทํางานชวง จากการทํางานชวงปด การศึกษา

ปดภาคเรียน ภาคเรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา





เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณริมถนน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 ท่ีใชเสนทางมี มีไฟฟารายทางบริเวณถนนสาย 1,000,000 - - ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

สายทาทอง หมูท่ี 3 แสงสวางอยางเพียงพอ ทาทอง  หมูท่ี 3 จํานวน 10 โคม ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสายคลองจระเข เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 5 ท่ีใชเสนทางมี มีไฟฟารายทางบริเวณสายคลอง 1,000,000 - - ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

ท้ัง 2 ฝง  หมูท่ี 5 แสงสวางอยางเพียงพอ จระเขท้ัง 2 ฝง  หมูท่ี 5 ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

3 โครงการขยายเขตไฟฟาตอจากสะพาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 6 ท่ีใชเสนทางมี มีไฟฟารายทางตอจากสะพาน 1,000,000 - - ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

คลองจระเข ถึงหนาซุมประตู ถึงบาน แสงสวางอยางเพียงพอ คลองจระเข ถึงหนาซุมประตู ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

นายประเสริฐ หมูท่ี 6 ถึงบานนายประเสริฐ หมูท่ี 6 

4 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 ท่ีใชเสนทางมี มีไฟฟารายทางสายนครสวรรค 1,000,000 - - ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

สายนครสวรรค  หมูท่ี 7 แสงสวางอยางเพียงพอ หมูท่ี 7 ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

5 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 9 ท่ีใชเสนทางมี มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 1,000,000 - - ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

หนาบานผูใหญ ถึง ซอยแมบุญท้ิง หมู 9 แสงสวางอยางเพียงพอ ผูใหญ ถึง ซอยแมบุญท้ิง หมู 9 ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

6 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 500,000 - - ประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟารายทาง กองชาง

บานนายอุบล   เช้ือตาย หมูท่ี 9 แสงสวางในยามค่ําคืน บานนายอุบล   เช้ือตาย เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

7 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 500,000 - - ประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟารายทาง กองชาง

บานนายวันชัย   ตั้งเคา หมูท่ี 9 แสงสวางในยามค่ําคืน บานนายวันชัย   ตั้งเคา เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ขยายเขตไฟฟาสาธารณเพ่ือใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

8 โครงการขยายเขตไฟฟารายทางบริเวณ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 ท่ีใชเสนทางมี มีไฟฟารายทางบริเวณทางข้ึน 500,000 - - ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

ทางข้ึนสะพานทาทองหมูท่ี 3 แสงสวางอยางเพียงพอ สะพานทาทอง ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

9 โครงการขอไฟฟารายทางบริเวณบาน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณบาน 500,000 - - ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟารายทาง กองชาง

นายเลียด อนเขียว หมูท่ี 5 แสงสวางในยามค่ําคืน นายเลียด อนเขียว หมูท่ี 5 เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

10 โครงการขยายเขตไฟฟาซอยฝายคลอง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 400,000 - - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

จระเข หมูท่ี 6 แสงสวางในยามค่ําคืน ฝายคลองจระเข หมูท่ี 6 เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

11 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 250,000 - - ประชาชนหมูท่ี 7 มีไฟฟารายทาง กองชาง

แมชํานาญ - บานแมนกแกว หมูท่ี 7 แสงสวางในยามค่ําคืน แมชํานาญ - บานแมนกแกว เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

12 โครงการขยายเขตไฟฟาซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 100,000 - - ประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟารายทาง กองชาง

รวมใจพัฒนา หมูท่ี 9 แสงสวางในยามค่ําคืน รวมใจพัฒนา หมูท่ี 9 เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

13 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 1 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคมบริเวณซอยหลังวัดทับใหม ใหแสงสวางในยามค่ําคืน หลังวัดทับใหม หมูท่ี 1 เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หมูท่ี 1

14 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 2 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย - 250,000 - ประชาชนหมูท่ี 2 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคมบริเวณซอยพิกุล หมูท่ี 2 ใหแสงสวางในยามค่ําคืน พิกุล หมูท่ี 2 บานหาดกรวด เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

15 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอยทาง - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคมซอยทางเขาหนองรี บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน เขาหนองรี บานนายผอง  นิลดี เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บานนายผอง  นิลดี หมูท่ี 4 บานวังหมู หมูท่ี 4 บานวังหมู

16 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอยทาง - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคมซอยทางเขาวัดวังหมู ใหแสงสวางในยามค่ําคืน เขาหนองรี บานนายผอง  นิลดี เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณบานนางจันทรแรม  กัดมั่น หมู 4 หมูท่ี 4 บานวังหมู

17 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอยทาง - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคมซอยทางเขาบาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน เขาบานนายบุญรอด  พรมมา เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

นายบุญรอด  พรมมา  หมูท่ี 5 บานทา หมูท่ี 5 บานทา

18 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 4 - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา  ซอย 4 ใหแสงสวางในยามค่ําคืน หมูท่ี 5 บานทา เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

19 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 6 - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคมหมูท่ี 5 บานทา  ซอย 6 ใหแสงสวางในยามค่ําคืน หนาบานนางงจันทรแรม  จันมา เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนาบานนางจันทรแรม  จันมา หมูท่ี 5 บานทา

20 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณขางบาน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 5บานทา บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน อดีตผูใหญใจ   อยูแกว หมูท่ี 5 เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ขางบานอดีตผูใหญใจอยูแกว

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

21 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 5 บานทา บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายชิต  มีปน หมูท่ี 5 เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หนาบานนายชิต  มีปน

22 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 5 บานทา บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ปาแดง - หวยพิกุล  หมู 5 เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ซอยปาแดง - หวยพิกุล

23 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 5 บานทา บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายละมูล   จันทรกลับ หมูท่ี 5 เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หนาบานนายละมูล จันทรกลับ

24 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย 6 - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 5 บานทา ซอย 6 ใหแสงสวางในยามค่ําคืน หนาบานนายบรรแล  ผัดนาเมือง เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนาบานนายบรรแล  ผัดนาเมือง

25 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 5 บานทา บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายวินิต   สุขโชค หมู 5 เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หนาบานนายวินิต  สุขโชค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



26 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย 6 - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 5 บานทา ซอย 6 ใหแสงสวางในยามค่ําคืน หนาบานนางบุญเรือง  ไวเปย เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนาบานนางบุญเรือง   ไวเปย

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

27 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายขันนาม   วันจิ๋ว  หมูท่ี 6 เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หนาบานนายขันนาม  วันจิ๋ว

28 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 8 - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ซอย 9 บานซาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ซฮย 8 ซอย 9 บานซาน

29 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 19 - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 6บานซาน ซอย 19 ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ทางแยกคลองจระเข หมูท่ี 6 เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณทางแยกคลองจระเข

30 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายสวาท   รุงชัด เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หนาบานนายสวาท   รุงชัด

31 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายสังวาล   จันทรกลับ เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หนาบานนายสังวาลย   จันทรกลับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



32 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นางมาลี   ชูช่ืน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หนาบานนางมาลี   ชูช่ืน

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

33 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ผูใหญมาโนช  สุธรรมรักขติ เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หนาบานผูใหญมาโนช  สุธรรมรักขติ

34 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน บริเวณ ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นางธุรี   โกฏแสง เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หนาบานนางธุรี   โกฏแสง

35 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย 18 - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซานซอย 18 ใหแสงสวางในยามค่ําคืน บานซาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บานซาน

36 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย 19 - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซานซอย 19 ใหแสงสวางในยามค่ําคืน บานซาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บานซาน

37 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน  ซอย ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ไปทาทราย เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ไปทาทราย

38 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 8 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 8 บานดงชางดี ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายบรรจง   เพ็งปาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนาบานนายบรรจง   เพ็งปาน

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

39 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาราน - 100,000 - ประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟารายทาง กองชาง

ติดตั้งดวงโคม หมู 9 บานเขาตอง ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ปาแอดของเกา เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนารานปาแอดของเกา

40 โครงการแยกระบบจําหนายไฟฟาภาย เพ่ือใหการใชไฟฟาภายในเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลหาดกรวดมีการ 100,000 - - เทศบาลตําบลหาดกรวดมีการใช สํานักปลัด

ในอาคารเทศบาลตําบลหาดกรวด หาดกรวดมีประสิทธิภาพ และประหยัด แยกระบบจําหนายไฟฟาภายใน ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ และ

คาใชจายในการใชกระแสไฟฟา อาคาร ประหยัด

41 โครงการแกไขกระแสไฟฟาตก เพ่ือใหมีกระแสไฟฟาใชอยางท่ัวถึงและ ขยายเขตไฟฟาในเขตตําบล 2,000,000 - - ประชาชนหมูท่ี  1-9  มีกระแส กองชาง

หมูท่ี 1 - 9 ในจุดท่ีไฟฟาตกบอยๆ เพียงพอ หาดกรวด หมูท่ี  1-9 ไฟฟาใชอยางท่ัวถึงเพียงพอ

42 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี  1-9 มีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 1,200,000 - - ประชาชนหมูท่ี  1-9  มีไฟฟา กองชาง

หมูท่ี 1 -9 สาธารณะใหใหแสงสวางใน ภายในหมูบาน หมู ท่ี  1-9 สาธารณะใหใหแสงสวาง

ยามค่ําคืน ในยามค่ําคืน

43 โครงการติดตั้งดวงโคมสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี  1-9 มีไฟฟา ติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ 500,000 - - ประชาชนหมูท่ี  1-9  มีไฟฟา กองชาง

หมูท่ี 1 -9 สาธารณะใหใหแสงสวางใน ภายในหมูบาน หมู ท่ี  1-9 สาธารณะใหใหแสงสวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ยามค่ําคืน ในยามค่ําคืน

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 มีไฟฟาใชใน ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 300,000 - - ประชาชน หมูท่ี 1 มีไฟฟาเพ่ือ กองชาง

หมูท่ี 1 บานทับใหม การเกษตรอยางท่ัวถึง หมูท่ี 1 บานทับใหม การเกษตรอยางเพียงพอ

2 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟาใชใน ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 500,000 - - ประชาชน หมูท่ี 6 มีไฟฟาเพ่ือ กองชาง

ซอยแพปลา หมูท่ี 6 บานซาน การเกษตรอยางท่ัวถึง ซอยแพปลา หมูท่ี 6 การเกษตรอยางเพียงพอ

3 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟาใชใน ขยายเขตมีไฟฟาเพ่ือการเกษตร 400,000 - - ประชาชน หมูท่ี 6 มีไฟฟาเพ่ือ กองชาง

หมูท่ี 6 บานซาน การเกษตรอยางท่ัวถึง หมูท่ี 6 การเกษตรอยางเพียงพอ

4 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีไฟฟาใชใน ขยายเขตมีไฟฟาเพ่ือการเกษตร 200,000 - - ประชาชน หมูท่ี 7 มีไฟฟาเพ่ือ กองชาง

หมูท่ี 7 บานไผใหญ การเกษตรอยางท่ัวถึง หมูท่ี 7 การเกษตรอยางเพียงพอ

5 โครงการขอระบบไฟฟาโรงสีขาว เพ่ือติดตั้งมิเตอรไฟฟาแยกจากเทศบาล ติดตั้งมิเตอรไฟฟาแยกจาก 50,000 - - เทศบาลตําบลหาดกรวดมีมิเตอร สํานักปลัด

เทศบาลตําบลหาดกรวด พรอมติดตั้ง ในการสีขาวของเทศบาล เทศบาล เพ่ือการสีขาว ไฟฟาแยกจากเทศบาล เพ่ือสีขาว

มิเตอรไฟฟา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

2. ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี



6 โครงการขยายเขตไฟฟา และเพ่ิมเฟส เพ่ือใหประชาชนหมู 1 - 9 ต.หาดกรวด ขยายเขตไฟฟาและเพ่ิมเฟสไฟฟา - 3,000,000 - ประชาชนหมูท่ี 1-9 มีไฟฟาใช กองชาง

ไฟฟาเพ่ือการเกษตรในจุดท่ียังไมมีไฟฟา มีไฟฟาใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง เพ่ือการเกษตรหมูท่ี 1 - 9 ท่ียัง เพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ

เพ่ือการเกษตรใหครอบคุมหมูท่ี 1 - 9 ไมครอบคุม

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนนลาดยางทางเขา เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 ไดรับความ ลาดยางถนนทางเขาลานตากขาว 960,000 - - ประชาชนหมูท่ี 1 มีถนนใชท่ี กองชาง

ลานตากขาว และหัวซอยทุกซอย สะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 1 ขนาด 4 x 20 เมตร  สะดวก ปลอดภัย

2 โครงการเปดซอยขางบานนายจําเนียร เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 1 ไดรับความ เปดซอยขางบาน นายจําเนียร 50,000 - - ประชาชนหมูท่ี 1 มีถนนใชท่ี กองชาง

รุงเชตุ ตรอกเกาบานนายถนอม แกนวงศ สะดวกสบาย และปลอดภัย รุงเชตุ หมูท่ี 1 บานทับใหม  สะดวก ปลอดภัย

หมุท่ี 1 ขนาด  5 x 200 เมตร

3 โครงการลงลูกรังไหลทางภายในหมูบาน เพ่ือใหประชาชน หมู 2 บานหาดกรวด ลงลูกรังไหลทางถนนหมูบาน 134,000 - - ประชาชนหมูท่ี 2 มีถนนใชท่ี กองชาง

หมูท่ี 2 บานหาดกรวด มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 2 บานหาดกรวด จํานวน  สะดวก ปลอดภัย

ลูกรัง 1,000 ลบ.ม. 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 8  เพ่ือใหประชาชน หมู 2 บานหาดกรวด กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอ 980,000 - - ประชาชนหมูท่ี 2 มีถนนใชท่ี กองชาง

พุทธรักษา พรอมวางทอระบายนํ้า มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย ซอย 8 พุทธรักษา ทอขนาด Ø  สะดวก ปลอดภัย

หมูท่ี 2 บานหาดกรวด 0.06 จํานวนตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

3. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ท่ี โครงการ



5 โครงการกอสรางทางสาธารณะตั้งแต เพ่ือใหประชาชน หมู 2 บานหาดกรวด กอสรางทางสาธารณะตั้งแต 25,000 - - ประชาชนหมูท่ี 2 มีถนนใชท่ี กองชาง

ขางบานครูมนัส  อยูจันทร ผานขางท่ีนา มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย ขางบานครูมนัส  อยูจันทร ผาน  สะดวก ปลอดภัย

หมอสุนันทาไปถึงคลองลอย หมู 2 ขางท่ีนาหมอสุนันทาไปถึง

คลองลอย หมู 2 ลงลูกรัง

กวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร

6 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน เพ่ือใหประชาชน หมู 4 บานวังหูม ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมู 300,000 - - ประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนใชท่ี กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 4 บานวังหมู มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย บาน ปริมาณลูกรัง 2,040 ลบ.ม  สะดวก ปลอดภัย

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

7 โครงการกอสรางถนนซอยบาน เพ่ือใหประชาชน หมู 3 บานบุงจิก กอสรางถนนบริเวณซอยบาน 55,000 - - ประชาชนหมูท่ี 3 มีถนนใชท่ี กองชาง

นายสําราญ  เกิดมีมูล หมู 3 บานบุงจิก มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย นายสําราญ  เกิดมีมูล หมูท่ี 3  สะดวก ปลอดภัย

ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 500

เมตร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ตําบลหาดกรวดกําหนด

8 โครงการซอมแซมถนน ซอยบานกํานัน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีถนนในการ ซอมแซมถนนผิวแอสฟสติก 1,800,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ไพรวัลล ตลอดสาย หมูท่ี 5 บานทา คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

9 โครงการกอสรางถนนลูกรังซอย เพ่ือใหประชาชน หมู 7 บานไผใหญ กอสรางถนนลูกรังบริเวณบาน 1,100,000 - - ประชาชนหมูท่ี 7 มีถนนใชท่ี กองชาง

นครสวรรค บริเวณบานนางภวานา มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย นางภาวนา  ยุติธรรม  ขนาด  สะดวก ปลอดภัย

ยุติธรรม หมูท่ี 7 กวาง 4 x 500 เมตร

10 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน เพ่ือใหประชาชน หมู 7 บานไผใหญ กอสรางถนน คสล. ซอยบาน 440,000 - - ประชาชนหมูท่ี 7 มีถนนใชท่ี กองชาง

นายสวาท  รักใส  หมูท่ี 7 บานไผใหญ มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย นายสวาท  รักใส ขนาด กวาง  สะดวก ปลอดภัย

4 x 200 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



11 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพ่ือใหประชาชน หมู 7 บานไผใหญ กอสรางถนน คสล. ซอย 4,125,000 - - ประชาชนหมูท่ี 7 มีถนนใชท่ี กองชาง

ดํารงคศิลป หมูท่ี 7 บานไผใหญ มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย ดํารงคศิลป  ขนาด กวาง 5 เมตร  สะดวก ปลอดภัย

1,500 เมตร

12 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเล็ก เพ่ือใหประชาชน หมู 8 บานดงชางดี กอสรางถนน คสล. ซอยเล็ก 1,100,000 - - ประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนใชท่ี กองชาง

เขาบานนางดารัตน  อินทะเสน หมูท่ี 8 มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย เขาบานนางดารัตน  อินทะเสน  สะดวก ปลอดภัย

เขาบานนางดารัตน  อินทะเสน 

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

13 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพ่ือใหประชาชน หมู 8 บานดงชางดี กอสรางถนน คสล.บริเวณ 770,000 - - ประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนใชท่ี กองชาง

บานนายหวัน   คํากอน หมูท่ี 8 มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย บานนายหวัน  คํากอน ขนาด  สะดวก ปลอดภัย

4 x 350 เมตร

14 โครงการกอสรางถนน คสล.สายดงเหนือ เพ่ือใหประชาชน หมู 8 บานดงชางดี กอสรางถนน คสล.สายดงเหนือ 1,100,000 - - ประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนใชท่ี กองชาง

บานนายทองดี - โรงสีปอมจักรศิลป มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย บานนายทองดี - โรงสีปอม  สะดวก ปลอดภัย

หมูท่ี 8 บานดงชางดี จักรศิลป ขนาด 4 x 500 เมตร

15 โครงการลงลูกรังไหลทางหมูบาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 1 บานทับใหม ลงลูกรังไหลทางถนนหมูบาน 150,000 - - ประชาชนหมูท่ี 1 มีถนนใชท่ี กองชาง

หมูท่ี 1 บานทับใหม มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 1 บานทับใหม  สะดวก ปลอดภัย

16 โครงการลงลูกรังไหลทางหมูบาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ลงลูกรังไหลทางถนนหมูบาน 150,000 - - ประชาชนหมูท่ี 2 มีถนนใชท่ี กองชาง

หมูท่ี 2 บานหาดกรวด มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 2 บานหาดกรวด  สะดวก ปลอดภัย

17 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 8 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 2 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอ 1,500,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

พุทธรักษา พรอมวางทอระบายนํ้า หมู 2 คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ระบายนํ้าตามแบบแปลนท่ี สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เทศบาลกําหนด

18 โครงการกอสรางถนน คสล.ตั้งแตขาง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 2 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.ขางบาน 800,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

บานครูมนัส อยูจันทร ผานขางท่ีนาหมอ คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ครูมนัส  อยูจันทร ผานขางท่ีนา สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

สุนันทาไปถึงคลองลอย หมูท่ี 2 หมอสุนันทาไปถึงคลองลอย

19 โครงการลงลูกรังไหลทางหมูบาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 บานบุงจิก ลงลูกรังไหลทางถนนหมูบาน 500,000 - - ประชาชนหมูท่ี 3 มีถนนใชท่ี กองชาง

หมูท่ี 3 บานบุงจิก ทุกสาย มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 3 บานบุงจิก  สะดวก ปลอดภัย

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

20 โครงการกอสรางถนน คสล.ทางไป เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 3 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.ทางไป 750,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

บานหนองหอย (บานตาเปยก) คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว บานหนองหอย หมูท่ี 3 สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

21 โครงการกอสรางถนน คสล.ไปถึง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.ไปถึงคลอง 1,300,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

คลองจระเข คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว จระเข ระยะทาง 1 กิโลเมตร สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

22 โครงการกอสรางถนน คสล.สายเขา เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.สายเขาหนองรี 1,000,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

หนองรีไปอนามัยบานทา คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ไปอนามัยบานทา ซอย 8 สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

 ขนาด 4 X 500 เมตร

23 โครงการกอสรางถนน คสล.ไปแพสูบนํ้า เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.ไปแพสูบนํ้า 750,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

หมูท่ี 4 บานวังหมู คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว หมูท่ี 4  ขนาด 3 X 500 เมตร สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

24 โครงการกอสรางถนน คสล.รอบหนองรี เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.รอบหนองรี 800,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

หมูท่ี 5 บานทา คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว หมูท่ี 5  ขนาด 4 X 400 เมตร สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ



25 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 10 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล. ซอย 10 600,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

หมูท่ี 6 บานซาน คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ขนาด 4 x 300 เมตร สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

26 โครงการปรับปรุงถนนขางวัดเนินโพธ์ิ - เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีถนนในการ ปรับปรุง ซอมแซมถนน 1,200,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

คลอง หมูท่ี 6 บานซาน พรอมวางทอ คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ผิวแอสฟสติกขางวัด - คลอง สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

ระบายนํ้า ขนาด 6 x 10 เมตร

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

27 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหนาวัด เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.สายหนาวัด 1,600,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ไผใหญ - ซอยแมลูกจันทร หมูท่ี 7 คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ไผใหญ - ซอยแมลูกจันทร สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

ขนาด 4 x 800 เมตร

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไผใหญ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีถนนในการ ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง 500,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ดงชางดี คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว สายไผใหญ - ดงชางดี สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

29 โครงการกอสรางถนน คสล.ดงนอก เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล. ดงนอก - 550,000 - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

หมูท่ี 8 บานดงชางดี คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ซอย 8 หมูท่ี 8 บานดงชางดี สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

ขนาด 4 x 275 เมตร

30 โครงการกอสรางถนน คสล.ดงเหนือ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล. ดงเหนือ 2,000,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

กลุมบานลุงเพิก หมูท่ี 8 บานดงชางดี คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว กลุมบานลุงเพิก หมูท่ี 8 บาน สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ดงชางดี ขนาด 4 x 900 เมตร

31 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนในการ ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง 200,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

หนาบานนายสมเจตน  เย็นบุญ คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว หนาบานนายสมเจตน เย็นบุญ สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

32 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีถนนในการ ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง 400,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

สายหวยตะคอ หมู 9 คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว สายหวยตะคอ ขนาด 800 เมตร สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

33 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด - 200,000 - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

สายใน หมูท่ี 1-6 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ใชถนนสะดวกและปลอดภัย สะดวกและปลอดภัยยิ่งข้ึน

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

34 โครงการกอสรางถนนคสล. เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ ถนนคสล. กวาง 6 ม. หนา. - 9,500,000 - ประชาชน หมู 7 ไดมีถนน กองชาง

ไผใหญไปหนองปลอง หมูท่ี 7 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว 0.15 ม. ยาว 2,680  ม. ใชอยางสะดวกยิ่งข้ึน

35 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม มีถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมี - - 10,000,000 ประชาชน หมู 7 ไดมีถนน กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 7 ไดสะดวก รวดเร็ว ถนนในการคมนาคมตามแบบ ใชอยางสะดวกยิ่งข้ึน

มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

36 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนหมู 7-8  ไดมี ถนนลาดยาง กวาง  8  ม.  ยาว - 6,000,000 - ประชาชนหมู 7-8  ไดมีถนน กองชาง

สายบานไผใหญ - บานดงชางดี ถนนสําหรับใชในการคมนาคม 1,200 ม.ผิวจราจร 9,600 ตร.ม. สําหรับใชในการคมนาคม

หมู 7 - 8 ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

37 โครงการสรางถนน คสล.  ซอยหลัง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มี ถนน กอสรางถนน คสล. ซอยหลังปม 1,000,000 - - ประชาชนหมูท่ี 8 มีถนน กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ปมพีที หมูท่ี 8 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก พีที ม. 8 กวาง 4 ม. ยาว 500 ม. สําหรับใชคมนาคมได

รวดเร็วมากข้ึน หนา 0.15 ม. สะดวกรวดเร็วมากข้ึน

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใหมจากซอย เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมได ปรับปรุงถนนใหมจากซอยสรรสี - - 1,000,000 ประชาชน หมู  7 และ หมู 9 กองชาง

สรรสี หมูท่ี 9ไปเช่ือมกับหมูท่ี 7ไผใหญ สะดวกและรวดเร็ว หมูที่ 9ไปเชื่อมกับหมูที่ 7ไผใหญ มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

39 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 6 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มี ถนน กอสรางถนน คสล. ซอย 6 - 250,000 - ประชาชนหมูท่ี 8 มีถนน กองชาง

หมูท่ี 8 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก กวาง 3 ม. ยาว 100 ม. หมูท่ี 8 สําหรับใชคมนาคมได

รวดเร็วมากข้ึน สะดวกรวดเร็วมากข้ึน

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

40 โครงการกอสรางถนนลาดยางแคปซิลใน เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ กอสรางถนนลาดยางแคปซิล - - 150,000 ประชาชนมีถนนใชสําหรับการ กองชาง

หมูบาน เช่ือมถนนสายหลัก ม. 1 คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว ถนนภายในหมูบาน คมนาคมอยางสะดวก รวดเร็ว

41 โครงการกอสรางค.ส.ล.เช่ือมทางหลวง เพ่ือใหประชาชนท่ีสัญจรไปมาไดรับ ถนนค.ส.ล. ผิวจราจรไมนอยกวา - - 400,000 ประชาชน ในต.หาดกรวด มีถนน กองชาง

หนาเทศบาลตําบลหาดกรวด หมู 1 ความสะดวก ปลอดภัย 539 ตร.ม. สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ ถนนลาดยาง ผิวจราจร.กวาง 6 ม. - 7,000,000   - ประชาชน ในตําบลหาดกรวด กองชาง

หมูท่ี 1-หมูท่ี  3 สองชวง คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 4,000 ม.หรือมีพ้ืนผิวจราจร  มีถนนสําหรับใชคมนาคมได

ไมนอยกวา  12,200  ตรม. สะดวกรวดเร็ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



43 โครงการเปดซอยบานนายแถมไป เพ่ือใหประชาชนหมู 2 มีการ เปดซอยบานนาย แถมไป - 300,000 - ประชาชนหมู 2 มีการคม- กองชาง

คลองลอย หมู 2 คมนาคมไดสะดวกและรวดเร็ว คลองลอย หมูท่ี 2 นาคมไดสะดวกและรวดเร็ว

44 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1-6 ไดมี ถนนลูกรังกวาง 4 ม.ยาว 2,000 - - 2,000,000 ประชาชนหมูท่ี 1-6 ไดมีถนน กองชาง

สายเรียบสองฝงครองจระเข จาก ถนนสําหรับใชคมนาคมไดสะดวก ม. ผิวจราจร 8,000 ตร.ม. สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

หมูท่ี 1-6 รวดเร็วมากข้ึน รวดเร็วมากข้ึน

45 โครงการเปดซอยบุงปาตาล  หมูท่ี  2 เพ่ือใหประชาชนมี ถนนสําหรับ เปดซอยบุงปาตาล  หมูท่ี  2 - - 300,000 ประชาชนหมูท่ี2 มีถนนสําหรับ กองชาง

ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

46 โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอย 6 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 2 มีถนน ถนนคสล ผิวจราจร.กวาง 3 ม. - 228,000 - ประชาชนหมูท่ี 2  มีถนนสําหรับ กองชาง

โชคอนันต  หมูท่ี 2 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 330 ม.หนา 0.15 ม. ตาม ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

แบบมาตราฐานกรมโยธาธิการ

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

47 โครงการกอสรางถนน คสล. บาน เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ เพ่ือขยายทาง คสล. ใหประชาชน - 250,000 - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

นางบุญเชิญ  หมูท่ี 3 คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว ไดคมนาคมสะดวก กวาง 3 ม. สะดวกและปลอดภัยยิ่งข้ึน

ยาว 100 ม.

48 โครงการสรางถนน คสล. หมูท่ี 3 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 3 มีถนน กอสรางถนนคสล ผิวจราจร - 378,000 - ประชาชนหมูท่ี 3  มีถนนสําหรับ กองชาง

บุงจิก  ซอย 8 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว กวาง 3 ม.ยาว 300 ม. ตามแบบ ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

มาตราฐานกรมโยธาธิการ

49 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ กอสรางถนน คสล.ทางลงริม 550,000 - - ประชาชนไดรับความสะดวกใน กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ทางลงริมนํ้านาน หมูท่ี 3 บานบุงจิก คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว นํ้านาน หมูท่ี 3 บานบุงจิก การคมนาคม

50 โครงการกอสรางถนน คสล. บานวังหมู เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4,8 มีถนน กอสรางถนน คสล.ขนาด กวาง - 3,500,000 - ประชาชนหมูท่ี4,8 มีถนนสําหรับ กองชาง

หมู 4 - บานดงชางดี หมู 8 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว 5 ม.ยาว 1500 ม.ตามแบบแปลน ใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

ท่ีเทศบาลกําหนด

51 ปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณซอยหนอง เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังซอย - 500,000 - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม กองชาง

กะชาย หนองรี สายหนาวัดลงแมนํ้านาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว หนองกะชาย  หนองรี สาย ท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

หมูท่ี 4-5 ซอยหนองหมู กลุมมะขาม หนาวัด3x1,000  ม.

52 โครงการกอสรางถนนคสล.สายปาแดง- เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีถนน กอสรางถนนคสล.กวาง 5 ม.หนา - 11,000,000  - ประชาชนหมูท่ี 5 มีถนน กองชาง

หวยพิกุลทอง สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก  0.25 ม. ยาว 1,500 ม.ผิวจราจร สําหรับใชคมนาคมได

16,080  ตรม. สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

53 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร - 8,000,000 - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ปาแดง - หวยพิกุล คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว กวาง 6 ม. ยาว 5,000 ม. พรอม สบายในการคมนาคม

วางทอ0.06 ม. จํานวนว 3 แหง

54 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4,8 มีถนน สรางถนนลาดยางผิวจราจรกวาง - - 8,000,000 ประชาชนหมูท่ี4,8 มีถนนสําหรับ กองชาง

บานวังหมู  หมูท่ี 4 - บานดงชางดี สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว 6 ม. ยาว 3,000 ม. ผิวจราจร ใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หมูท่ี 8 18,000 ตร.ม. ตามแบบมาตรา

ฐานกรมทางหลวงชนบท

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



 แบบมาตราฐานกรมโยธาธิการ

55 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย 16) เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีถนนสําหรับ สรางถนน คสล.ขนาดกวาง 3 ม. 250,000 - - ประชาชนหมูท่ี   มีถนนสําหรับ กองชาง

หมูท่ี 6 บานซาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. ตาม ใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

แบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

56 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบานซาน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีถนนสําหรับ สรางถนน คสล.ขนาดกวาง 6 ม. - 3,500,000   - ประชาชนหมูท่ี   มีถนนสําหรับ กองชาง

หวยพิกุล (ซอย 19) หมูท่ี 6 บานซาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000 ม.สูงเฉลี่ย 1 - 2 ม. ใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

57 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังรอบสวน เพ่ือใหประชาชน  หมู 9  ไดมี กอสรางถนนลูกรังรอบสวนปา - - 1,000,000 ประชาชน  หมู 9  ไดมีถนน กองชาง

ปาสิริกิติ์ หมู 9 ถนนสําหรับใชในการคมนาคม สิริกิติ์ หมู 9 ขนาด 4X3,000 ม. สําหรับใชในการคมนาคม

 ไดสะดวก

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

58 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 1-9 ซอมแซมถนนลูกรังสายสําคัญ 1,000,000 - - ประชาชนมี หมูท่ี  1-9 มีถนน กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 1-9  มีถนนสําหรับใชคมนาคมได หมูท่ี 1-9 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

สะดวกรวดเร็วมากข้ึน รวดเร็วมากข้ึน

59 โครงการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 1-9 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง 3,000,000 - - ประชาชนมี หมูท่ี  1-9 มีถนน กองชาง

ถนน คสล. หมูท่ี 1-9  มีถนนสําหรับใชคมนาคมได ถนน คสล. สายสําคัญหมูท่ี 1-9 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

สะดวกรวดเร็วมากข้ึน รวดเร็วมากข้ึน

60 โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟสทติก เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟสทติก - 10,000,000 - ประชาชนมีถนนใชในการ กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



หมู 1 - 9 ตําบลหาดกรวด ใชถนนในการคมนาคมอยางสะดวก ถนน หมูท่ี 1 -9 ตําบลหาดกรวด คมนาคมสะดวกมากข้ึน

61 โครงการเปดถนนสาธารณะภายใน เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีถนน เปดถนนสาธารณะภายในตําบล 1,000,000 - - ประชาชนตําบลหาดกรวดไดรับ สํานักปลัด

ตําบลหาดกรวดท่ีไดรับการรองขอจาก สาธารณะใชในการคมนาคมอยาง หาดกรวด ความสะดวกสบายจากการเปด กองชาง

ประชาชนตําบลหาดกรวด สะดวกสบาย ถนนสาธารณธ

62 โครงการลอกทอระบายนํ้าขางถนน เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน ทําการลอกทอระบายนํ้าเพ่ิอ 100,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

บานทับใหม หมูท่ี 1 บานทับใหม ปองกันนํ้าทวมขัง ราษฎรหมูท่ี 1 บานทับใหม

63 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าตามซอย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน สรางรางระบายนํ้าสายในหมูบาน 8,000,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

ตางๆ ในหมูบาน หมู 2 บานหาดกรวด หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ขนาด กวาง 0.40 ลึก 0.50 ราษฎรหมูท่ี 2 บานหาดกรวด

ยาว 2,000 เมตร

64 โครงการสานตอกอสรางทอนํ้าท้ิง เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางรางระบายนํ้าสายใน 1,000,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

หมูท่ี 1 - 3 ท่ีคางอยู หมูท่ี 1 - 3 ตําบลหาดกรวด หมูบาน หมู 1 - 3 บานหาดกรวด ราษฎรหมูท่ี 1 - 3 ต.หาดกรวด

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

65 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าบริเวณ เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางทอระบายนํ้าบริเวณท่ี 4,800,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

ตางๆ ท่ีมีนํ้าทวมขังภายในหมูบาน หมูท่ี 3 บานบุงจิก มีนํ้าทวมขัง ขนาดทอ Ø 0.6 ม. ราษฎรหมูท่ี 3 บานบุงจิก

หมูท่ี 3 บานบุงจิก ยาว 3,300 เมตร จํานวนตาม

ความเหมาะสม

66 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าบุงจิก เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางทอระบายนํ้าซอย 12 450,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

ซอย 12 บานนางสมหมาย  เกษศรี หมูท่ี 3 บานบุงจิก บานนางสมหมาย เกษศรี หมู 3 ราษฎรหมูท่ี 3 บานบุงจิก

หมูท่ี 3 บานบุงจิก ขนาดทอ Ø 0.6 เมตร ความยาว 

300 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



67 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าตามซอย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน สรางทอระบายนํ้าสายในหมูบาน 2,800,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

ตางๆ ในหมูบาน หมูท่ี 5 บานทา หมูท่ี 5 บานทา ขนาดทอ pvc Ø 3 น้ิว จํานวน ราษฎรหมูท่ี 5 บานทา

ตามความเหมาะสม

68 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าสายใน เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน สรางรางระบายนํ้าในหมูบาน 1,000,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 1 บานทับใหม หมูท่ี 1 บานทับใหม หมู 1 ระยะทาง  500 เมตร ราษฎรหมูท่ี 1 บานทับใหม

69 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าหนาบาน เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนบริเวณ กอสรางรางระบายนํ้าบริเวณบาน 136,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

นายบุญเลิศ ถึง บานนายบุญชวย หมูท่ี 9 บานนายบุญเลิศ ถึง บานนายบุญชวย นายบุญเลิศ ถึง บานนายบุญชวย ราษฎรหมูท่ี 9 บานเขาตอง

บานเชาตอง หมูท่ี 9 บานเขาตอง ขนาด 0.4 x 0.5 ยาว 300 เมตร

70 โครงการวางทอระบายนํ้าตอจาก ซอย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนราษฎร วางทอระบายนํ้าตอจากซอย 13 1,000,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

13 ถึง ซอย 4 แยกปอมตํารวจ หมูท่ี 3 หมูท่ี 3 บานบุงจิก ถึง ซอย 4 แยกปอมตํารวจ หมู 3 ราษฏร หมูท่ี 3 บานบุงจิก

71 โครงการวางทอระบายนํ้าลงไปสายลาง เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้าบริเวณลง - - 7,000,000 ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

หมูท่ี 1 ซอยขางวัดทับใหม ประชาชน หมูท่ี 1 สายลาง หมูท่ี 1 ขนาดØ0.60 ราษฎร หมูท่ี 1

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

72 วางทอระบายนํ้าหนาบาน  นายดาว เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนราษฎร วางทอระบายนํ้าบริเวณหนาบาน - - 300,000 ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

อินทจักร  หมูท่ี 1 นายดาว อินทจักร ราษฎรในหมูท่ี 1

73 โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณถนน เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้าบริเวณถนนสาย - - 1,500,000 ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

สายอุตรดิตถ - พิชัย หมูท่ี 2 ประชาชน หมูท่ี 2 อุตรดิตถ - พิชัย ขนาด Ø0.60 ประชาชน หมูท่ี 2

จํานวนตามความเหมาะสม

74 โครงการกอสรางถนน คสล.หนาบาน เพ่ือใหประชาชนบริเวณซอยบาน ถนน คสล. กวาง 3 เมตร ยาว - - 250,000      ประชาชน ซอยบานนายกอน กองชาง

นายกอน บุญเย  หมูท่ี 5 นายกอน  บุญเย ไดเกิดความปลอดภัย 500 เมตร ตามแบบแปลนท่ี บุญเย ไดรับความสะดวก สบาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เทศบาลกําหนด

75 โครงการวางทอระบายนํ้า รางระบายนํ้า เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนราษฎร วางทอระบายนํ้าบริเวณท่ีนํ้า 4,000,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

บริเวณท่ีเกิดนํ้าทวมขังภายในตําบล ในตําบลหาดกรวดไดรับความสะดวก ทวมขังบานเรือนราษฎรในตําบล ประชาชน ตําบลหาดกรวด

หาดกรวด  ท่ีไดรับความเดือดรอน สบาย และปลอดภัย หาดกรวด

4. ปรับปรุงหรือกอสรางเสนทางคมนาคมเขาพ้ืนท่ีการเกษตร

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการลงลูกรังคันคลองจระเข ทาง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม ลงลูกรังคันคลองจระเข ทางการ 90,000 - - ประชาชนหมูท่ี 1 มีถนนใชท่ี กองชาง

การเกษตร  และขางรานซอมรถ หมูท่ี 1 มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย เกษตร และขางรานซอมรถ  สะดวก ปลอดภัย

บานทับใหม ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 800 

เมตร หนา 0.20 

2 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม ซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 400,000 - - ประชาชนหมูท่ี 1 มีถนนใชท่ี กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 1 บานทับใหม มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 1 บานทับใหม  สะดวก ปลอดภัย

3 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 บานวังหมู ซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 500,000 - - ประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนใชท่ี กองชาง

เกษตรทุกสาย หมูท่ี 4 บานวังหมู มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 4 บานวังหมู  สะดวก ปลอดภัย

4 โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยลงนา เพ่ือใหประชาชนมีถนนใชอยาง กอสรางถนนซอยลงนา 200,000 - - ประชาชนหมูท่ี 9 มีถนนใชท่ี กองชาง

นายสมบัติ แจงเมือง หมู 9 บานเขาตอง สะดวก ปลอดภัย นายสมบัติ  แจงเมือง  สะดวก ปลอดภัย

5 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 1-9 ซอมแซมถนนลูกรังสายสําคัญ 1,000,000 - - ประชาชนมี หมูท่ี  1-9 มีถนน กองชาง

เกษตรในตําบลหาดกรวด  มีถนนสําหรับใชคมนาคมได หมูท่ี 1-9 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

สะดวกรวดเร็วมากข้ึน รวดเร็วมากข้ึน

5. พัฒนา ปรับปรุง เสียงตามสายและเสียงไรสายเพ่ือประชาสัมพันธ

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการแกไข ซอมแซม หอกระจายขาว เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ซอมแซมหอกระจายขาวไรสาย 50,000 - - ประชาชนหมูท่ี 4 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ไรสายทางเหนือวัดวังหมู หมูท่ี 4 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณทางเหนือวัดวังหมู หมู 4 ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

2 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 50,000 - - ประชาชนหมูท่ี 4 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณบานยายเหลือใตวัดวังหมู หมูท่ี 4 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณบานยายเหลือใตวัดวังหมู ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมูท่ี 4

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



3 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 50,000 - - ประชาชนหมูท่ี 5 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณหนาบานผูใหญใจ หมูท่ี 5 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณบานผูใหญใจ หมู 5 ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

4 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 50,000 - - ประชาชนหมูท่ี 5 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณบานนางมะลิ  บางทรัพย หมูท่ี 5 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณบานนางมะลิ  บางทรัพย ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมูท่ี 5

5 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 50,000 - - ประชาชนหมูท่ี 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณในซอยกิติศักดิ์พันธุปลา หมูท่ี 8 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณในซอยกิติศักดิ์พันธุปลา  ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมูท่ี 8

6 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 50,000 - - ประชาชนหมูท่ี 3 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณตลาดผูใหญเสริม  ชัยคํา หมูท่ี 3 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณตลาดผูใหญเสริม หมูท่ี 3 ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

7 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 50,000 - - ประชาชนหมูท่ี 3 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณศาลารวมใจ หมูท่ี 3 บานบุงจิก จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณศาลารวมใจ หมูท่ี 3 ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
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8 โครงการขยายจุดกระจายเสียงไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับขาวสารตาง ๆ ติดตั้งจุดรับสัญญาณเสียงบริเวณ 500,000 - - ประชาชนไดรับขาวสารจากทาง สํานักปลัด

ในจุดท่ีไมคลอบคลุม หมูท่ี 1 - 9  จากทางราชการอยางท่ัวถึง ท่ียังไมครอบคลุม ราชการเพ่ิมมากข้ึน

ตําบลหาดกรวด

9 โครงการซอมแซม ระบบเสียงไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับขาวสารจากทาง ซอมแซม  ตอเติมระบบเสียง 300,000 - - ประชาชนไดรับขาวสารจากทาง สํานักปลัด

หมูท่ี 1 - 9  ตําบลหาดกรวด ราชการอยางชัดเจนและท่ัวถึง ตามสายในหมูบาน ราชการอยางท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



10 โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายใน เพ่ือใหประชาชนไดรับขาวสารตาง ๆ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 500,000 - - ประชาชนไดรับขาวสารจากทาง สํานักปลัด

หมูบาน หมูท่ี 1-9 ของตําบลหาดกรวด จากทางราชการอยางท่ัวถึง ในหมูบานใหดีข้ึน ราชการอยางท่ัวถึง
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1 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว เพ่ือเปนการสงเสริมความผูกพันใน สงเสริมความผูกพันในครอบ 100,000 - - ปญหาครอบครัว  เด็กและ กอง

ครอบครัวและพัฒนาการเด็กและ ครัว และพัฒนาการเด็ก เยาวชน เยาวชนในตําบลหาดกรวด สาธารณสุข

เยาวชนในตําบลหาดกรวด ในตําบลหาดกรวด ลดนอยลง

2 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเด็ก เพ่ือสงเสริมใหเด็กเยาวชนมีความคิด เด็กและเยาวชน หมูท่ี 1-9 200,000 - - เด็กเยาวชนมีความคิดริเริ่ม กองการ

เยาวชน ริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ สรางสรรค ความรับผิดชอบ ศึกษา

การทํางานเปนทีม ทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีม ทํางาน

อยางมีความสุข รวมกันอยางมีความสุข

3 โครงการปองกันและแกไขปญหาเด็ก เพ่ือปองกันและแกปญหาเด็กและ เด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงใน 100,000 - - เด็กและเยาวชนท่ีรวมโครงการ กองการ

และเยาวชนตั้งครรภโดยไมพรอม เยาวชนตั้งครรภกอนเวลาอันควร ตําบลหาดกรวด ลดอัตราการตั้งครรภกอนเวลา ศึกษา

4 โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน เชน เพ่ือใหเด็ก เยาวชนไดเขารวมกิจกรรม เด็ก เยาวชน ของตําบลหาดกรวด 200,000 - - เด็ก เยาวชน ไดเขารวมกิจกรรม กองการ

งานวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมคายเยาวชน อยางเหมาะสม ดวยความสนุกสนาน ไดเขารวมกิจกรรม ดวยความสนุกสนาน เกิดพัฒนา ศึกษา

กิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด เกิดพัฒนาการท่ีดี และมีคุณธรรม การท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรม คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  คํานึงถึงประโยชนสวนรวม

5 โครงการแกไขปญหาเหตุรําคาญ เพ่ือแกไขปญหาเหตุรําคาญตาง ๆ ของ ชวยลดการเกิดปญหาเหตุรําคาญ 500,000 - - ประชาชนตําบลหาดกรวดไดรับ กอง

หมูท่ี 1 - หมูท่ี 9 หมูบาน หมูท่ี 1 - 9 ของหมูบาน หมู 1- 9 การแกไขเหตุรําคาญ สาธารณสุข

6 โครงการจัดตั้งกลุมปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือใหประชาชนใชสมุนไพร จัดตั้งกลุมสมุนไพร 20,000 - - ประชาชนผูใชสมุนไพรมีสมุน กอง

ในการรักษาโรค ไพรรักษาโรคในเบื้องตน สาธารณสุข

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

1. แนวทางพัฒนาสงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม.ในพ้ืนท่ีชวยดูแลประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา
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7 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพ่ือ เพ่ือใหประชาชนหมู 1-9 มีสุขภาพ หมูบานมีสถานท่ีและเครื่องออก - 500,000 - ประชาชนท่ีเขามาใชสถานท่ี กอง

สุขภาพ หมูท่ี 1- 9 แข็งแรง กําลังกายทุกหมูบาน และเครื่องออกกําลังกายมี สาธารณสุข

สุขภาพแข็งแรง

8 โครงการกอสรางสวนสุขภาพเทศบาล เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด กอสรางสวนสุขภาพจํานวน 200,000 - - เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี  1,2 กอง

ตําบลหาดกรวด มีแหลงพักผอนและออกกําลังกาย 1 แหง  และผูสนใจมีแหลงพักผอน สาธารณสุข

และออกกําลังกาย

9 โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพ่ือแกไขปญหาสาธารณสุข การใหบริการสาธารณสุขท่ีมี 150,000 150,000 150,000 การบริการสาธารณสุขท่ีมี กอง

สาธารณสุขมูลฐาน หมู 1-9 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมท้ัง 9 หมู ประสิทธิภาพครอบคลุมท้ัง 9 หมู สาธารณสุข

10 โครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจํา เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด ตัวแทนครอบครัว และประชาชน 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตําบลหาดกรวดมี กอง

ครอบครัว สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและ ตําบลาดกรวด หมูท่ี 1-9 ความรูในการดูแลสุขภาพของ สาธารณสุข

ครอบครัวได ตนเองและครอบครัวได

11 โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน เพ่ือใหประชาชนในตําบลหาดกรวด ประชาชนในตําบลหาดกรวดได 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในตําบลหาดกรวด กอง

ตําบลหาดกรวด เชนโครงการ อสม.ไรพุง มีสุขภาพดี  สามารถดูแลสุขภาพตนเอง รับการอบรมและมีความรูในการ มีสุขภาพดี  สามารถดูแลสุขภาพ สาธารณสุข

ฯลฯ และครอบครัวไดอยางถูกตองและ ดูแลสุขภาพตนเองได ตนเองและครอบครัวไดอยางถูก

เหมาะสม ตองและเหมาะสม

12 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีการ อาสาสมัครสาธารณสุขตําบล 20,000 20,000 20,000 อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู กอง

สาธารณสุข พัฒนาศักยภาพและความรูทักษะ หาดกรวด หมูท่ี 1-9 ในการดูแลสุขภาพของประชาชน สาธารณสุข

สามารถดูแลสุขภาพเบื้องตนได ไดดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

13 โครงการพัฒนาเครือขายดานสุขภาพ เพ่ือใหเครือขายดานสุขภาพของ ประชุม  อบรมใหความรูและ 30,000 30,000 30,000 สมาชิกเครือขายดานสุขภาพของ กอง

- ชมรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ตําบลหาดกรวดมีความเขมแข็ง ทักษะในการดูแลสงเสริมพรอม ตําบลหาดกรวดมีความเขมแข็ง สาธารณสุข

-ชมรมคุมครองผูบริโภค สามารถพ่ึงตนเองได ท้ังจัดกิจกรรมดานสุขภาพใหกับ สามารถพ่ึงตนเองได

-ชมรมผูสูงอายุ สมาชิกเครือขาย

-ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  ฯลฯ

14 โครงการสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีใน เพ่ือสรางภาวะผูนํา การมีสวนรวมของ ประชาชนไดรับการสงเสริมภาวะ 50,000 - - ประชาชนท่ีเขารวมโครงการมี กองการ

ชุมชน และพัฒนาสตรีในดานตางๆ สตรี สงเสริมความเสมอภาค ฯลฯ ผูนํา เรื่องการพัฒนาสตรี ภาวะผูนําในชุมชนมากข้ึน ศึกษา

15 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ เพ่ือสงเสริมกิจกรรมใหแกสมาชิกใน เด็ก เยาวชน ไดสรางพฤติกรรม 50,000 - - เด็ก เยาวชน ไดดําเนินกิจกรรม กองการ

สรางพฤติกรรมเชิงสรางสรรคแกสมาชิก ครอบครัวท่ีเปนเด็กและเบาวชน เชิงสรางสรรคมากข้ึน เพ่ือสรางพฤติกรรมเชิงสรางสรรค ศึกษา

ในครอบครัวท่ีเปนเด็กและเยาวชน

16 โครงการการใหความรูเพ่ือพัฒนา สรางความเสมอภาคระหวางชาย หญิง สมาชิกภายในครอบครัวมีความ 50,000 - - มีความรู ความเขาใจ และความ กองการ

ครอบครัว และเตรียมความพรอมกอนสมรส เสมอภาคกัน รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน ศึกษา

17 โครงการเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดี เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความรัก สมาชิกภายในครอบครัว 50,000 - - สมาชิกในครอบครัวเกิดความรัก กองการ

ระหวางสมาชิกในครอบครัว ความสามัคคีกันภายในครอบครัว ความสามัคคีมากข้ึน ศึกษา

18 โครงการปองกันและแกไขปญหาใน เพ่ือปองการและแกไขปญหาตางๆ ประชาชนไดทราบถึงการปองกัน 50,000 - - ประชาชนรูถึงการปองกันและ กองการ

ครอบครัว ท่ีอาจเกิดกอนวัยอันควร และแกไขปญหาของครอบครัว แกไขปญหามากข้ึน ศึกษา

19 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคง เพ่ือพัฒนาอาชีพใหครอบครัวตามหลัก ประชาชนไดนําเอาหลักปรัชญา 50,000 - - ประชาชนมีการพัฒนาดานอาชีพ กองการ

ของครอบครัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปใช เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช มากยิ่งข้ึน ศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา
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20 โครงการอุดหนุนงบประมาณบรรเทา เพ่ือบรรเทาทุกขและชวยเหลือประชาชน อุดหนุนงบประมาณชวยเหลือ 30,000 - - ประชาชนผูประสบภัยและผูดอย สํานักปลัด

ทุกขและชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย ผูประสบภัยและผูดอยโอกาสในจังหวัด ประชาชนผูประสบภัย ผูดอย โอกาสในจังหวัดไดรับความ

และผูดอยโอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ โอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ ชวยเหลือ

21 โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนยในการ เพ่ือพิทักษคุมครองสิทธใหกับ สตรี เด็ก จัดตั้งศูนยเพ่ือดําเนินงานดาน 50,000 - - สตรี เด็ก เยาวชน ไดรับการชวย กองการ

ดําเนินงานพัฒนาสตรีและครอบครัว และเยาวชน การพัฒนาสตรีและครอบครัว เหลือในดานตางๆมากข้ึน ศึกษา

22 โครงการทํางานรวมกันเปนเครือขาย เพ่ือดําเนินงานคุมครองแกเด็ก สตรี และ เด็ก สตรี เยาวชนไดรับการคุม 50,000 - - สตรี เด็ก เยาวชน ไดรับการ กองการ

กับหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม เยาวชน ท่ีไดรับผลจากปญหาความ ครองจากภาครัฐ เอกชน และได คุมครองจากภาครัฐ และเอกชน ศึกษา

ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีพรอมท้ังจัดเก็บขอมูล รุนแรง พรอมท้ังดําเนินการเก็บขอมูล รับขอมูลทท่ีเปนจริง  มากยิ่งข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา
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1 โครงการรักษาฟนฟูผูปวยโรคไมติดตอ เพ่ือปองกันควบคุมโรคไมติดตอเปน บริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผูใชบริการมีความ กอง

การบริการประชาชนและประหยัด หาดกรวด  ท้ัง  9  หมูบาน สะดวกในการใหบริการและ สาธารณสุข

เวลาในการไปใชบริการท่ีโรงพยาบาล ประหยัดคาใชจายในการไป

ใชบริการท่ีโรงพยาบาล

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือใหประชาชน  หมูท่ี 1 - 9  รณรงคการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 200,000 200,000 200,000 ลดจํานวนประชาชนท่ีปวยดวย กอง

โรคไขเลือดออก ปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก จัดซื้อนํ้ายาและทรายอะเบท  โรคไขเลือดออก และใหตําบล สาธารณสุข

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน หาดกรวดปลอดจากโรค

กําจัดตัวแกยุงลาย ไขเลือดออก

3 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจ รณรงคการปองกันโรคเอดสและ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความรูความเขาใจ กอง

โรคเอดส เก่ียวกับการติดเช้ือและการปฏิบัติ การสงเคราะหผูปวยเอส เก่ียวกับการติดเช้ือและการ สาธารณสุข

ตอผูปวยโรคเอดส ปฏิบัติตอผูปวยโรคเอดส

4 โครงการปองกันและแกปญหา เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี  1 - 9 ปลอดภัย รณรงคการฉีดวัคซีนปองกันโรค 50,000 50,000 50,000 ประชาชนหมูท่ี  1 - 9 ปลอดภัย กอง

โรคพิษสุนัขบา จากโรคพิษสุนัขบา พิษสุนัข และทําหมันสุนัข จากโรคพิษสุนัขบา สาธารณสุข

และแมว

5 โครงการปองกันโรคในชองปาก เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี  1 - 9 ปลอดภัย จัด จนท. ทันตาภิบาลมาบริการ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนหมูท่ี  1 - 9 มีความรู กอง

จากโรคในชองปาก ประชาชนในทองท่ี ม. 1-9 ความเขาใจและปลอดภัยจาก สาธารณสุข

โรคในชองปาก

6 โครงการแกไขปญหาโรคระบาดตางๆท่ี เพ่ือปองกันโรคระบาดตางๆท่ี ปองกันแกไขโรคระบาดตางๆท่ี 300,000 - - ประชาชนในตําบลหาดกรวด กอง

อาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด อาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด อาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ไมเปนโรคระบาด สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

2. แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ

ท่ี
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7 โครงการไอโอดีนกับการพัฒนาเด็ก เพ่ือปองกันควบคุมโรคไมติดตอเปน เด็กเล็กท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 30,000 - - เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู กอง

ปฐมวัย การบริการกับเด็กปฐมวัยและประหยัด วังหมู และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สาธารณสุข

เวลาในการไปใชบริการท่ีโรงพยาบาล เทศบาลตําบลหาดกรวด ตําบลหาดกรวดไดรับการหยอด

ไอโอดีนในอาหาร

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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1 โครงการนวัตกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือ จัดอบรมนวัตกรรมภาษาอังกฤษ 40,000 - - ผูบริหาร พนักงาน เยาวชน ฯ ท่ี กองการ

สื่อสาร การสื่อสารของพนักงานและประชาชน เพ่ือการสื่อสารแกผูบริหาร เปนแกนนําสามารถสื่อสารภาษา ศึกษา

ทองถ่ิน พนักงาน เยาวชน ประชาชน อังกฤษ และนํามาเผยแพรใหกับ

แกนนํา 45 คน ประชาชนและผูท่ีสนใจได

2 โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนา เพ่ือใหมีจํานวนหองเรียนเพียงพอตอ กอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนา - 4,000,000 - ประชาชนตําบลหาดกรวดไดใช กองการ

เด็กเล็กบานวังหมู จํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน เด็กเล็กบานวังหมู บริการจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

หมูท่ี 4

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนา เพ่ือใหมีจํานวนหองเรียนเพียงพอ ปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนา 300,000 - - ประชาชนในตําบลหาดกรวด กองการ

เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด ตอจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดใชบริการจากศูนยพัฒนา ศึกษา

เด็กเล็ก หมู 4

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานประจํา เพ่ือใหมีครุภัณฑสําหรับใชในการ จัดซื้อครุภัณฑประจําศูนย 100,000 - - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีครุภัณฑ กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู ปฏิบัติงาน จัดเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 4 เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน ศึกษา

สื่อการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนแกเด็ก

5 โครงการกอสรางอาคารศูนยเด็กเล็ก เพ่ือใหเด็กมีโรงเรียนอนุบาลท่ีใกลบาน กอสรางอาคารศูนยเด็กเล็ก - - 4,000,000 เด็กมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กใกลบาน กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

1. แนวทางจัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ทต.หาดกรวด และปลอดภัยมากข้ึน 1 แหง รวมกับโรงเรียนทับใหม และไดมาตรฐาน กองศึกษา
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6 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใหเด็กมีหองเรียนปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 300,000 - - เด็กมีหองเรียนท่ีเอ้ือตอการ กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 4 สงเสริมการเรียนการสอนใหมี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 4 เรียนรูการเรียนการสอนใหมี ศึกษา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยิ่ง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 โครงการจัดทําสนามเด็กเลน เพ่ือใหมีสนามเด็กเลนเพ่ือพัฒนาการ จัดทําสนามเด็กเลนภายในศูนย 100,000 - - เด็กมีสถานท่ีสําหรับการเลนทํา กองการ

กลามเน้ือมัดเล็ก มัดใหญ การตัดสินใจ พัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู ใหเกิดพัฒนาการทางกลามเน้ือ ศึกษา

การประสานงาน เกิดความสนุกสนาน และไดรับความสนุกสนาน

8 โครงการอบรมคอมพิวเตอร และ เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดรับ จัดอบรมในดานคอมพิวเตอร 100,000 - - เยาวชน และประชาชนไดรับ กองการ

อินเตอรเน็ตสูโลกกวางดานเทคโนโลยี ความรูดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต และอินเตอรเน็ตแกเด็ก เยาวชน ความรูดานคอมพิวเตอรและ ศึกษา

สารสนเทศ ประชาชนในตําบลหาดกรวด อินเตอรเน็ต

9 โครงการจัดซื้อทีวี LCD ขนาด 24 น้ิว เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากการมอง จัดซื้อทีวี LCD เพ่ือใชในศูนย 40,000 - - นักเรียนไดประโยชนจากการ กองการ

ประจําหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.4 การสังเกตผานทางทีวีและไดสนุกสนาน พัฒนาเด็กเล็ก เรียนรูทางทีวี และไดรับความ ศึกษา

เพลิดเพลิน สนุกสนานเพลิดเพลิน

10 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงประจํา เพ่ือใชเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรม จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอม 60,000 - - นักเรียนไดรับประโยชนจากการ กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ ลําโพง จํานวน 1 ชุด ใชเครื่องขยายเสียงในการจัด ศึกษา

กิจกรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา
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11 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด จํานวน เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต จัดซื้อกลองวงจรปด จํานวน - 100,000 - เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต กองการ

1 ชุด  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และทรัพยสิน 1 ชุด และทรัพยสินของทางราชการ ศึกษา

12 โครงการชวยเหลือ สงเสริมการเรียน เพ่ือสนับสนุนเงินงบประมาณใหกับ มีการสนับสนุนเงินงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 โรงเรียนในเขตตําบลหาดกรวด สํานักปลัด

การสอนของโรงเรียน 5 โรงเรียนในเขต โรงเรียนท้ัง 5 โรงเรียนในเขตเทศบาล ใหกับโรงเรียนในเขตตําบล ไดรับการสนับสนุนเงินงบ

เทศบาลตําบลหาดกรวด ตําบลหาดกรวด หาดกรวด ประมาณ

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สวนหยอม เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความรมรื่น ปรับปรุงภูมิทัศน และจัดทํา 60,000 - - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศนและ กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู นาอยู และมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นาเรียน สวนหยอม สวนหยอมท่ีรมรื่น และสวยงาม ศึกษา

14 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาประจําศูนย เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟาใหเพียงพอตอการ ติดตั้งระบบไฟฟา ระบบ 3 เฟส 40,000 - - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีไฟฟาใช กองการ

พัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู ขยายหองเรียนและอาคารเรียน 4 สาย ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยางเพียงพอ ศึกษา

15 โครงการไอทีใหเด็กไดเรียนรู เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ไดเรียนรูเก่ียวกับ เด็ก เยาวชน ตําบลหาดกรวด 400,000 - - เด็ก เยาวชน ตําบลหาดกรวด กองการ

เรื่อง ไอที ไดเรียนรูเรื่องไอที ไดเรียนรูเก่ียวกับเรือง ไอที ศึกษา

16 โครงการติดตั้ง Wifi ท่ัวท้ังตําบล เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ติดตั้ง Wifi ท่ัวท้ังตําบล 500,000 - - เด็ก เยาวชน และประชาชน สํานักปลัด

หาดกรวด ท้ังตําบลหาดกรวดไดใช Internet หาดกรวด ท้ังตําบลหาดกรวดไดใช 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เพ่ือศึกษาหาความรู Internet เพ่ือศึกษาหาความรู

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศูนยเยาวชนเทศบาล เพ่ือจัดตั้งศูนยเยาวชนเทศบาล สําหรับ จัดทําศูนยเยาวชน 50,000 - - เด็ก เยาวชน ประชาชน ไดใช กองการ

ตําบลหาดกรวด จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ สงเสริม เทศบาลตําบลหาดกรวด บริการศูนยเยาวชนอยางท่ัวถึง ศึกษา

อาชีพงานดนตรี ศิลปะ ศูนยวิทยาศาสตรพรอมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเกิดประโยชนอยางคุมคา

การกีฬา และการสรางชมรมตางๆ ประจําศูนยเยาวชน

2 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000 - - นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมกีฬา กองการ

ไดเขารวมการแขงขันกีฬากิจกรรม และนันทนาการอยางสนุกสนาน ศึกษา

นันทนาการ และเกิดพัฒนาการตามวัย

3 โครงการจัดการแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน กีฬา เยาวชน ประชาชน ไดเขารวม 400,000 - - เยาวชน ประชาชน ไดเขารวม กองการ

สากล และกีฬาพ้ืนบาน รวมท้ังกิจกรรม กิจกรรมการแขงขันกีฬาข้ัน การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

นันทนาการของเทศบาลตําบลหาดกรวด พ้ืนฐาน

4 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ เพ่ือสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน เยาวชน ประชาชน ของ 100,000 - - เยาวชน ประชาชน ไดเขารวม กองการ

และกีฬาเพ่ือการอาชีพ กับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เทศบาลตําบลหาดกรวด การแขงขันกีฬาสูความเปนเลิศ ศึกษา

เขารวมแขงขันกีฬากับ สามารถสรางช่ือเสียงใหกับ

2. แนวทางการสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐบาล หนวยงานไดเปนอยางดี

และเอกชน

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการจัดงานกีฬากลุมโรงเรียนภาย เพ่ือให เด็ก ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีการจัดงานกีฬา กลุมโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 เด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สํานักปลัด

ในตําบลหาดกรวด และรูจักความสามัคคี การใหอภัย ภายในตําบลหาดกรวด มากยิ่งข้ึน และมีนํ้าใจนักกีฬา กองศึกษา

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชน มีวัสดุ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬาใหกับ 100,000 - - เยาวชน ประชาชนหมูท่ี 1-9 หมู กองการ

และอุปกรณกีฬาไวใชในการฝกซอม ประชาชน หมูท่ี 1-9 มีอุปกรณกีฬาไวใชออกกําลังกาย ศึกษา

และออกกําลังกายทุกวัน

7 โครงการจัดคายพักแรมลูกเสือ และ เพ่ือใหเด็กนักเรียนสามารถชวยเหลือ เด็กนักเรียนเขาคายพักแรม 20,000 - - เด็กนักเรียนไดรูจักความรัก กองการ

เนตนารี กลุมโรงเรียนภายในตําบล ตนเองได และมีความรัก สามัคคี ตอกัน ลูกเสือ  เนตนารี กลุมโรงเรียนใน ความสามัคคีภายในกลุมเพ่ือน ศึกษา

หาดกรวด ตําบลหาดกรวด และรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ

8 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับเด็ก เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดมีความรู ความ มีครูสอนภาษาอังกฤษใหกับเด็ก 200,000 - - เด็กนักเรียนไดเรียนรู เขาใจใน กองการ

กลุมโรงเรียนในตําบลหาดกรวด เขาใจ ความสามารถในการใชภาษา นักเรียนกลุมโรงเรียนในตําบล ภาษาอังกฤษมากข้ึน ศึกษา

อังกฤษ หาดกรวด

9 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลยุวชนรุน เพ่ือสรางภูมิคุมกันมิใหตกเปนเหยื่อของ เพ่ือใหยุวชนสนใจในการแขงขัน 10,000 - - เด็กเขารวมแขงขันกีฬายุวชน กองการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



อายุไมเกิน 12 ป ตานภัยยาเสพติด ยาเสพติด กีฬาไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด รุนอายุไมเกิน 12 ป ศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ เพ่ือสงเสริมการกีฬาของชาติไทยให เพ่ือเปนการคัดเลือกนักกีฬา 25,000 - - มีนักกีฬาเปนตัวแทนภาค 5 สํานักปลัด

ภาค 5 ครั้งท่ี 44 (พ.ศ.2558) และกีฬา เจริญกาวหนายิ่งข้ึน ตัวแทนภาค5 เขารวมการแขงขัน เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหง กองศึกษา

คนพิการแหงชาติครั้งท่ี 34 (พ.ศ.2558) กีฬาแหงชาติ และกีฬาคนพิการ ชาติ และกีฬาคนพิการแหงชาติ

ประจําปงบประมาณ 2557 และปงบ แหงชาติ

ประมาณ 2558

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่งขนบ - ประชาชนตําบลหาดกรวดเขา 450,000 - - เยาวชน ประชาชนไดเขารวม กองการ

วัฒนธรรม ประเพณี ประจํา ต.หาดกรวด ธรรมเนียมประเพณีใหคงไวสืบไป รวมกิจกรรม กิจกรรมเพ่ือดํารง และสืบสาน ศึกษา

เชน งานประเพณีสงกรานต ลอยกระทง ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให

งานอุปสมบทนาคหมู งานสลากภัต คงอยูตอไป

งานตักบาตรเทโวฯ งานหลวงปูเม็ง  

งานหลวงพอจัน ฯลฯ

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็ก และ เพ่ือใหเด็ก  เยาวชนไดเขารวมกิจกรรม เด็ก เยาวชน ของตําบล 200,000 - - เด็ก  เยาวชนไดเขารวมกิจกรรม กองการ

เยาวชน  เชน งานวันเด็กแหงชาติ อยางเหมาะสม ดวยความสนุกสนาน หาดกรวดไดเขารวมกิจกรรม ดวยความสนุกสนาน เกิดพัฒนา ศึกษา

 กิจกรรมคายเยาวชน  กิจกรรมรณรงค เกิดพัฒนาการท่ีดี และมีคุณธรรม การท่ีดี และมีคุณธรรม จริยธรรม

ปองกันยาเสพติด จริยธรรม คํานึงถึงประโยชนสวนรวม คํานึงถึงประโยชนสวนรวม

3 โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ เพ่ือใชเปนการสนับสนุนงบประมาณ เปนการสนับสนุนงบประมาณ 500,000 - - สนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด

หนวยงานอ่ืน ๆตามโครงการท่ีไดรับการ รายจายใหหนวยงานอ่ืนๆของรัฐใน รายจายใหหนวยงานอ่ืนๆ ของ รายจายใหหนวยงานอ่ืนๆ ของ

3. แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



รองขอ  เชน งานลางสาดหวาน จังหวัดอุตรดิตถ รัฐในจังหวัดอุตรดิตถ รัฐในจังหวัดอุตรดิตถ

งานกาชาด  ฯลฯ

4 โครงการกิจกรรมวันสําคัญประจําศูนย เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมใน นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000 - - นักเรียน ผูปกครองไดเขารวม กองการ

พัฒนาเด็กเล็กบานวังหมูและศูนยพัฒนา วันสําคัญ และกิจกรรมตามประเพณี จํานวน 124 คน กิจกรรมวันสําคัญและกิจกรรม ศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด เชน ตางๆ ซึ่งจัดข้ึนภายในศูนยพัฒนาเด็ก ท่ีจัดข้ึนตามประเพณีของศูนย

วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ วันไหวครู เล็กท้ัง 2 ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก

วันข้ึนปใหม วันลอยกระทง ฯลฯ

















เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน หมูท่ี เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมใน ประชาชนไดเสนอความคิดเห็น 100,000 - - ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

 1-9  และประชาคมระดับตําบล การบริงานรวมกับเทศบาล และปญหาตางๆใหเทศบาลนําไป พัฒนาทองถ่ินของตนไดอยาง

แกไขและพัฒนาตอไป ตรงตามความตองการ

2 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมใน ประชาชนไดมีสวนรวมใน 100,000 - - ประชาชนไดมีสวนรวมและ สํานักปลัด

แบบประชาธิปไตยและมีสวนรวมทาง การปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตย เขาใจการปกครองในระบอบ

การเมืองอันมีพระมหากษัตรติ์ทรงเปน อันมีพระมหากษัตรติ์ทรงเปนประมุข อันมีพระมหากษัตรติ์ทรงเปน ประชาธิปไตยฯ

ประมุข ประมุข

3 โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ  ศาสนา เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักชาติ  ประชาชนในตําบลหาดกรวดมี 100,000 - - ประชาชนไดมีสวนรวมมีจิตสํานึก สํานักปลัด

และพระมหากษัตริย ศาสนา  และพระมหากษัตริย จิตสํานึกรักชาติ  ศาสนาและ รักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย

4 โครงการขจัดความขัดแยง  และการสราง เพ่ือสรางสังคมไทยท่ีมีความสงบสุข สรางสังคมไทยท่ีมีความสงบสุข 100,000 - - ประชาชนไทยท่ีมีความสงบ สํานักปลัด

สังคมสมานฉันททางการเมือง ปราศจากความแตกแยกและความ ปราศจากความแตกแยกและ สุขปราศจากความแตกแยกและ

รุนแรงทางการเมือง ความรุนแรงทางการเมือง ความรุนแรงทางการเมือง

5 โครงการ / กิจกรรม ท่ีแสดงถึงความ เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักชาติ  ประชาชนในตําบลหาดกรวดมี 200,000 - - ประชาชนไดมีสวนรวมมีจิตสํานึก สํานักปลัด

เคารพตอสถาบัน ชาติ ศาสนา และ ศาสนา  และพระมหากษัตริย จิตสํานึกรักชาติ  ศาสนาและ รักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริยและกิจกรรมวันสําคัญ พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย

เชน วันพอ วันแม ฯลฯ

6 โครงการกอสรางบานทองถ่ินไทยเทิดไท มอบบานใหกับผูยากไรเพ่ือถวายเปน กอสรางบานทองถ่ินไทยเทิดไท 300,000 300,000 300,000 มอบบานใหผูยากไรเพ่ือถวาย กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

1. แนวทางการสงเสริมความรู ความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง การมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับเอกชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



องคราชัน 84 พรรษา ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ องคราชัน เปนพระราชกุศล

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการรณรงคใหความรู เรื่องเศรษฐกิจ เพ่ือใหความรู ความเขาใจกับพนักงาน พนักงานเทศบาล และประชาชน 100,000 100,000 100,000 พนักงานเทศบาล และประชาชน สํานักปลัด

อาเซียน กับพนักงานเทศบาล และ เทศบาล และประชาชนตําบลหาดกรวด ตําบลหาดกรวดมีความรู ความ ตําบลหาดกรวด มีความรู ความ

ประชาชนตําบลหาดกรวด ในเรื่องเศรษฐกิจอาเซียน เขาใจ เรื่องเศรษฐกิจอาเซียน เขาใจ ในเรื่องเศรษฐกิจอาเซียน

(เปดประตูตําบลหาดกรวดสูอาเซียน) มากยิ่งข้ึน มากยิ่งข้ึน

2 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ เพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจและ ประชาชนมีความเขาใจ ตระหนัก 100,000 - - ประชาชนมีความเขาใจและ สํานักปลัด

ประชาชน ตระหนักในสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการดํา ในสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการดําเนิน ตระหนักในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

เนินชีวิตมีความสํานึกและรับผิดชอบตอ ชีวิตมีความสํานึกและรับผิดชอบ ในการดําเนินชีวิตมีความสํานึก

สังคมสวนรวมตลอดจนเปนพลเมือง ตอสังคมสวนรวมตลอดจนเปน และรับผิดชอบตอสังคมสวน

ท่ีมีความตื่นตัว พลเมืองท่ีมีความตื่นตัว รวมตลอดจนเปนพลเมืองท่ีมี

ความตื่นตัว

3 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC เพ่ือใหประชาชนรูจักการจัดทําบัญชี ประชาชน หมูท่ี 1 - 9 รูจักการ 200,000 - - ประชาชนมีวินัยในการใชจาย สํานักปลัด

(Area Based Collaborative Research) ครัวเรือนและเพ่ือใหประชาชนมีระเบียบ ใชบัญชีครัวเรือน และรูจักการออมทําใหครอบครัว กองศึกษา

วินัย ในการใชจายเงิน มีความมั่นคงทางการเงินยิ่งข้ึน

4 โครงการวันทองถ่ินอุตรดิตถรวมพลัง เพ่ือใหประชาชน และพนักงาน ไดมี ประชาชน ขาราชการ และ 35,000 - - ไดดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค สํานักปลัด

สรางทาเหนือเมืองหนาอยู ความภาคภูมิใจในบทบาทของ อปท. พนักงาน และประชาสัมพันธวันทองถ่ินไทย

และรวมกิจกรรมเพ่ือแสดงใหประชาชน

ตระหนักและไดเล็งเห็นความสําคัญ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5 โครงการจัดซื้อเสาหินพรอมลวดหนาม เพ่ือเปนการแบงแนวเขตท่ีดินสาธารณะ จัดซื้อเสาหินพรอมลวดหนามใน 500,000 - - ไดดําเนินการแบงแนวเขตท่ีดิน สํานักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

2. แนวทางการสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน และพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว



เพ่ือปองกันแนวเขตในพ้ืนท่ีสาธารณะ ในตําบลหาดกรวด การปองกันแนวเขตในพ้ืนท่ีตําบล สาธารณะในตําบลหาดกรวด

เขตตําบลหาดกรวด หาดกรวด

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางบานพักพนักงาน เพ่ือเปนสวัสดิการของพนักงาน กอสรางบานพัก  2  หลัง - 800,000 พนักงานมีสวัสดิการดาน กองชาง

ของเทศบาล บานพักอาศัย

2 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ือใหการบริหารงานเทศบาลใหมี จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน 500,000 - - เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษี กองคลัง

ทรัพยสิน ประสิทธิภาพ ทรัพยสินในพ้ืนท่ี ต.หาดกรวด เพ่ิมข้ึนรอยละ  90  ของรายได

ท่ี เทศบาลจัดเก็บ

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ/วัสดุอุปกรณ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ จัดซื้อครุภัณฑ/วัสดุ 500,000 - - การบริหารของ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

สํานักงานท่ีจําเปน งานของพนักงาน อุปกรณสํานักงาน หาดกรวดมีประสิทธิภาพมากข้ึน

กอประโยชนสูงสุดแกประชาชน

4 โครงการจัดซื้อรถกระเชาเพ่ือใชใน เพ่ือใชซอมแซมไฟฟารายทางและใช จัดซื้อรถกระเชา  1 คัน 3,000,000 - - การบริหารของเทศบาลตําบล กองชาง

งานราชการ ประโยชนในงานราชการอ่ืนๆ หาดกรวดมีประสิทธิภาพมากข้ึน

5 โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอรเดิม มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร 50,000 - - พนักงานและประชาชนผูท่ีใช สํานักปลัด

ของสํานักงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพ และเพ่ิม ท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงาน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ระบบงานคอมพิวเตอรใหมท่ีจําเปน และเหมาะสม มีการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย

6 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปดของ เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต จัดซื้อกลองวงจรปด 200,000 - - เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

เทศบาลตําบลหาดกรวด และทรัพยสิน และทรัพยสินของทางราชการ

7 โครงการจัดซื้อกลองวีดีโอ เพ่ือใชในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวใน จัดซื้อกลองบันทึกวีดีโอ จํานวน 50,000 - - ประชาชนไดรับทราบขาวสาร สํานักปลัด

3. แนวทางการพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



การจัดกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล 1 เครื่อง ของเทศบาลตําบลหาดกรวด

ตําบลหาดกรวด

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

8 โครงการจัดซื้อกลองถายรูป เพ่ือใชในการบันทึกภาพการจัดกิจกรรม จัดซื้อกลองถายรูป จํานวน 50,000 - - เพ่ือประชาชนไดรับทราบขาว สํานักปลัด

ตางๆของเทศบาลตําบลหาดกรวด  1 เครื่อง สารจากเทศบาล

9 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายน้ิวมือ เพ่ือใชเปนขอมูลในการลงเวลามาทํา จัดซื้อเครื่องสแกนลายน้ิวมือเพ่ือ 50,000 - - เพ่ือประสิทธิภาพในการใหบริการ สํานักปลัด

เพ่ือลงเวลาทํางาน งานของพนักงาน ลูกจาง ทต.หาดกรวด ลงเวลา จํานวน 2 เครื่อง ประชาชน

10 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใชเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลในการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 - - เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน สํานักปลัด

ประจําสํานักงาน ดําเนินงานของเจาหนาท่ี 1 เครื่อง ของพนักงานเทศบาล

11 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายใน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายใน 200,000 - - เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน สํานักปลัด

สํานักงานเทศบาลตําบลหาดกรวด งานของพนักงาน สํานักงาน ของพนักงานเทศบาล

12 โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงพรอม เพ่ือประชาสัพันธขาวสารใหประชาชน จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอม 50,000 - - เพ่ือประชาชนไดรับทราบขาว สํานักปลัด

ลําโพงติดตั้งประจํารถเทศบาล ในตําบลหาดกรวดไดรับทราบขาวสาร ลําโพงติดตั้งประจํารถเทศบาล สารจากเทศบาล

13 โครงการจัดซื้อรถมอเตอรไซคสามลอ เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมตางๆในแต จัดซื้อรถมอเตอรไซคสามลอ - 300,000 - เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชน สํานักปลัด

เอนกประสงค ละกองของเทศบาล และเพ่ือเปนการ เอนกประสงคจํานวน 3 คัน จากการดําเนินงานของเทศบาล

สะดวกรวดเร็วตอการเดินทาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ บุคลากรเขารับการฝกอบรม 300,000 - - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

ผูบริหาร สมาชิก ทต. พนักงาน ลูกจาง งานของพนักงาน ศึกษาดูงาน  ตามหลักสูตรตางๆ มากยิ่งข้ึน

เทศบาล

2 โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ บุคลากรศึกษาตอในระดับ 500,000 - - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

ผูบริหาร สมาชิก ทต. พนักงาน ลูกจาง งานของพนักงาน ปริญญาตรี/ปริญญาโท มากยิ่งข้ึน

เทศบาล

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรม 300,000 - - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

ผูบริหารสมาชิกสภาและพนักงาน งานของพนักงาน ผูบริหารสมาชิกสภาและพนักงาน มากยิ่งข้ึน

4 โครงการพัฒนาและสงเสริมความรูใหกับ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาความรูเรื่องการพัฒนา 50,000 - - เขาใจในการปฏิบัติงานอยางมี สํานักปลัด

บุคลากร เรื่องการพัฒนาสตรี การพัฒนา งานของพนักงาน สตรี ครอบครัว เด็กและเยาวชน ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ครอบครัว การพัฒนาเด็ก เยาวชน

4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา













ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรูคูคุณธรรม มีความม่ันคงทางอาหาร มีรายได และอาชีพท่ีเหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความม่ันคงในชีวิต

ยุทธศาสตร อปท. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร  แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงระบบน้ําประปา

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าหวยนํ้าจาง เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 มีนํ้าเพ่ือ ขุดลอกหวยนํ้าจาง หมูท่ี 7 2,500,000 - - ประชาชน หมูท่ี 7 ไดใชนํ้า กองชาง

(ฝงไผใหญ) หมูท่ี 7 อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ (ฝงไผใหญ) อยางเพียงพอ

2 โครงการแกไขปญหาแหลงนํ้าประปา เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 8 มีนํ้าใชเพ่ือ แกไขปญหาแหลงนํ้าประปา 1,000,000 - - ประชาชน หมูท่ี 8 ไดใชนํ้า กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 8 อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ หมูท่ี 8 อยางเพียงพอ

3 โครงการกอสรางประปาผิวดินขนาด เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 ใชนํ้า กอสรางระบบประปาผิวดิน - - 3,000,000 ประชาชน หมู 5 มีนํ้าประปาเพ่ือ กองชาง

ใหญ จุดบานณรงค  มอญเมือง หมูท่ี  5 ผลิตนํ้าประปาหมูบาน ขนาดใหญ อุปโภค - บริโภค อยางเพียงพอ

4 โครงการกอสรางประปาหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา กอสรางระบบประปาหมูบาน - 3,000,000 - ประชาชนท่ีใชนํ้าประปา กองชาง

หมูท่ี 8 อุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ หมูท่ี 8  มีนํ้าอุปโภค - บริโภค

อยางเพียงพอ

5 โครงการกอสรางประปาผิวดินจุดบาน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีนํ้าประปา กอสรางระบบประปาผิวดิน 3,000,000 - - ประชาชน หมู 6 มีนํ้าประปาเพ่ือ กองชาง

นายบุญยัง  บุญธูป หมูท่ี 6 บานซาน อุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ  ขนาดใหญ หมู 6 อุปโภค - บริโภค อยางเพียงพอ

6 โครงการวางทอเมนประปาในจุดบริเวณ เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปาใช วางทอระบบนํ้าดิบประปาในจุด 2,000,000 - - ประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า กองชาง

ท่ียังไมท่ัวถึงในตําบลหาดกรวด อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ ท่ียังไมท่ัวถึง อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรูคูคุณธรรม มีความม่ันคงทางอาหาร มีรายได และอาชีพท่ีเหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความม่ันคงในชีวิต

ยุทธศาสตร อปท. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร  แนวทางท่ี 2 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางคลองสงนํ้าตอจาก เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชอุปโภค บริโภค กอสรางคลองสงนํ้าตอจากคลอง 1,300,000 - - ประชาชนไดใชนํ้าอยางเพียงพอ กองชาง

คลองจระเข หมูท่ี 3 และทําการเกษตร อยางพอเพียง จระเข ระยะทาง 1 กิโลเมตร

2 กอสรางสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา เพ่ือใหเกษตรกร หมูท่ี1,2,7,8,9  กอสรางคลองสงนํ้าดวย 20,000,000 - - เกษตรกรทํานาหมูท่ี 1,2,7,8,9 กองชาง

เพ่ือการเกษตรพรอมเครื่องสูบนํ้า มีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึง ไฟฟาความยาว 5,000 ม. มีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรอยาง กองเกษตร

หมูท่ี 1 ติดตอถึง หมูท่ี 9 และเพียงพอ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3 โครงการกอสรางอาคารระบายนํ้า เพ่ือกักเก็บนํ้าและสามารถปด-เปด กอสรางประตูปดเปดนํ้า - 7,000,000   - ประชาชน หมู 1-4 ใชประโยชน กองชาง

คลองจระเข หมูท่ี 3 ตอหมูท่ี 4 นํ้าไดตามความตองการของเกษตรกร คลองจระเข หมูท่ี 3 ตอหมูท่ี 4 จากคลองสงนํ้าเพ่ือทําการเกษตร

ท่ีใชประโยชนจากคลองจระเข อยางมีประสิทธิภาพ

4 โครงการกอสรางคลองชลประทานเพ่ือ เพ่ือกอสรางคลองดาดคอนกรีตยาว กอสรางคลองดาดคอนกรีตยาว - - 1,500,000 ประชาชน หมูท่ี 1-3 ใชเพ่ือทํา กองเกษตร

การเกษตร หมูท่ี  3 1,200  ม. 1,200  ม. การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

5 โครงการขุดสระนํ้าปาแดง หมูท่ี 3 เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชอยางเพียงพอ ขุดสระนํ้าท่ีปาแดง ขนาดใหญ 10,000,000 - - ประชาชนมีแหลงนํ้าเพ่ือใชใน กองชาง

การเกษตร อยางเพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพ

6 โครงการการบริหารจัดการการใชนํ้าจาก เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังในชวงฤดูฝน และ มีการบริหารจัดการนํ้าใหเกิด 3,000,000 - - ประชาชนหมูท่ี 1 และ หมูท่ี 9 สํานักปลัด

บึงกระโลใหเกิดประโยชน บริหารจัดการนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง ประโยชนสูงสุด มีนํ้าใชในชวงฤดูแลง และในชวง

ฤดูฝนนํ้าไมทวมขัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองสงนํ้าดวย เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 1 - 5 ใชนํ้า ปรับปรุงซอมแซมคลองสงนํ้า 4,000,000 - - เกษตรกรทํานาหมูท่ี 1 - 5   มีนํ้า กองเกษตร

ไฟฟาสถานีบานทับใหมหมู 1 และคลอง ทําการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ไฟฟา ความยาว 3,500 ม. ใชเพ่ือการเกษตรอยางมี

สงนํ้าดวยไฟฟาสถานีบานวังหมู หมู 4 ประสิทธิภาพ

8 โครงการกอสรางอาคารระบายนํ้า เพ่ือกักเก็บนํ้าและสามารถปด-เปด กอสรางอาคารระบายนํ้า - 6,000,000   - ประชาชน หมู 6 ใชประโยชน กองชาง

หมูท่ี 6 บานซาน นํ้าไดตามความตองการของเกษตรกร หมูท่ี 6 บานซาน จากอาคารระบายนํ้า เพ่ือทําการ

ท่ีใชประโยชนจากอาคารระบายนํ้า เกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรูคูคุณธรรม มีความม่ันคงทางอาหาร มีรายได และอาชีพท่ีเหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความม่ันคงในชีวิต

ยุทธศาสตร อปท. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาตุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพ่ิมรายไดใหประชาชน  

แนวทางท่ี 6 สนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย และการพัฒนารายได                        

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางลานตากขาวบริเวณ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 6 บานซาน กอสรางลานตากขาวขนาดกวาง 1,120,000 - - ประชาชนมีสถานท่ีตากผลผลิต กองชาง

หลังวัดเนินโพธ์ิ และหนองแขม หมูท่ี 6 ไดมีลานตากขาว 40 x 80 เมตร หนา 0.10 เมตร ทางการเกษตร

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางศูนยจําหนายสินคาและ เพ่ือใหมีศูนยสําหรับจําหนายสินคาและ จัดทําศูนยการคาสําหรับจําหนาย - - 3,000,000 ประชาชนตําบลหาดกรวดมี กองชาง

ผลิตภัณฑประจําตําบลหาดกรวด ณ ผลิตภัณฑของตําบลหาดกรวดเปนศูนย ผลิตภัณฑของตําบลหาดกรวด ศูนยสําหรับจําหนายสินคาและ

เทศบาลตําบลหาดกรวด รวมใจตําบลหาดกรวดและเปนแหลง และเปนศูนยรวมใจของรวมท้ัง ผลิตภัณฑของตําบลและเปน

เรียนรูของกลุมคนสามวัย (ศูนยสามวัย) เปนแหลงเรียนรูของต.หาดกรวด ศูนยรวมจิตใจของชาวหาดกรวด

 (ศูนยสามวัย)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรูคูคุณธรรม มีความม่ันคงทางอาหาร มีรายได และอาชีพท่ีเหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความม่ันคงในชีวิต

ยุทธศาสตร อปท. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   แนวทางท่ี 1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณเพ่ือใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในชุมชน                 

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณริมถนน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 ท่ีใชเสนทางมี มีไฟฟารายทางบริเวณถนนสาย 1,000,000 - - ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

สายทาทอง หมูท่ี 3 แสงสวางอยางเพียงพอ ทาทอง  หมูท่ี 3 จํานวน 10 โคม ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสายคลองจระเข เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 5 ท่ีใชเสนทางมี มีไฟฟารายทางบริเวณสายคลอง 1,000,000 - - ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

ท้ัง 2 ฝง  หมูท่ี 5 แสงสวางอยางเพียงพอ จระเขท้ัง 2 ฝง  หมูท่ี 5 ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

3 โครงการขยายเขตไฟฟาตอจากสะพาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 6 ท่ีใชเสนทางมี มีไฟฟารายทางตอจากสะพาน 1,000,000 - - ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

คลองจระเข ถึงหนาซุมประตู ถึงบาน แสงสวางอยางเพียงพอ คลองจระเข ถึงหนาซุมประตู ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

นายประเสริฐ หมูท่ี 6 ถึงบานนายประเสริฐ หมูท่ี 6 

4 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 ท่ีใชเสนทางมี มีไฟฟารายทางสายนครสวรรค 1,000,000 - - ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

สายนครสวรรค  หมูท่ี 7 แสงสวางอยางเพียงพอ หมูท่ี 7 ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

5 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 9 ท่ีใชเสนทางมี มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 1,000,000 - - ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

หนาบานผูใหญ ถึง ซอยแมบุญท้ิง หมู 9 แสงสวางอยางเพียงพอ ผูใหญ ถึง ซอยแมบุญท้ิง หมู 9 ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรูคูคุณธรรม มีความม่ันคงทางอาหาร มีรายได และอาชีพท่ีเหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความม่ันคงในชีวิต

ยุทธศาสตร อปท. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   แนวทางท่ี 3 พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย                 

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนนลูกรังซอย เพ่ือใหประชาชน หมู 7 บานไผใหญ กอสรางถนนลูกรังบริเวณบาน 1,100,000 - - ประชาชนหมูท่ี 7 มีถนนใชท่ี กองชาง

นครสวรรค บริเวณบานนางภวานา มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย นางภาวนา  ยุติธรรม  ขนาด  สะดวก ปลอดภัย

ยุติธรรม หมูท่ี 7 กวาง 4 x 500 เมตร

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพ่ือใหประชาชน หมู 7 บานไผใหญ กอสรางถนน คสล. ซอย 4,125,000 - - ประชาชนหมูท่ี 7 มีถนนใชท่ี กองชาง

ดํารงคศิลป หมูท่ี 7 บานไผใหญ มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย ดํารงคศิลป  ขนาด กวาง 5 เมตร  สะดวก ปลอดภัย

1,500 เมตร

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเล็ก เพ่ือใหประชาชน หมู 8 บานดงชางดี กอสรางถนน คสล. ซอยเล็ก 1,100,000 - - ประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนใชท่ี กองชาง

เขาบานนางดารัตน  อินทะเสน หมูท่ี 8 มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย เขาบานนางดารัตน  อินทะเสน  สะดวก ปลอดภัย

เขาบานนางดารัตน  อินทะเสน 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.สายดงเหนือ เพ่ือใหประชาชน หมู 8 บานดงชางดี กอสรางถนน คสล.สายดงเหนือ 1,100,000 - - ประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนใชท่ี กองชาง

บานนายทองดี - โรงสีปอมจักรศิลป มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย บานนายทองดี - โรงสีปอม  สะดวก ปลอดภัย

หมูท่ี 8 บานดงชางดี จักรศิลป ขนาด 4 x 500 เมตร

5 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 8 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 2 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอ 1,500,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

พุทธรักษา พรอมวางทอระบายนํ้า หมู 2 คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ระบายนํ้าตามแบบแปลนท่ี สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

6 โครงการกอสรางถนน คสล.ไปถึง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.ไปถึงคลอง 1,300,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



คลองจระเข คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว จระเข ระยะทาง 1 กิโลเมตร สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

7 โครงการกอสรางถนน คสล.สายเขา เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.สายเขาหนองรี 1,000,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

หนองรีไปอนามัยบานทา คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ไปอนามัยบานทา ซอย 8 สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

 ขนาด 4 X 500 เมตร

8 โครงการปรับปรุงถนนขางวัดเนินโพธ์ิ - เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีถนนในการ ปรับปรุง ซอมแซมถนน 1,200,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

คลอง หมูท่ี 6 บานซาน พรอมวางทอ คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ผิวแอสฟสติกขางวัด - คลอง สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

ระบายนํ้า ขนาด 6 x 10 เมตร

9 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหนาวัด เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.สายหนาวัด 1,600,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ไผใหญ - ซอยแมลูกจันทร หมูท่ี 7 คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ไผใหญ - ซอยแมลูกจันทร สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

ขนาด 4 x 800 เมตร

10 โครงการกอสรางถนน คสล.ดงเหนือ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล. ดงเหนือ 2,000,000 - - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

กลุมบานลุงเพิก หมูท่ี 8 บานดงชางดี คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว กลุมบานลุงเพิก หมูท่ี 8 บาน สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

ดงชางดี ขนาด 4 x 900 เมตร

11 โครงการกอสรางถนนคสล. เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ ถนนคสล. กวาง 6 ม. หนา. - 9,500,000 - ประชาชน หมู 7 ไดมีถนน กองชาง

ไผใหญไปหนองปลอง หมูท่ี 7 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว 0.15 ม. ยาว 2,680  ม. ใชอยางสะดวกยิ่งข้ึน

12 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม มีถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมี - - 10,000,000 ประชาชน หมู 7 ไดมีถนน กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 7 ไดสะดวก รวดเร็ว ถนนในการคมนาคมตามแบบ ใชอยางสะดวกยิ่งข้ึน

มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

13 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนหมู 7-8  ไดมี ถนนลาดยาง กวาง  8  ม.  ยาว - 6,000,000 - ประชาชนหมู 7-8  ไดมีถนน กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



สายบานไผใหญ - บานดงชางดี ถนนสําหรับใชในการคมนาคม 1,200 ม.ผิวจราจร 9,600 ตร.ม. สําหรับใชในการคมนาคม

หมู 7 - 8 ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

14 โครงการสรางถนน คสล.  ซอยหลัง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มี ถนน กอสรางถนน คสล. ซอยหลังปม 1,000,000 - - ประชาชนหมูท่ี 8 มีถนน กองชาง

ปมพีที หมูท่ี 8 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก พีที ม. 8 กวาง 4 ม. ยาว 500 ม. สําหรับใชคมนาคมได

รวดเร็วมากข้ึน หนา 0.15 ม. สะดวกรวดเร็วมากข้ึน

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใหมจากซอย เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมได ปรับปรุงถนนใหมจากซอยสรรสี - - 1,000,000 ประชาชน หมู  7 และ หมู 9 กองชาง

สรรสี หมูท่ี 9ไปเช่ือมกับหมูท่ี 7ไผใหญ สะดวกและรวดเร็ว หมูที่ 9ไปเชื่อมกับหมูที่ 7ไผใหญ มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ ถนนลาดยาง ผิวจราจร.กวาง 6 ม. - 7,000,000   - ประชาชน ในตําบลหาดกรวด กองชาง

หมูท่ี 1-หมูท่ี  3 สองชวง คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 4,000 ม.หรือมีพ้ืนผิวจราจร  มีถนนสําหรับใชคมนาคมได

ไมนอยกวา  12,200  ตรม. สะดวกรวดเร็ว

17 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1-6 ไดมี ถนนลูกรังกวาง 4 ม.ยาว 2,000 - - 2,000,000 ประชาชนหมูท่ี 1-6 ไดมีถนน กองชาง

สายเรียบสองฝงครองจระเข จาก ถนนสําหรับใชคมนาคมไดสะดวก ม. ผิวจราจร 8,000 ตร.ม. สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

หมูท่ี 1-6 รวดเร็วมากข้ึน รวดเร็วมากข้ึน

18 โครงการกอสรางถนน คสล. บานวังหมู เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4,8 มีถนน กอสรางถนน คสล.ขนาด กวาง - 3,500,000 - ประชาชนหมูท่ี4,8 มีถนนสําหรับ กองชาง

หมู 4 - บานดงชางดี หมู 8 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว 5 ม.ยาว 1500 ม.ตามแบบแปลน ใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

ท่ีเทศบาลกําหนด

19 โครงการกอสรางถนนคสล.สายปาแดง- เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีถนน กอสรางถนนคสล.กวาง 5 ม.หนา - 11,000,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีถนน กองชาง

หวยพิกุลทอง สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก  0.25 ม. ยาว 1,500 ม.ผิวจราจร สําหรับใชคมนาคมได

16,080  ตรม. สะดวก รวดเร็ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



20 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร - 8,000,000 - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ปาแดง - หวยพิกุล คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว กวาง 6 ม. ยาว 5,000 ม. พรอม สบายในการคมนาคม

วางทอ0.06 ม. จํานวนว 3 แหง

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

21 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4,8 มีถนน สรางถนนลาดยางผิวจราจรกวาง - - 8,000,000 ประชาชนหมูท่ี4,8 มีถนนสําหรับ กองชาง

บานวังหมู  หมูท่ี 4 - บานดงชางดี สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว 6 ม. ยาว 3,000 ม. ผิวจราจร ใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หมูท่ี 8 18,000 ตร.ม. ตามแบบมาตรา

ฐานกรมทางหลวงชนบท

 แบบมาตราฐานกรมโยธาธิการ

22 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบานซาน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีถนนสําหรับ สรางถนน คสล.ขนาดกวาง 6 ม. - 3,500,000   - ประชาชนหมูท่ี   มีถนนสําหรับ กองชาง

หวยพิกุล (ซอย 19) หมูท่ี 6 บานซาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000 ม.สูงเฉลี่ย 1 - 2 ม. ใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังรอบสวน เพ่ือใหประชาชน  หมู 9  ไดมี กอสรางถนนลูกรังรอบสวนปา - - 1,000,000 ประชาชน  หมู 9  ไดมีถนน กองชาง

ปาสิริกิติ์ หมู 9 ถนนสําหรับใชในการคมนาคม สิริกิติ์ หมู 9 ขนาด 4X3,000 ม. สําหรับใชในการคมนาคม

 ไดสะดวก

24 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าตามซอย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน สรางรางระบายนํ้าสายในหมูบาน 8,000,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

ตางๆ ในหมูบาน หมู 2 บานหาดกรวด หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ขนาด กวาง 0.40 ลึก 0.50 ราษฎรหมูท่ี 2 บานหาดกรวด

ยาว 2,000 เมตร

25 โครงการสานตอกอสรางทอนํ้าท้ิง เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางรางระบายนํ้าสายใน 1,000,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

หมูท่ี 1 - 3 ท่ีคางอยู หมูท่ี 1 - 3 ตําบลหาดกรวด หมูบาน หมู 1 - 3 บานหาดกรวด ราษฎรหมูท่ี 1 - 3 ต.หาดกรวด

26 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าบริเวณ เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางทอระบายนํ้าบริเวณท่ี 4,800,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ตางๆ ท่ีมีนํ้าทวมขังภายในหมูบาน หมูท่ี 3 บานบุงจิก มีนํ้าทวมขัง ขนาดทอ Ø 0.6 ม. ราษฎรหมูท่ี 3 บานบุงจิก

หมูท่ี 3 บานบุงจิก ยาว 3,300 เมตร จํานวนตาม

ความเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

27 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าตามซอย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน สรางทอระบายนํ้าสายในหมูบาน 2,800,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

ตางๆ ในหมูบาน หมูท่ี 5 บานทา หมูท่ี 5 บานทา ขนาดทอ pvc Ø 3 น้ิว จํานวน ราษฎรหมูท่ี 5 บานทา

ตามความเหมาะสม

28 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าสายใน เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน สรางรางระบายนํ้าในหมูบาน 1,000,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 1 บานทับใหม หมูท่ี 1 บานทับใหม หมู 1 ระยะทาง  500 เมตร ราษฎรหมูท่ี 1 บานทับใหม

29 โครงการวางทอระบายนํ้าตอจาก ซอย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนราษฎร วางทอระบายนํ้าตอจากซอย 13 1,000,000 - - ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

13 ถึง ซอย 4 แยกปอมตํารวจ หมูท่ี 3 หมูท่ี 3 บานบุงจิก ถึง ซอย 4 แยกปอมตํารวจ หมู 3 ราษฏร หมูท่ี 3 บานบุงจิก

30 โครงการวางทอระบายนํ้าลงไปสายลาง เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้าบริเวณลง - - 7,000,000 ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

หมูท่ี 1 ซอยขางวัดทับใหม ประชาชน หมูท่ี 1 สายลาง หมูท่ี 1 ขนาดØ0.60 ราษฎร หมูท่ี 1

31 โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณถนน เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้าบริเวณถนนสาย - - 1,500,000 ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

สายอุตรดิตถ - พิชัย หมูท่ี 2 ประชาชน หมูท่ี 2 อุตรดิตถ - พิชัย ขนาด Ø0.60 ประชาชน หมูท่ี 2

จํานวนตามความเหมาะสม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรูคูคุณธรรม มีความม่ันคงทางอาหาร มีรายได และอาชีพท่ีเหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความม่ันคงในชีวิต

ยุทธศาสตร อปท. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร  แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงระบบน้ําประปา

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 กอสรางสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา เพ่ือใหเกษตรกร หมูท่ี1,2,7,8,9  กอสรางคลองสงนํ้าดวย 20,000,000 - - เกษตรกรทํานาหมูท่ี 1,2,7,8,9 กองชาง

เพ่ือการเกษตรพรอมเครื่องสูบนํ้า มีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึง ไฟฟาความยาว 5,000 ม. มีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรอยาง กองเกษตร

หมูท่ี 1 ติดตอถึง หมูท่ี 9 และเพียงพอ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

2 โครงการขุดสระนํ้าปาแดง หมูท่ี 3 เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชอยางเพียงพอ ขุดสระนํ้าท่ีปาแดง ขนาดใหญ 10,000,000 - - ประชาชนมีแหลงนํ้าเพ่ือใชใน กองชาง

การเกษตร อยางเพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพ

3 โครงการกอสรางถนนคสล.สายปาแดง- เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีถนน กอสรางถนนคสล.กวาง 5 ม.หนา - 11,000,000 - ประชาชนหมูท่ี 5 มีถนน กองชาง

หวยพิกุลทอง สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก  0.25 ม. ยาว 1,500 ม.ผิวจราจร สําหรับใชคมนาคมได

16,080  ตรม. สะดวก รวดเร็ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ พัฒนาแหลงน้ํา การจัดการสิ่งแวดลอม และพลังงานท่ีดี

ยุทธศาสตร อปท. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทางท่ี 3 จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ   

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางเข่ือนเรียงหินปองกัน เพ่ือปองกันการพังทลายท่ีดินริม กอสรางเข่ือนความยาว 2,000 ม. - - 70,000,000 ปองกันการพังทลายของท่ีดิน สํานักปลัด

นํ้ากัดเซาะตลิ่ง หมูท่ี 1, 5, 6 แมนํ้านาน หมูท่ี 1, 5, 6 รอยละ 20 ของจํานวนท่ีดิน กองชาง

ท้ังหมดในเขต ทต.

2 โครงการกอสรางถนนเลียบริมนํ้านาน เพ่ือใชเปนเสนทางในการขนสินคาทาง กอสรางถนนไมนอยกวา 4 เมตร - - 25,000,000 มีถนนเปนเสนทางในการขน สํานักปลัด

หมูท่ี 1 - 4 การเกษตรและเพ่ือปองกันนํ้าไหลบา ยาว 5,000 เมตร สินคาทางการเกษตร และเพ่ือ กองชาง

ทวมขังท่ีเกษตรกร ปองกันนํ้าไหลบาทวมขังท่ีเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



  

สวนที่  ๖ 
การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

 
องคประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  ประกอบดวย 
 

๑.  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล    
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลหาดกรวด ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี ้

 

   ๑. นายปลิม  คลายปน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด          ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสวง  คุมอักษร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด     กรรมการ 
   ๓. นายพะเยาว เมฆไหว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด     กรรมการ 
   ๔. นาชนะ   บุญรอด  ประชาคมตําบลหาดกรวด       กรรมการ 
   ๕. นายประวิง  วอนสรอย ประชาคมตําบลหาดกรวด       กรรมการ 
   ๖. ผูอํานวยการโรงเรียนบานซานสามัคค ี         กรรมการ 
   ๗. ผูอํานวยการโรงเรียนดงชางดี           กรรมการ 
   ๘. ปลัดเทศบาลตําบลหาดกรวด           กรรมการ 
   ๙. ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบลหาดกรวด         กรรมการ 
   ๑๐. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหาดกรวด       กรรมการ 
   ๑๑. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานทา        กรรมการ 
   ๑๒. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน          กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๓. เจาหนาที่ธุรการ                         ผูชวยเลขานุการ 
                              
๑. ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี 

 

ใหคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
๑. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 

    ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

    ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด ตอ
ผูบริหาร  ทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

    ๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

 
 



  

๒. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล   
 

เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและ
ประเมินผลตรวจสอบวาดวยการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม   
และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม ทั้งนีก้ารติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวน้ันเทศบาลตําบลหาดกรวด  กําหนดแนวทางการติดตาม/ประเมินผล ดังน้ี 

 

๑. คณะกรรมการฯ  ดําเนินการจัดการประชุมทุก ๓ เดือน เปนการติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนาหรือไม และ
ประเมินผลการทํางานวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 

 

๒. คณะกรรมการฯ  สรุปการปฏิบัติตามแผนทุก ๓ เดือน เพ่ือสรุปปญหาการดําเนินกิจกรรม การปรับปรุงแกไขให
เกิดศักยภาพในการพัฒนาตามแผนมากย่ิงขึ้น 

 

๓. คณะกรรมการฯ จัดทําเอกสารการสรุปเพ่ือใชในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลตอไป 
 
๓. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมของแตละโครงการ  ทั้งน้ีควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ ๑ ครั้งและ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

 

 การติดตามและประเมินผลโครงการเฉพาะแตละโครงการเม่ือมีการดําเนินการเกิดขึ้น  จะมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปติดตามงานจนกวาจะเสร็จสิ้นอยางนอยไมตํ่ากวา ๒ ครั้ง (กอนและหลังการดําเนินงาน)   
ทุกโครงการไป  
 
  



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

บานทับใหม หมูที่ ๑ 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อเจาหนาที่และประชาชนมาพรอมกันแลว นายชูชาติ   เที่ยงฟก ผูใหญบานหมูที่ ๑ 

กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ดําเนินการประชุมดังน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม  ในการจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผน 

(หัวหนาสํานักปลัด) พัฒนาสามปน้ัน เราก็ไดดําเนินการกันทุกปและในปน้ีเราจะมาบอกกับพี่นองวาในปที่ผานมา

น้ันเทศบาลไดดําเนินงานไปแลวกี่โครงการ เด๋ียวจะมีเจาหนาที่มาประชาสัมพันธใหกับพี่นอง

ไดรับทราบกัน ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหดําเนินการตอ 
 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง และเริ่มการนําเสนอตอที่ประชุม โดยเริ่มจากการพูดถึงนโยบาย

ทั้ง ๗ ดาน ของคณะผูบริหาร   ดานที่ ๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 ๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  ๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน  ๔. ดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย  ๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ๗. ดานการเมืองและการบริหาร และสําหรับโครงการที่หมู ๑ ได

ขอใหเทศบาลดําเนินการทั้ง ๕ ลําดับ มีดังตอไปน้ี  

  ๑. จัดซื้อเครื่อง GPS 

  ๒. ซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร 

 ๓. ขอลูกรังลงไหลทาง 

  ๔. กอสรางลานตากขาว 

 ๕. กอสรางรางระบายนํ้าสายในหมูบาน  

    ตอไปเรามาคุยถึงเรื่องโครงการที่เทศบาลตําบลหาดกรวดไดดําเนินการจัดทําใหกับ

ประชาชนหมูที่ ๑ บานทับใหม ดังน้ี 

 ๑. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.หนาบานนายดํารง   หองมิ้ม  จํานวน ๑๒ ทอน พรอมบอ       

     พัก ๒ บอ  ราคา ๒๘,๐๐๐ บาท 

 ๒. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.บริเวณซอยมงคลทรัพย จํานวน ๗ ทอน ราคา ๗,๗๐๐ บาท 

   ๓. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน ไหลทาง ดินลูกรังไมนอยกวา           

       ๒,๗๑๕  ลูกบาศกเมตร                                 



 ๔. โครงการวางทอ คสล.เขานา ๑๘ จุด หมูที่ ๑ ๒ ๓ จํานวน ๔ ทอน ราคา ๘๒,๐๐๐ บาท 

 ๕. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยการเกษตร ๓ – ซอยบุงปาตาล  ราคา ๑๖๗,๐๐๐ บาท 

 ๖. โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟสทติกคอนกรีต สายบานทับใหม – บาซาน หมูที่ ๑ – หมูที่     

     ๖ (ตอนที่ ๒) ราคา ๙,๙๐๕,๐๐๐  บาท 

 ๗. โครงการกอสรางสนามฟุตซอล มาตรฐานกลางแจงพรอมอุปกรณ หมูที่ ๑บานทับใหม     

     ราคา ๒,๔๘๐,๐๐๐  บาท 
 

   เจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว 

เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท 

เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามาก

ที่สุด จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการ

ไหนไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๘  

๑. ราดยางถนนทางเขาลานตากขาวและหัวซอยทุกซอย 

๒. ลงลูกรังคันคลองจระเข ทางการเกษตร และขางรานซอมรถ 

๓. เพิ่มเฟสไฟฟาเพื่อการเกษตร 

๔. ลอกทอระบายนํ้าขางถนน 

๕. เปดซอยขางบานนายจําเนียร รุงเชต  ตรอกเกาบานนายถนอม  แกนวงศ 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ีไป

บรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๘ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่ตกลงกันไวกอนหนาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร           ลําดับตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรี นายสมัย   สายบุญสง ไดพบกับพี่นองประชาชน 

 (หัวหนาสํานักปลัด) หมูที่ ๑ ขอเชิญครับ 
 

นายสมัย   สายบุญสง  กอนอื่นตองขอขอบคุณพอ แม พี่นอง หมูที่ ๑ ที่ใหความรวมมือกับเทศบาลที่มาเขา

รวมประชุมประชาคมในครั้งน้ี สําหรับโครงการที่พี่ นอง ขอมาน้ันเทศบาลจะดําเนินการให

ตามที่เราไดประชาคมกันมาทั้ง ๕ ลําดับ แตถางบประมาณมีเขามาแลวเทศบาลจําดําเนินการ

ใหเลยแตสําหรับโครงการที่เสนอมานอกจาก ๕ ลําดับน้ันไมไดหายไปไหนเทศบาลจํานําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งหมด เพื่อที่จําไดสามารถนําโครงการตางๆเหลาน้ีออกมา

ดําเนินการไดเลย มีทานใดสงสัยอะไรหรือไม ถามีใหถามไดเลยแตถาไมมีจะไดใหเจาหนาที่

ดําเนินการตอไป เพื่อจะไดไมเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง ชาวบานทับใหม มากไป

กวาน้ี 

  
 



นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่มาใหความกระจาง กับพอ 

(หัวหนาสํานักปลัด) แม พี่นองหมูที่ ๑ ทานก็ไดรับการยืนยันจากทานนายก แลววาโครงการที่ทานเสนอมาทั้ง ๕  

โครงการถามีงบประมาณเขามาเทศบาลจะดําเนินการใหกับทานทันทีแตโครงการน้ันตองอยูใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และจะสามารถนํามาดําเนินการใหไดในป        

พ.ศ.๒๕๕๘ มีทานใดจะสอบถามหรือวามีขอสงสัยอะไรอีกหรือไมถามีใหรีบสอบถามในตอนน้ี

ไดแตถาไมมีขอสงสัยก็จะเชิญผูใหญ ชูชาติ เที่ยงฟก มากลาวปดประชุมในครั้งน้ี 
 

นายชูชาติ  เท่ียงฟก  นายชูชาติ   เที่ยงฟก กลาวขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด  

(ผูใหญบาน หมู ๑) มากที่มาทําการประชาคมในครั้งน้ี และตองขอขอบคุณชาวบานทุกทานที่ใหความรวมมือ

ออกมาประชาคม  เมื่อไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกติิยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 

 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

บานหาดกรวด หมูที่ ๒ 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อเจาหนาที่และประชาชนมาพรอมกันแลว นายประสบ   วอนสรอย ผูใหญบาน   

หมูที่ ๒ กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ดําเนินการประชุมดังน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม  ในการจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผน 

(หัวหนาสํานักปลัด) พัฒนาสามปน้ัน เราก็ไดดําเนินการกันทุกปและในปน้ีเราจะมาบอกกับพี่นองวาในปที่ผานมา

น้ันเทศบาลไดดําเนินงานไปแลวกี่โครงการ เด๋ียวจะมีเจาหนาที่มาประชาสัมพันธใหกับพี่นอง

ไดรับทราบกัน ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหดําเนินการตอ 
 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง และเริ่มการนําเสนอตอที่ประชุม โดยเริ่มจากการพูดถึงนโยบาย

ทั้ง ๗ ดาน ของคณะผูบริหาร   ดานที่ ๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 ๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  ๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน  ๔. ดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย  ๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ๗. ดานการเมืองและการบริหาร และสําหรับโครงการที่หมู ๑ ได

ขอใหเทศบาลดําเนินการทั้ง ๕ ลําดับ มีดังตอไปน้ี  

  ๑. กอสรางรางระบายนํ้าตามซอยตางๆในหมูบาน  

  ๒. ลงลูกรังไหลทางภายในหมูบาน 

  ๓. กอสรางถนน คสล.ซอย ๘ พุทธรักษา พรอมวางทอระบายนํ้า 

   ๔. ทําทางสาธารณะต้ังแตขางบานครูมนัส อยูจันทร ผานขางที่นาหมอสุนันทาไปถึงคลองลอย 

  ๕. สานตอโครงการทอนํ้าทิ้งหมูที่ ๑ – ๓ ที่คางอยู 

    ตอไปเรามาคุยถึงเรื่องโครงการที่เทศบาลตําบลหาดกรวดไดดําเนินการจัดทําใหกับ

ประชาชนหมูที่ ๒ บานหาดกรวด ดังน้ี 

๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยพิกุล หมูที่ ๒ บานหาดกรวด ลงลูกรังไหลทางตาม   

สภาพพื้นที่พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ ราคา  ๒๙๘,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการวางทอ คสล.เขานา ๑๘ จุด หมูที่ ๑ ๒ ๓ จํานวน ๔ ทอน ราคา ๘๒,๐๐๐ บาท  

 

 



๓. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรั งภายในหมูบาน ไหลทาง  ดินลูกรั ง ไมนอยกว า          

๒,๗๑๕ ลูกบาศกเมตร 

๔. โครงการกอสรางทางเช่ือม คสล.ซอย ๑ สิทธิโชค  ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท 

๕. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.บริเวณทางเขาบานนายถา  อินเจริญ ราคา  ๔,๐๐๐  บาท  
 

   เจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว 

เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท 

เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามาก

ที่สุด จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการ

ไหนไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๘  

๑. กอสรางรางระบายนํ้าทุกซอย / วางทอ 

๒. วางทอระบายนํ้าขางทางหนาบานนายฉนวน 

๓. ใหความรูแกชาวบานเรื่องอันตรายจากควันไฟ และเพิ่มความเขมงวดดานสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน 

๔. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร ซอยพิกุล และริมนํ้านาน 

๕. ขอไฟฟารายทางบริเวณซอยตัน 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ีไป

บรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๘ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่ตกลงกันไวกอนหนาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร           ลําดับตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรี นายสมัย   สายบุญสง ไดพบกับพี่นองประชาชน 

 (หัวหนาสํานักปลัด) หมูที่ ๒ ขอเชิญครับ 
 

นายสมัย   สายบุญสง  กอนอื่นตองขอขอบคุณพอ แม พี่นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวด ที่ใหความรวมมือกับ

เทศบาลที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ี สําหรับโครงการที่พี่ นอง ขอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหตามที่เราไดประชาคมกันมาทั้ง ๕ ลําดับ แตถางบประมาณมีเขามาแลวเทศบาล

จําดําเนินการใหเลยแตสําหรับโครงการที่เสนอมานอกจาก ๕ ลําดับน้ันไมไดหายไปไหน

เทศบาลจํานําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งหมด เพื่อที่จําไดสามารถนําโครงการตางๆ

เหลาน้ีออกมาดําเนินการไดเลย มีทานใดสงสัยอะไรหรือไม ถามีใหถามไดเลยแตถาไมมีจะไดให

เจาหนาที่ ดํา เ นินการตอไป เพื่อจะได ไม เปนการรบกวนเวลาของ พอ  แม พี่  นอง            

ชาวบานหาดกรวด มากไปกวาน้ี 

  
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่มาใหความกระจาง กับพอ 

(หัวหนาสํานักปลัด) แม พี่นองหมูที่ ๒ ทานก็ไดรับการยืนยันจากทานนายก แลววาโครงการที่ทานเสนอมาทั้ง ๕  



โครงการถามีงบประมาณเขามาเทศบาลจะดําเนินการใหกับทานทันทีแตโครงการน้ันตองอยูใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และจะสามารถนํามาดําเนินการใหไดในป        

พ.ศ.๒๕๕๘ มีทานใดจะสอบถามหรือวามีขอสงสัยอะไรอีกหรือไมถามีใหรีบสอบถามในตอนน้ี

ไดแตถาไมมีขอสงสัยก็จะเชิญผูใหญ ประสบ   วอนสรอย มากลาวปดประชุมในครั้งน้ี 
 

นายประสบ  วอนสรอย  นายประสบ   วอนสรอย  กลาวขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด  

(ผูใหญบาน หมู ๒) มากที่มาทําการประชาคมในครั้งน้ี และตองขอขอบคุณชาวบานทุกทานที่ใหความรวมมือ

ออกมาประชาคม  เมื่อไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

บานบุงจิก หมูที่ ๓ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อเจาหนาที่และประชาชนมาพรอมกันแลว นายบุญเสริม   ชัยคํา ผูใหญบานหมูที่ ๓ 

กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ดําเนินการประชุมดังน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม  ในการจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผน 

(หัวหนาสํานักปลัด) พัฒนาสามปน้ัน เราก็ไดดําเนินการกันทุกปและในปน้ีเราจะมาบอกกับพี่นองวาในปที่ผานมา

น้ันเทศบาลไดดําเนินงานไปแลวกี่โครงการ เด๋ียวจะมีเจาหนาที่มาประชาสัมพันธใหกับพี่นอง

ไดรับทราบกัน ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหดําเนินการตอ 
 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง และเริ่มการนําเสนอตอที่ประชุม โดยเริ่มจากการพูดถึงนโยบาย

ทั้ง ๗ ดาน ของคณะผูบริหาร   ดานที่ ๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 ๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  ๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน  ๔. ดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย  ๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ๗. ดานการเมืองและการบริหาร และสําหรับโครงการที่หมู ๑ ได

ขอใหเทศบาลดําเนินการทั้ง ๕ ลําดับ มีดังตอไปน้ี  

  ๑. กอสรางคลองสงนํ้าตอจากคลองจระเข 

  ๒. ลงลูกรังถนนทุกสาย 

  ๓. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะบริเวณทางข้ึนสะพาน 

   ๔. วางทอตอจากซอย ๑๓ ถึงซอย ๔ แยกปอมตํารวจ 

  ๕. กอสรางถนน คสล.ทางไปหนองหอย (บานตาเปยก) 

    ตอไปเรามาคุยถึงเรื่องโครงการที่เทศบาลตําบลหาดกรวดไดดําเนินการจัดทําใหกับ

ประชาชนหมูที่ ๓ บานบุงจิก ดังน้ี 

๑. ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมู ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙ (เขตที่ ๑) ปริมาณลูกรังไมนอย

กวา ๒,๒๕๐ ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการกอสรางคลองดาดคอนกรีตสายปาแดงสถานีสูบนํ้าบานซาน งบประมาณ 

๕๓๒,๐๐๐ บาท 

 



๓. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน หมู ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙ (เขตที่ ๑) ปริมาณ

ดินลูกรังไมนอยกวา ๒,๗๑๕ ลบ.ม. 

๔. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางชบา  อ่ําแจง  พรอมวางทอระบายนํ้าจํานวน ๖ 

ทอน งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท 

๕. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอบบานนางบุญเชิญ  แกวมณี พรอมวางทอระบายนํ้า จํานวน 

๑๐ ทอน งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท 

๖. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางรานอาหารนองนุก งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท 

๗. โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณทางเขาบานนางบรรเลง,ชัยณรงค, อูซอมรถ งบประมาณ 

๕๕,๐๐๐ บาท 

๘. โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า บริเวณซอย ๙ งบประมาณ ๘๑,๐๐๐ บาท  

๙. โครงการวางทอสง นํ้าเพื่อการเกษตรของสถานีสูบนํ้าบานทับใหม   งบประมาณ  

๑๒๐,๐๐๐  บาท 

๑๐. โครงการวางทอเขานา ๑๘ จุด หมู ๑, ๒, ๓ งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท 

๑๑. โครงการปรับปรุงประปาเทศบาล (บานบุงจิก) ติดต้ังทอผสมเร็ว (SATATIC MIXER) และ

อุปกรณ งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท 

๑๒. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๘ บุงจิก ทางไปหนองหอย (บานตาเปยก) ชวงที่ ๑ 

งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ บาท 
 

   เจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว 

เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท 

เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามาก

ที่สุด จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการ

ไหนไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๘  

๑. ขยายไฟฟาริมถนนสายทาทอง 

๒. วางทอระบายนํ้าบริเวณที่มีนํ้าทวมขังภายในหมูที่ ๓ 

๓. วางทอระบายนํ้าบุงจิก ซอย ๑๒ บานนางสมหมาย   เกษศร ี

๔. เปดซอยบานนายสําราญ   เกิดมีมูล 

๕. ซอมแซมหอกระจายขาวในหมูบาน หมูที่ ๓ 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ีไป

บรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๘ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่ตกลงกันไวกอนหนาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร           ลําดับตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรี นายสมัย   สายบุญสง ไดพบกับพี่นองประชาชน 

 (หัวหนาสํานักปลัด) หมูที่ ๓ ขอเชิญครับ 
 



นายสมัย   สายบุญสง  กอนอื่นตองขอขอบคุณพอ แม พี่นอง หมูที่  ๓ บานบุงจิก ที่ใหความรวมมือกับ

เทศบาลที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ี สําหรับโครงการที่พี่ นอง ขอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหตามที่เราไดประชาคมกันมาทั้ง ๕ ลําดับ แตถางบประมาณมีเขามาแลวเทศบาล

จําดําเนินการใหเลยแตสําหรับโครงการที่เสนอมานอกจาก ๕ ลําดับน้ันไมไดหายไปไหน

เทศบาลจํานําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งหมด เพื่อที่จําไดสามารถนําโครงการตางๆ

เหลาน้ีออกมาดําเนินการไดเลย มีทานใดสงสัยอะไรหรือไม ถามีใหถามไดเลยแตถาไมมีจะไดให

เจาหนาที่ ดํา เ นินการตอไป เพื่อจะได ไม เปนการรบกวนเวลาของ พอ  แม พี่  นอง            

ชาวบานบุงจิก มากไปกวาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่มาใหความกระจาง กับพอ 

(หัวหนาสํานักปลัด) แม พี่นองหมูที่ ๓ ทานก็ไดรับการยืนยันจากทานนายก แลววาโครงการที่ทานเสนอมาทั้ง ๕  

โครงการถามีงบประมาณเขามาเทศบาลจะดําเนินการใหกับทานทันทีแตโครงการน้ันตองอยูใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และจะสามารถนํามาดําเนินการใหไดในป        

พ.ศ.๒๕๕๘ มีทานใดจะสอบถามหรือวามีขอสงสัยอะไรอีกหรือไมถามีใหรีบสอบถามในตอนน้ี

ไดแตถาไมมีขอสงสัยก็จะเชิญผูใหญ บุญเสริม   ชัยคํา มากลาวปดประชุมในครั้งน้ี 
 

นายบุญเสริม  ชัยคํา  นายบุญเสริม   ชัยคํา  กลาวขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด  

(ผูใหญบาน หมู ๓) มากที่มาทําการประชาคมในครั้งน้ี และตองขอขอบคุณชาวบานทุกทานที่ใหความรวมมือ

ออกมาประชาคม  เมื่อไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 

 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

บานวังหมู หมูที่ ๔ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อเจาหนาที่และประชาชนมาพรอมกันแลว นายสังเกตุ   กัดมั่น ผูใหญบานหมูที่ ๔ 

กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ดําเนินการประชุมดังน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม  ในการจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผน 

(หัวหนาสํานักปลัด) พัฒนาสามปน้ัน เราก็ไดดําเนินการกันทุกปและในปน้ีเราจะมาบอกกับพี่นองวาในปที่ผานมา

น้ันเทศบาลไดดําเนินงานไปแลวกี่โครงการ เด๋ียวจะมีเจาหนาที่มาประชาสัมพันธใหกับพี่นอง

ไดรับทราบกัน ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหดําเนินการตอ 
 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง และเริ่มการนําเสนอตอที่ประชุม โดยเริ่มจากการพูดถึงนโยบาย

ทั้ง ๗ ดาน ของคณะผูบริหาร   ดานที่ ๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 ๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  ๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน  ๔. ดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย  ๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ๗. ดานการเมืองและการบริหาร และสําหรับโครงการที่หมู ๑ ได

ขอใหเทศบาลดําเนินการทั้ง ๕ ลําดับ มีดังตอไปน้ี  

  ๑. กอสรางถนน คสล. ไปถึงคลองจระเข 

  ๒. ซอมแซมถนนสายการเกษตรทุกสาย 

  ๓. กอสรางถนน คสล. สายเขาหนองรีไปอนามัยบานทา 

   ๔. กอสรางถนน คสล.ไปแพสูบนํ้า หมูที่ ๔ 

  ๕. ปรับปรุงระบบนํ้าประปาหมูบาน 

    ตอไปเรามาคุยถึงเรื่องโครงการที่เทศบาลตําบลหาดกรวดไดดําเนินการจัดทําใหกับ

ประชาชนหมูที่ ๔ บานวังหมู ดังน้ี 

๑. ซอมแซมถนนลงลูกรังสายคันคลองจระเข หมูที่ ๔  งบประมาณ ๗,๗๐๐ บาท 

๒. กอสรางถนน คสล. ซอย ๘ วังหมู พรอมลงลูกรังไหลทาง งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท 

๓. วางทอระบายนํ้า คสล. สายหมูที่ ๔ – หมูที่ ๘ พรอมบอพัก จํานวน ๗ บอ งบประมาณ 

๓๑๓,๐๐๐ บาท 

๔. กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ ๔ – หมูที่ ๘ (ชวงที่ ๒) งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท  



๕. กอสรางสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจงพรอมอุปกรณบานวังหมู หมูที่ ๔ งบประมาณ  

๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท 

๖. วางทอลงวัดวังหมู หมูที่ ๔ จํานวน ๖๑ ทอน งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐ บาท 

๗. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน หมู ๔ (เขต ๒) ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 

๒๗๓ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๙๘,๕๐๐ บาท 

๘. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๘ หมูที่ ๔ พรอมวางทอระบายนํ้า จํานวน ๖ ทอน 

งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท 

๙. โครงการซอมแซมถนนสายคันคลองจระเข หมูที่ ๔ – หมูที่ ๕ งบประมาณ ๕๔,๘๐๐ บาท 

๑๐. โครงการวางทอลงวัดวังหมู จํานวน ๖๑ ทอน พรอมบอพักนํ้า งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. กอสรางถนน คสล.ซอย ๔ สูบนํ้าดวยไฟฟา (ชวงที๑่) งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ บาท 
 

   เจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว 

เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท 

เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามาก

ที่สุด จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการ

ไหนไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๘  

๑. ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน และเกาะตายม ซอยหนองกระชาย 

๒. ปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหสะอาด 

๓. กอสรางถนน คสล.สายไปอนามัยบานทา 

๔. แกไขหอกระจายขาวทางเหนือวัดวังหมู เพราะไมไดยิน 

๕. เพิ่มจุดหอกระจายขาวไรสาย บริเวณบานยายเหลือใตวัดวังหม ู
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ีไป

บรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๘ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่ตกลงกันไวกอนหนาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร           ลําดับตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรี นายสมัย   สายบุญสง ไดพบกับพี่นองประชาชน 

 (หัวหนาสํานักปลัด) หมูที่ ๔ ขอเชิญครับ 
 

นายสมัย   สายบุญสง  กอนอื่นตองขอขอบคุณพอ แม พี่นอง หมูที่  ๔ บานวังหมู ที่ใหความรวมมือกับ

เทศบาลที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ี สําหรับโครงการที่พี่ นอง ขอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหตามที่เราไดประชาคมกันมาทั้ง ๕ ลําดับ แตถางบประมาณมีเขามาแลวเทศบาล

จําดําเนินการใหเลยแตสําหรับโครงการที่เสนอมานอกจาก ๕ ลําดับน้ันไมไดหายไปไหน

เทศบาลจํานําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งหมด เพื่อที่จําไดสามารถนําโครงการตางๆ

เหลาน้ีออกมาดําเนินการไดเลย มีทานใดสงสัยอะไรหรือไม ถามีใหถามไดเลยแตถาไมมีจะไดให



เจาหนาที่ ดํา เ นินการตอไป เพื่อจะได ไม เปนการรบกวนเวลาของ พอ  แม พี่  นอง            

ชาวบานวังหม ูมากไปกวาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่มาใหความกระจาง กับพอ 

(หัวหนาสํานักปลัด) แม พี่นองหมูที่ ๔ ทานก็ไดรับการยืนยันจากทานนายก แลววาโครงการที่ทานเสนอมาทั้ง ๕  

โครงการถามีงบประมาณเขามาเทศบาลจะดําเนินการใหกับทานทันทีแตโครงการน้ันตองอยูใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และจะสามารถนํามาดําเนินการใหไดในป        

พ.ศ.๒๕๕๘ มีทานใดจะสอบถามหรือวามีขอสงสัยอะไรอีกหรือไมถามีใหรีบสอบถามในตอนน้ี

ไดแตถาไมมีขอสงสัยก็จะเชิญผูใหญ สังเกตุ   กัดมั่น  มากลาวปดประชุมในครั้งน้ี 
 

นายสังเกตุ  กัดมั่น  นายสังเกตุ   กัดมั่น  กลาวขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด  

(ผูใหญบาน หมู ๔) มากที่มาทําการประชาคมในครั้งน้ี และตองขอขอบคุณชาวบานทุกทานที่ใหความรวมมือ

ออกมาประชาคม  เมื่อไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 

 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

บานทา หมูที่ ๕ 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อเจาหนาที่และประชาชนมาพรอมกันแลว นายไพรวัลล  คุมอักษร กํานันตําบล  

หาดกรวด กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ดําเนินการประชุมดังน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม  ในการจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผน 

(หัวหนาสํานักปลัด) พัฒนาสามปน้ัน เราก็ไดดําเนินการกันทุกปและในปน้ีเราจะมาบอกกับพี่นองวาในปที่ผานมา

น้ันเทศบาลไดดําเนินงานไปแลวกี่โครงการ เด๋ียวจะมีเจาหนาที่มาประชาสัมพันธใหกับพี่นอง

ไดรับทราบกัน ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหดําเนินการตอ 
 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง และเริ่มการนําเสนอตอที่ประชุม โดยเริ่มจากการพูดถึงนโยบาย

ทั้ง ๗ ดาน ของคณะผูบริหาร   ดานที่ ๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 ๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  ๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน  ๔. ดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย  ๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ๗. ดานการเมืองและการบริหาร และสําหรับโครงการที่หมู ๑ ได

ขอใหเทศบาลดําเนินการทั้ง ๕ ลําดับ มีดังตอไปน้ี  

  ๑. ปรับปรุงระบบนํ้าประปาใหไหลตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

  ๒. กอสรางถนน คสล.รอบหนองรี 

  ๓. ซอมแซมถนน ซอยบานกํานันตลอดสาย 

  ๔. ปรับปรุงสระหนองรี 

  ๕. กอสรางถนนหนาบานนายสําเริง  แกวสมชาติ 

    ตอไปเรามาคุยถึงเรื่องโครงการที่เทศบาลตําบลหาดกรวดไดดําเนินการจัดทําใหกับ

ประชาชนหมูที่ ๕ บานทา ดังน้ี 

๑. วางทอระบายนํ้าลงแมนํ้านาน จํานวน ๘ ทอน  งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท 

๒. วางทอระบายนํ้าฝายหมูที่ ๕ จํานวน ๓๖ ทอน  งบประมาณ  ๙๘,๐๐๐ บาท 

๓. กอสรางถนน คสล. สายปาแดง พรอมลงลูกรังไหลทาง  งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐ บาท 

๔. กอสรางถนน คสล. ซอยปาแดง – หวยพิกุล (ชวงที่ ๒)  งบประมาณ  ๒๔๕,๐๐๐ บาท 

๕. ซอมแซมถนนลงลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ ๕  งบประมาณ  ๓๖,๐๐๐ บาท 



๖. วางทอ คสล. หมูที่ ๕ จํานวน ๒ แหง  

 - แหงที่ ๑ ซอยหนองยายปลอง จํานวน ๖ ทอน งบประมาณ  ๑๑,๔๐๐ บาท 

- แหงที่ ๒ บริเวณหนาบานนายพูลผล  เพชรายุทธ จํานวน ๗ ทอน  งบประมาณ    

  ๑๑,๔๐๐ บาท 

๗. ซอมสรางผิ วทางแอสฟลท ติกคอนกรีต สายทับใหม  – บ านซาน  งบประมาณ   

๙,๙๐๕,๐๐๐ บาท 

๘. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๘ บานทา พรอมลงลูกรังไหลทาง  งบประมาณ  

๑๐๐,๐๐๐ บาท   

๙. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนางเจนจิรา บุญเย  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. โครงการกอสร างถนน คสล .ซอยขางบานนายบุญเลิศ  มวงพันธ  งบประมาณ      

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. โครงการซอมแซมถนนสายคันคลองจระเข หมู ๔ – หมู ๕ งบประมาณ  ๕๔,๘๐๐ บาท 

๑๒. โครงการกอสรางถนน คสล. เช่ือมซอย ๔ – ซอย ๕ หมูที่ ๕  งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐ บาท 

๑๓. โครงการกอสรางถนน คสล. สายปาแดง – หวยพิกุล  หมูที่  ๕ บานทา (ชวงที่ ๒) 

งบประมาณ  ๑๕๖,๐๐๐ บาท 
 

   เจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว 

เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท 

เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามาก

ที่สุด จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการ

ไหนไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๘  

๑. ซอมแซมถนนซอยบานกํานัน 

๒. ปรับปรุงระบบประปาใหไหลตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๓. ขยายเขตไฟฟาสายคลองจระเข ๒ ฝง 

๔. เพิ่มเสียงไรสายหนาบานผูใหญใจ, บานนางมะลิ  บางทรัพย 

๕. ทําทอระบายนํ้าภายในหมูบาน 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ีไป

บรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๘ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่ตกลงกันไวกอนหนาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร           ลําดับตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรี นายสมัย   สายบุญสง ไดพบกับพี่นองประชาชน 

 (หัวหนาสํานักปลัด) หมูที่ ๕ ขอเชิญครับ 
 



นายสมัย   สายบุญสง  กอนอื่นตองขอขอบคุณพอ แม พี่นอง หมูที่ ๕ บานทา ที่ใหความรวมมือกับเทศบาล

ที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ี สําหรับโครงการที่พี่ นอง ขอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหตามที่เราไดประชาคมกันมาทั้ง ๕ ลําดับ แตถางบประมาณมีเขามาแลวเทศบาล

จําดําเนินการใหเลยแตสําหรับโครงการที่เสนอมานอกจาก ๕ ลําดับน้ันไมไดหายไปไหน

เทศบาลจํานําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งหมด เพื่อที่จําไดสามารถนําโครงการตางๆ

เหลาน้ีออกมาดําเนินการไดเลย มีทานใดสงสัยอะไรหรือไม ถามีใหถามไดเลยแตถาไมมีจะไดให

เจาหนาที่ ดํา เ นินการตอไป เพื่อจะได ไม เปนการรบกวนเวลาของ พอ  แม พี่  นอง            

ชาวบานทา มากไปกวาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่มาใหความกระจาง กับพอ 

(หัวหนาสํานักปลัด) แม พี่นองหมูที่ ๕ ทานก็ไดรับการยืนยันจากทานนายก แลววาโครงการที่ทานเสนอมาทั้ง ๕  

โครงการถามีงบประมาณเขามาเทศบาลจะดําเนินการใหกับทานทันทีแตโครงการน้ันตองอยูใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และจะสามารถนํามาดําเนินการใหไดในป        

พ.ศ.๒๕๕๘ มีทานใดจะสอบถามหรือวามีขอสงสัยอะไรอีกหรือไมถามีใหรีบสอบถามในตอนน้ี

ไดแตถาไมมีขอสงสัยก็จะเชิญกํานันไพรวัลล  คุมอักษร  มากลาวปดประชุมในครั้งน้ี 
 

นายไพรวัลล  คุมอักษร  กํานันไพรวัลล   คุมอักษร  กลาวขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด  

(กํานันตําบลหาดกรวด) มากที่มาทําการประชาคมในครั้งน้ี และตองขอขอบคุณชาวบานทุกทานที่ใหความรวมมือ

ออกมาประชาคม  เมื่อไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

บานซาน หมูที่ ๖ 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อเจาหนาที่และประชาชนมาพรอมกันแลว นายมาโนช   สุธรรมรักขติ ผูใหญบาน

หมูที่ ๖ กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ดําเนินการประชุมดังน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม  ในการจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผน 

(หัวหนาสํานักปลัด) พัฒนาสามปน้ัน เราก็ไดดําเนินการกันทุกปและในปน้ีเราจะมาบอกกับพี่นองวาในปที่ผานมา

น้ันเทศบาลไดดําเนินงานไปแลวกี่โครงการ เด๋ียวจะมีเจาหนาที่มาประชาสัมพันธใหกับพี่นอง

ไดรับทราบกัน ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหดําเนินการตอ 
 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง และเริ่มการนําเสนอตอที่ประชุม โดยเริ่มจากการพูดถึงนโยบาย

ทั้ง ๗ ดาน ของคณะผูบริหาร   ดานที่ ๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 ๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  ๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน  ๔. ดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย  ๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ๗. ดานการเมืองและการบริหาร และสําหรับโครงการที่หมู ๑ ได

ขอใหเทศบาลดําเนินการทั้ง ๕ ลําดับ มีดังตอไปน้ี  

  ๑. จัดซื้อรถขยะ 

  ๒. ปรับปรุงถนนขางวัด – คลอง 

  ๓. เพิ่มไฟฟาเพื่อการเกษตร 

   ๔. กอสรางถนน คสล. ซอย ๑๐ 

   ๕. อยากใหผูนํารวมมือกัน สามัคคีกัน จับมือกันเพื่อพัฒนาตําบลหาดกรวด 
 

    ตอไปเรามาคุยถึงเรื่องโครงการที่เทศบาลตําบลหาดกรวดไดดําเนินการจัดทําใหกับ

ประชาชนหมูที่ ๖ บานซาน ดังน้ี 

๑. ซอมแซมอาคารระบายนํ้า หมูที่ ๖ โดยการลาดคอนกรีต  งบประมาณ  ๑๔,๗๐๐ บาท 

๒. โครงการวางทอระบายนํ้า PVC ลงแม นํ้านาน จํานวน ๓๔ ทอน งบประมาณ        

๗๐,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการวางทอระบายนํ้าเพื่อการเกษตร จํานวน ๒ ทอน  งบประมาณ ๓,๔๐๐ บาท 

 



๔. ซอมแซมถนนลงลูกรังภายในหมูบาน หมูที่  ๖ ปริมาณลูกรังไมนอย ๒๒๓ ลบ.ม. 

งบประมาณ ๒๓,๔๐๐ บาท 

๕. วางทอระบายนํ้า คสล. หมูที่ ๖ ไดแก  

- บริเวณที่ดินนายสมจิตร   แตงคง  

- บริเวณที่ดินนายเสนห   บุญหวา 

      - บริเวณที่ดินนายทองอยู   ศรีสังข 

งบประมาณ  ๒๗,๗๕๕ บาท 

๖. วางทอระบายนํ้า หมูที่ ๖  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  

๗. ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติก หมู ๑ – ๖ งบประมาณ ๙,๙๐๕,๐๐๐ บาท 

๘. โครงการวางทอประปา หมูที่  ๖ (กลุมคลองจระเข )  จํานวน ๒๘๐  งบประมาณ     

๙๙,๕๐๐ บาท 

๙. โครงการวางทอประปา หมูที่ ๖ กลุมประปานายผิว งบประมาณ  ๖๒,๐๐๐  บาท 

๑๐. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. ซอยขางวัดเนินโพธ์ิ งบประมาณ   ๙๙,๐๐๐  บาท 

๑๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๒ บานซาน (ชวงที่๒) งบประมาณ ๑๔๗,๐๐๐  บาท 

๑๒. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๐ บานซาน (ชวงที่๑) งบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐  บาท 

๑๓. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๘ บานซาน (ชวงที่๑) งบประมาณ  ๑๒๘,๐๐๐  บาท 

๑๔. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ บานซาน (ชวงที่๑) งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐  บาท 
 

   เจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว 

เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท 

เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามาก

ที่สุด จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการ

ไหนไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๘  

๑. ขยายเขตไฟฟาตอจากสะพานคลองจระเขถึงหนาซุมประตูถึงบานนายประเสริฐ 

๒. แกไขปญหายาเสพติดอยางเครงครัด 

๓. เพิ่มไฟฟาเพื่อการเกษตร ซอยแพปลา 

๔. กอสรางลานตากขาวบริเวณหลังวัด และหนองแขม 

๕. ยายแทงประปาบานนายแดงไปบานคลองจระเข 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ีไป

บรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๘ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่ตกลงกันไวกอนหนาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร           ลําดับตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรี นายสมัย   สายบุญสง ไดพบกับพี่นองประชาชน 

 (หัวหนาสํานักปลัด) หมูที่ ๖ ขอเชิญครับ 



 

นายสมัย   สายบุญสง  กอนอื่นตองขอขอบคุณพอ แม พี่นอง หมูที่ ๖ บานซาน ที่ใหความรวมมือกับเทศบาล

ที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ี สําหรับโครงการที่พี่ นอง ขอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหตามที่เราไดประชาคมกันมาทั้ง ๕ ลําดับ แตถางบประมาณมีเขามาแลวเทศบาล

จําดําเนินการใหเลยแตสําหรับโครงการที่เสนอมานอกจาก ๕ ลําดับน้ันไมไดหายไปไหน

เทศบาลจํานําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งหมด เพื่อที่จําไดสามารถนําโครงการตางๆ

เหลาน้ีออกมาดําเนินการไดเลย มีทานใดสงสัยอะไรหรือไม ถามีใหถามไดเลยแตถาไมมีจะไดให

เจาหนาที่ ดํา เ นินการตอไป เพื่อจะได ไม เปนการรบกวนเวลาของ พอ  แม พี่  นอง            

ชาวบานซาน มากไปกวาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่มาใหความกระจาง กับพอ 

(หัวหนาสํานักปลัด) แม พี่นองหมูที่ ๖ ทานก็ไดรับการยืนยันจากทานนายก แลววาโครงการที่ทานเสนอมาทั้ง ๕  

โครงการถามีงบประมาณเขามาเทศบาลจะดําเนินการใหกับทานทันทีแตโครงการน้ันตองอยูใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และจะสามารถนํามาดําเนินการใหไดในป        

พ.ศ.๒๕๕๘ มีทานใดจะสอบถามหรือวามีขอสงสัยอะไรอีกหรือไมถามีใหรีบสอบถามในตอนน้ี

ไดแตถาไมมีขอสงสัยก็จะเชิญผูใหญมาโนชย   สุธรรมรักขติ  มากลาวปดประชุมในครั้งน้ี 
 

นายมาโนชย  สุธรรมรักขติ นายมาโนชย  สุธรรมรักขติ  กลาวขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด  

(ผูใหญบาน หมู ๖ ) มากที่มาทําการประชาคมในครั้งน้ี และตองขอขอบคุณชาวบานทุกทานที่ใหความรวมมือ

ออกมาประชาคม  เมื่อไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

บานไผใหญ หมูที่ ๗ 

วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อเจาหนาที่และประชาชนมาพรอมกันแลว นายประดิษฐ   คงแจง ผูใหญบาน     

หมูที่ ๗ กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ดําเนินการประชุมดังน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม  ในการจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผน 

(หัวหนาสํานักปลัด) พัฒนาสามปน้ัน เราก็ไดดําเนินการกันทุกปและในปน้ีเราจะมาบอกกับพี่นองวาในปที่ผานมา

น้ันเทศบาลไดดําเนินงานไปแลวกี่โครงการ เด๋ียวจะมีเจาหนาที่มาประชาสัมพันธใหกับพี่นอง

ไดรับทราบกัน ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหดําเนินการตอ 
 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง และเริ่มการนําเสนอตอที่ประชุม โดยเริ่มจากการพูดถึงนโยบาย

ทั้ง ๗ ดาน ของคณะผูบริหาร   ดานที่ ๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 ๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  ๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน  ๔. ดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย  ๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ๗. ดานการเมืองและการบริหาร และสําหรับโครงการที่หมู ๑ ได

ขอใหเทศบาลดําเนินการทั้ง ๕ ลําดับ มีดังตอไปน้ี  

  ๑. สรางถนน คสล.หนาวัดไผใหญ – ซอยแมลูกจันทร 

  ๒. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยแมชํานาญ -  บานแมนกแกว  

  ๓. โครงการไอทีใหเด็กไดเรียนรู 

   ๔. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 

  ๕. ปรับปรุงถนนลูกรังสายไผใหญ - ดงชางดี 

    ตอไปเรามาคุยถึงเรื่องโครงการที่เทศบาลตําบลหาดกรวดไดดําเนินการจัดทําใหกับ

ประชาชนหมูที่ ๗ บานไผใหญ ดังน้ี 

๑. ซอมแซมถนนลงลูกรังทางเขา หมูที่ ๗ – หมูที่ ๘ และวางทอระบายนํ้า จํานวน ๖ ทอน 

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

๒. วางทอเมนจายนํ้าประปาหวยนํ้าจาง จํานวน ๑๔ ทอน  งบประมาณ ๑๕,๗๐๐ บาท 

๓. กอสรางถนน คสล.ซอยนครสวรรค หมูที่  ๗ พรอมวางทอระบายนํ้า งบประมาณ 

๕๑๐,๐๐๐ บาท 



๔. ซอมแซมถนนลงลูกรังภายในหมูบาน (เขตที่ ๑) งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท  

๕. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน หมู ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙ งบประมาณ 

๓๙๘,๕๐๐ บาท 

๖. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยนครสวรรค หมูที่  ๗ (ชวงสุดทาย)  งบประมาณ 

๑๕๙,๐๐๐ บาท 

๗. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแมลูกจันทร (กลุมตาเล็ก) หมูที่ ๗ (ชวงที่ ๑) งบประมาณ  

๔๘๓,๐๐๐ บาท 

๘. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.ซอยนครสวรรค บริเวณบานนางสมพร งบประมาณ 

๕,๔๐๐ บาท 

๙. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.ซอยนครสวรรค บริ เวณบานนายบุญชวย คําคง  

งบประมาณ  ๔,๗๐๐  บาท 

๑๐. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.ซอยแมชํานาญ  บริเวณบานนายทรงวุฒิ   งบประมาณ  

๕,๔๐๐  บาท 

๑๑. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.ซอยแมชํานาญ  บริเวณบานนายสาหราย   พรมแดง   

     งบประมาณ  ๖,๓๐๐  บาท 
 

   เจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว 

เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท 

เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามาก

ที่สุด จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการ

ไหนไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๘  

๑. กอสรางถนนลูกรังซอยนครสวรรค บานนางภาวนา  ยุติธรรม 

๒. กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายสวาท  รักใส 

๓. กอสรางถนน คสล.ซอยดํารงคศิลป 

๔. ขอ wifi ตําบล 

๕. เพิ่มไฟฟารายทาง สายนครสวรรค และทุกซอยในหมูบาน 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ีไป

บรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๘ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่ตกลงกันไวกอนหนาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร           ลําดับตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรี นายสมัย   สายบุญสง ไดพบกับพี่นองประชาชน 

 (หัวหนาสํานักปลัด) หมูที่ ๗ ขอเชิญครับ 
 



นายสมัย   สายบุญสง  กอนอื่นตองขอขอบคุณพอ แม พี่นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญ ที่ใหความรวมมือกับ

เทศบาลที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ี สําหรับโครงการที่พี่ นอง ขอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหตามที่เราไดประชาคมกันมาทั้ง ๕ ลําดับ แตถางบประมาณมีเขามาแลวเทศบาล

จําดําเนินการใหเลยแตสําหรับโครงการที่เสนอมานอกจาก ๕ ลําดับน้ันไมไดหายไปไหน

เทศบาลจํานําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งหมด เพื่อที่จําไดสามารถนําโครงการตางๆ

เหลาน้ีออกมาดําเนินการไดเลย มีทานใดสงสัยอะไรหรือไม ถามีใหถามไดเลยแตถาไมมีจะไดให

เจาหนาที่ ดํา เ นินการตอ ไป เพื่อจะได ไม เปนการรบกวนเวลาของ พอ  แม พี่  นอง            

ชาวบานวังหมู มากไปกวาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่มาใหความกระจาง กับพอ 

(หัวหนาสํานักปลัด) แม พี่นองหมูที่ ๗ ทานก็ไดรับการยืนยันจากทานนายก แลววาโครงการที่ทานเสนอมาทั้ง ๕  

โครงการถามีงบประมาณเขามาเทศบาลจะดําเนินการใหกับทานทันทีแตโครงการน้ันตองอยูใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และจะสามารถนํามาดําเนินการใหไดในป        

พ.ศ.๒๕๕๘ มีทานใดจะสอบถามหรือวามีขอสงสัยอะไรอีกหรือไมถามีใหรีบสอบถามในตอนน้ี

ไดแตถาไมมีขอสงสัยก็จะเชิญผูใหญ สังเกตุ   กัดมั่น  มากลาวปดประชุมในครั้งน้ี 
 

นายประดิษฐ  คงแจง  นายประดิษฐ   คงแจง  กลาวขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด  

(ผูใหญบาน หมู ๗) มากที่มาทําการประชาคมในครั้งน้ี และตองขอขอบคุณชาวบานทุกทานที่ใหความรวมมือ

ออกมาประชาคม  เมื่อไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 

 

 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

บานดงชางดี หมูที่ ๘ 

วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อเจาหนาที่และประชาชนมาพรอมกันแลว นางสุรีรัตน   อยูสืบ ผูใหญบานหมูที่ ๘ 

กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ดําเนินการประชุมดังน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม  ในการจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผน 

(หัวหนาสํานักปลัด) พัฒนาสามปน้ัน เราก็ไดดําเนินการกันทุกปและในปน้ีเราจะมาบอกกับพี่นองวาในปที่ผานมา

น้ันเทศบาลไดดําเนินงานไปแลวกี่โครงการ เด๋ียวจะมีเจาหนาที่มาประชาสัมพันธใหกับพี่นอง

ไดรับทราบกัน ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหดําเนินการตอ 
 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง และเริม่การนําเสนอตอที่ประชุม โดยเริ่มจากการพูดถึงนโยบาย

ทั้ง ๗ ดาน ของคณะผูบริหาร   ดานที่ ๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 ๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  ๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน  ๔. ดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย  ๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ๗. ดานการเมืองและการบริหาร และสําหรับโครงการที่หมู ๑ ได

ขอใหเทศบาลดําเนินการทั้ง ๕ ลําดับ มีดังตอไปน้ี  

  ๑. ขอรถขยะ 

  ๒. กอสรางถนน คสล.สายดงนอก 

  ๓. กอสรางถนน คสล.ดงเหนือ กลุมบานลุงเพิก 

   ๔. ปรับปรุงระบบนํ้าประปา 

  ๕. ซอมแซมถนนลูกรังหนาบานนายสมเจตน   เย็นบุญ 

    ตอไปเรามาคุยถึงเรื่องโครงการที่เทศบาลตําบลหาดกรวดไดดําเนินการจัดทําใหกับ

ประชาชนหมูที่ ๘ บานดงชางดี ดังน้ี 

๑. ซอมแซมถนนลงลูกรังทางเขาหมูที่ ๗ – หมูที่ ๘ พรอมวางทอระบายนํ้าจํานวน ๖ ทอน 

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

๒. ขุดลอกสระนํ้าเพื่อผลิตนํ้าประปาบานดงชางดี หมูที่ ๘ งบประมาณ  ๙๘,๐๐๐ บาท 

๓. ขุดลองสระนํ้าเพื่อผลิตประปาดงชางดี จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง  งบประมาณ ๓๘,๐๐๐  บาท 



๔. วางทอระบายนํ้า คสล.สายหมูที่  ๔ – หมูที่  ๘ พรอมบอพัก นํ้า งบประมาณ       

๓๑๓,๐๐๐ บาท  

๕. กอสรางถนน คสล.ซอยหมูที่ ๔ บานวังหมู – หมูที่ ๘  บานดงชางดี (ชวงที่ ๒) งบประมาณ 

๒๙๙,๐๐๐ บาท 

๖. กอสรางระบบสูบนํ้าดิบหนองยายจันทรถึงประปา หมูที่ ๘  พรอมเครื่องสูบนํ้าหอยโขง  

งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท 

๗. ซอมแซมถนนลงลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙  (เขตที่ ๑)  งบประมาณ  

๒๒๐,๐๐๐ บาท   

๘. โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาเทศบาล กลุมโรงเรียนดงชางดี หมูที่ ๘  งบประมาณ  

๑๙๖,๐๐๐  บาท 

๙. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙  งบประมาณ  

๓๙๘,๕๐๐  บาท 
 

   เจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว 

เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท 

เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามาก

ที่สุด จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการ

ไหนไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๘  

๑. กอสรางถนน คสล.ซอยเล็กเขาบานนางดารัตน  อินทะเสน  

๒. เพิ่มจุดเสียงไรสายของเทศบาลในซอยกิติศักด์ิพันธุปลา 

๓. กอสรางถนน คสล.บานนายหวัน   คํากอน 

๔. กอสรางถนน คสล.สายดงเหนือบานนายทองดี – โรงสีปอมจักรศิลป  

๕. แกไขปญหานํ้าอุปโภค บริโภค ใหเพียงพอ และสะอาด 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ีไป

บรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๘ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่ตกลงกันไวกอนหนาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร           ลําดับตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรี นายสมัย   สายบุญสง ไดพบกับพี่นองประชาชน 

 (หัวหนาสํานักปลัด) หมูที่ ๘ ขอเชิญครับ 
 

นายสมัย   สายบุญสง  กอนอื่นตองขอขอบคุณพอ แม พี่นอง หมูที่ ๘ บานดงชางดี ที่ใหความรวมมือกับ

เทศบาลที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ี สําหรับโครงการที่พี่ นอง ขอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหตามที่เราไดประชาคมกันมาทั้ง ๕ ลําดับ แตถางบประมาณมีเขามาแลวเทศบาล

จําดําเนินการใหเลยแตสําหรับโครงการที่เสนอมานอกจาก ๕ ลําดับน้ันไมไดหายไปไหน

เทศบาลจํานําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งหมด เพื่อที่จําไดสามารถนําโครงการตางๆ



เหลาน้ีออกมาดําเนินการไดเลย มีทานใดสงสัยอะไรหรือไม ถามีใหถามไดเลยแตถาไมมีจะไดให

เจาหนาที่ ดํา เ นินการตอไป เพื่อจะได ไม เปนการรบกวนเวลาของ พอ  แม พี่  นอง            

ชาวบานวังหมู มากไปกวาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่มาใหความกระจาง กับพอ 

(หัวหนาสํานักปลัด) แม พี่นองหมูที่ ๘ ทานก็ไดรับการยืนยันจากทานนายก แลววาโครงการที่ทานเสนอมาทั้ง ๕  

โครงการถามีงบประมาณเขามาเทศบาลจะดําเนินการใหกับทานทันทีแตโครงการน้ันตองอยูใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และจะสามารถนํามาดําเนินการใหไดในป        

พ.ศ.๒๕๕๘ มีทานใดจะสอบถามหรือวามีขอสงสัยอะไรอีกหรือไมถามีใหรีบสอบถามในตอนน้ี

ไดแตถาไมมีขอสงสัยกจ็ะเชิญผูใหญ สุรีรัตน   อยูสืบ  มากลาวปดประชุมในครั้งน้ี 
 

นางสุรีรตัน  อยูสืบ  นางสุรีรัตน   อยูสืบ  กลาวขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด  

(ผูใหญบาน หมู ๘) มากที่มาทําการประชาคมในครั้งน้ี และตองขอขอบคุณชาวบานทุกทานที่ใหความรวมมือ

ออกมาประชาคม  เมื่อไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 

 

 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

บานเขาตอง หมูที่ ๙ 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อเจาหนาที่และประชาชนมาพรอมกันแลว นายดิเรก  หลวงพงษ ผูใหญบานหมูที่ ๙ 

กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ดําเนินการประชุมดังน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม  ในการจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผน 

(หัวหนาสํานักปลัด) พัฒนาสามปน้ัน เราก็ไดดําเนินการกันทุกปและในปน้ีเราจะมาบอกกับพี่นองวาในปที่ผานมา

น้ันเทศบาลไดดําเนินงานไปแลวกี่โครงการ เด๋ียวจะมีเจาหนาที่มาประชาสัมพันธใหกับพี่นอง

ไดรับทราบกัน ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหดําเนินการตอ 
 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง และเริ่มการนําเสนอตอที่ประชุม โดยเริ่มจากการพูดถึงนโยบาย

ทั้ง ๗ ดาน ของคณะผูบริหาร   ดานที่ ๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 ๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  ๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน  ๔. ดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย  ๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ๗. ดานการเมืองและการบริหาร และสําหรับโครงการที่หมู ๑ ได

ขอใหเทศบาลดําเนินการทั้ง ๕ ลําดับ มีดังตอไปน้ี  

  ๑. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะบานไผใหญ – ซอยแมทิ้ง 

  ๒. สรางถนนลูกรังซอยลงนา นายสมบัติ  แจงเมือง 

  ๓. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะบานนายอุบล   เช้ือตาย 

   ๔. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะบานนายวันชัย 

  ๕. ปรับปรุงถนนลูกรังหวยตะคอ 

    ตอไปเรามาคุยถึงเรื่องโครงการที่เทศบาลตําบลหาดกรวดไดดําเนินการจัดทําใหกับ

ประชาชนหมูที่ ๙ บานเขาตอง ดังน้ี 

๑. โครงการกอสรางขยายถนน คสล.หนาบานนายบุญเลิศ – นายบุญชวย หมูที่  ๙  

งบประมาณ  ๒๖๙,๐๐๐  บาท  

๒. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙  งบประมาณ  

๓๙๘,๕๐๐  บาท 



๓. โครงการกอสรางถนนลูกรังเขาที่ เกษตร พรอมวางทอระบายนํ้า จํานวน ๘ ทอน  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๔. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๓ หวยตะคอ หมูที่  ๙ (ชวงที่  ๒)  งบประมาณ  

๘๕๖,๐๐๐  บาท 
 

   เจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว 

เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท 

เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามาก

ที่สุด จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการ

ไหนไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๘  

๑. ขอทอนํ้าประปาจาก หมูที่ ๗ มา หมูที่ ๙ 

๒. ปรับปรุงนํ้าประปาเน่ืองจากไมพอใช, ไมสะอาด 

๓. กอสรางรางระบายนํ้าหนาบานนายบุญเลิศถึงบานนายบุญชวย 

๔. ขยายเขตไฟฟาบานนายอุบล  เช้ือจาย และนายวันชัย 

๕. ขอไฟฟารายทางหนาบานผูใหญถึงซอยแมบุญทิ้ง 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ีไป

บรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๘ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่ตกลงกันไวกอนหนาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร           ลําดับตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรี นายสมัย   สายบุญสง ไดพบกับพี่นองประชาชน 

 (หัวหนาสํานักปลัด) หมูที่ ๙ ขอเชิญครับ 
 

นายสมัย   สายบุญสง  กอนอื่นตองขอขอบคุณพอ แม พี่นอง หมูที่ ๙ บานเขาตอง ที่ใหความรวมมือกับ

เทศบาลที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ี สําหรับโครงการที่พี่ นอง ขอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหตามที่เราไดประชาคมกันมาทั้ง ๕ ลําดับ แตถางบประมาณมีเขามาแลวเทศบาล

จําดําเนินการใหเลยแตสําหรับโครงการที่เสนอมานอกจาก ๕ ลําดับน้ันไมไดหายไปไหน

เทศบาลจํานําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งหมด เพื่อที่จําไดสามารถนําโครงการตางๆ

เหลาน้ีออกมาดําเนินการไดเลย มีทานใดสงสัยอะไรหรือไม ถามีใหถามไดเลยแตถาไมมีจะไดให

เจาหนาที่ ดํา เ นินการตอไป เพื่อจะได ไม เปนการรบกวนเวลาของ พอ  แม พี่  นอง            

ชาวบานวังหมู มากไปกวาน้ี 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่มาใหความกระจาง กับพอ 

(หัวหนาสํานักปลัด) แม พี่นองหมูที่ ๙ ทานก็ไดรับการยืนยันจากทานนายก แลววาโครงการที่ทานเสนอมาทั้ง ๕  

โครงการถามีงบประมาณเขามาเทศบาลจะดําเนินการใหกับทานทันทีแตโครงการน้ันตองอยูใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และจะสามารถนํามาดําเนินการใหไดในป        



พ.ศ.๒๕๕๘ มีทานใดจะสอบถามหรือวามีขอสงสัยอะไรอีกหรือไมถามีใหรีบสอบถามในตอนน้ี

ไดแตถาไมมีขอสงสัยก็จะเชิญผูใหญ ดิเรก   หลวงพงษ  มากลาวปดประชุมในครั้งน้ี 
 

นายดิเรก   หลวงพงษ  นายดิเรก   หลวงพงษ  กลาวขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด  

(ผูใหญบาน หมู ๙) มากที่มาทําการประชาคมในครั้งน้ี และตองขอขอบคุณชาวบานทุกทานที่ใหความรวมมือ

ออกมาประชาคม  เมื่อไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ 
วันศุกร ที่ ๑๖  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นางสาวพรรณพิไล    สาดคํา ประธานกรรมการ นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา 

๒ นางสาวอารม          คุมแสง กรรมการ นางสาวอารม   คุมแสง 

๓ นายธวัชชัย            โพธ์ิทอง กรรมการ นายธวัชชัย   โพธ์ิทอง 

๔ นางพรฉวี              ไทยแท กรรมการ นางพรฉวี   ไทยแท 

๕ นายสุขุม               ไทยเกง กรรมการ นายสุขุม   ไทยเกง 

๖ นายจารึก              วงศปยะมารัตน กรรมการ นายจารึก   วงศปยะมารัตน 

๗ นางสํารวย             หวางพันธ กรรมการ นางสํารวย   หวางพันธ 

๘ นายชนะ               บุญรอด กรรมการ นายชนะ   บุญรอด 

๙ นายนวพล             วีริยางกูร กรรมการ นายนวพล   วีริยางกูร 

๑๐ นางสาวอังคณา        คงรอด กรรมการและเลขานุการ นางสาวอังคณา   คงรอด 

๑๑ นางสาวสุพรรณี        ไวคง ผูชวยเลขานุการ นางสาวสุพรรณี   ไวคง 

 
เริ่มประชุมเวลา              ๑๐.๐๐ น. 
 

ประธาน    เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล        
(ปลัด ทต.หาดกรวด)      หาดกรวดมาพรอมเพรียงกันแลว ดิฉันขอเปดการประชุมฯ ในวันน้ี 
  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน                             วันน้ี  เปนการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล                          
(ปลัด ทต.หาดกรวด) ตําบลหาดกรวด เหมือนทุกปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หลังจาก เทศบาลไดดําเนินประชุมประชาคม
หมูบานเพื่อรับทราบขอมูล ปญหาและความตองการตางๆ ที่เกิดข้ึนในตําบล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะตองรวบรวมขอมูลปญหาและโครงการที่ไดจากการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด และตองเสนอรางแผนพัฒนาดังกลาวตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป ตอไป 

   



ระเบียบวาระที่   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

-     ไมม ี

 

ระเบียบวาระที่   ๓ เรื่อง พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของเทศบาลตําบลหาดกรวด   
                                        
ประธาน    ดิฉันขอให คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล หาดกรวด 
 ทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ี  ไดพิจารณาข้ันตอน และวิธีการตามรูปแบบการจัดทํา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยจะรวบรวมขอมูลปญหาและความตองการ
ตางๆ มาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป จะตองมีรายละเอียด และสวนประกอบตางๆ ตาม
คูมือและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว เทศบาลจึง
ไดดําเนินการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
เพื่อรับฟงปญหา ขอมูล และความตองการตางๆ ของประชาชนในแตละหมูบาน ซึ่ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะตองรวบรวมขอมูลปญหาและโครงการที่ได
จากการประชุมประชาคมเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาสามป และตองเสนอรางแผนพัฒนา
ดังกลาวตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดไดพิจารณาใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ตอไป 

 

ประธาน                        เมื่อคณะกรรมการฯ ทุกทานไดตรวจดูรูปแบบข้ันตอน และวิธีการในการจัดทําราง 
(ปลัด ทต.หาดกรวด) แผนพัฒนาสามป น้ีแลว มีคณะกรรมการฯ ทานใด สงสัยจะเพิ่มเติมหรือแกไข เปลี่ยนแปลง

รูปแบบรางแผนพัฒนาดังกลาว ดิฉันขอใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่เขารวมประชุมในครั้งน้ีไดดูเอกสารไปพรอมๆ กันวามีจุด
ไหน หรือวาขอความอะไรที่ไมตรงกับความเปนจริงใหชวยกันบอกเพื่อจะไดทําการแกไข
ตอไป 

 

จนท.วิเคราะห ฯ  ขอใหคณะกรรมการเริ่มพิจารณาในรายละเอียดแตละขอไดเลยคะ และชวย
พิจารณาดวยวาโครงการใดที่พิจารณาแลววาไมสามารถดําเนินการในป พ.ศ.๒๕๕๘ ไดให
เลื่อนไปปถัดไป คือในป พ.ศ.๒๕๕๙ หรือ ป พ.ศ.๒๕๖๐ ก็ได 

 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ            ขอใหเพิ่มโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขาไปดวยและขอใหใส
งบประมาณทั้ง ๓ ป เลยคะ ปละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนความใหความรูเรื่องสาธารณสุข 

 

หัวหนาสํานักปลัด  ในยุทธศาสตรที่ ๒ โครงการที่ ๖ และ โครงการที่ ๗ ขอใหแกไขตัวเลขงบประมาณ
ในขอที่  ๖ จากงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ขอที่ ๗ 
งบประมาณจาก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และในโครงการที่ ๘ น้ัน
ขอใหเลื่อนงบประมาณจากปงบประมาณ ๒๕๕๙ มาเปนงบประมาณป ๒๕๕๘ เลย 
  

ผอ.กองชาง  สวนยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในขอที่ ๑๒ และ ขอที่ ๑๓ 
ขอใหตัดออกเน่ืองจากทั้งสองโครงการน้ีเปนโครงการเดียวกับ โครงการในขอที่ ๕ เพื่อที่
งบประมาณจะไดลดนอยลง 

 



ผอ.กองสาธารณสุขฯ   กองสาธารณสุขฯ ขอใหเพิ่มใหอีกหน่ึงโครงการ คือโครงการจัดซื้อรถมอเตอรไซต
สามลอเอนกประสงคเพื่อเปนพาหนะในการฉีดพนสารเคมีปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ต้ังงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เจาหนาที่วิเคราะห  มีทานใดจะเสนอ หรือแกไขสวนใดเพิ่มเติมอีกบางหรือไม ถาไมมีคณะกรรมการฯ 
ทานใดเสนอ หรือแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นอีก ก็จะขอใหคณะประธานปดการประชุม   

 

ประธาน          จะขอมติที่ประชุมโดยคณะกรรมการฯ ทานใด เห็นชอบกับข้ันตอน และวิธีการใน 
(ปลัด ทต.หาดกรวด) การจัดรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในครั้งน้ีก็ขอใหยกมือข้ึน เพื่อใหความ   

เห็นชอบในการจัดรางแผนพัฒนาดังกลาวดวย 
 

มติที่ประชุม                  คณะกรรมการเห็นชอบกับข้ันตอน และวิธีการจัดทําจัดรางแผนพัฒนาสามป                   
(พ.ศ.๒๕๕๕๘-๒๕๖๐) ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ดวยเสียงเปนเอกฉันท                

 

ระเบียบวาระที่   ๔ เรื่อง  อื่น ๆ 
   -    ไมม ี
 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.                      
 
 
 
 

(ลงช่ือ)…นางสาวอังคณา   คงรออด …ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                                                   ( นายนวพล    วีริยางกูร ) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                                                                        เทศบาลตําบลหาดกรวด   
 
 

(ลงช่ือ)……นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา……ผูตรวจรายงานการประชุมฯ 
                                                                 ( นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา ) 
                                                    ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ 
วันศุกร ที่ ๑๖  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายสมัย สายบุญสง ประธานกรรมการ นายสมัย           สายบุญสง 

 ๒ นายบําเพ็ญ ทองทวี กรรมการ 
ก 

นายบําเพ็ญ       ทองทวี 

๓ นายณรงคฤทธ์ิ พรมมา กรรมการ 
กรรมการ 

นายณรงคฤทธ์ิ    พรมมา 

๔ นางบุญยืน ชัยคํา กรรมการ นางบุญยืน         ชัยคํา 

๕ นายชัยโรจน กองราช กรรมการ นายชัยโรจน       กองราช 

๖ พ.ท.สมศักด์ิ เที่ยงฟก กรรมการ พ.ท.สมศักด์ิ       เที่ยงฟก 

๗ นายบรรจง พลอยม ี กรรมการ นายบรรจง         พลอยมี 

๘ นายรุงโรจน อุนกลอง กรรมการ นายรุงโรจน        อุนกลอง 

๙ นายเสนาะ วันจิ๋ว กรรมการ นายเสนาะ         วันจิ๋ว 

๑๐ นายอุปถัมภ บัวชู กรรมการ 
ก 

นายอุปถัมภ       บัวชู 

๑๑ นายสุเมธ กองราช กรรมการ 
กรรมการ 

นายสุเมธ          กองราช 

๑๒ นายเอนก เทศคลัง กรรมการ นายเอนก          เทศคลัง 

๑๓ นายกิตตินันท แกวพันยู กรรมการ นายกิตตินันท     แกวพันยู 

๑๔ นายไพรวัลล คุมอักษร กรรมการ นายไพรวัลล      คุมอักษร 

๑๕ นายชูชาติ 
 

เที่ยงฟก กรรมการ นายชูชาติ         เที่ยงฟก 

๑๖ นายมาโนช สุธรรมรักขติ กรรมการ นายมาโนช       สุธรรมรักขติ 

๑๗ นางสุรีรัตน อยูสืบ กรรมการ นางสุรีรัตน       อยูสืบ 

๑๘ นางสาวพรรณพิไล สาดคํา กรรมการและเลขานุการ นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา 

๑๙ นางสาวอังคณา คงรอด กรรมการและผูชวยเลขานุการ นางสาวอังคณา   คงรอด 

 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง พิจารณารางแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เทศบาลตําบลหาดกรวด  
 

เริ่มประชุมเวลา              ๑๓.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน                    วันน้ีเรามีเรื่องที่ตองพิจารณาในที่ประชุมในการพิจารณารางแผนพัฒนาสามป 
(นายกเทศมนตรี) (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เทศบาลตําบลหาดกรวดที่ผานการประชุมประชาคม เมื่อเชา

คณะกรรมการสนับสนุนฯ ไดจัดทํารางแลวเสนอตามเอกสารน้ี กระผมขอใหคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด  ทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ีไดพิจารณารางแผนพัฒนา
สามปของเทศบาลตําบลหาดกรวดโดยใหกรรมการแตละทานไดตรวจดูแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในแตละสวนที่ รายละเอียดตางๆ ของรางแผนพัฒนาสามปฯ วา
รายละเอียดตางๆ ของแผนพัฒนาสามปฯ ถูกตองหรือไมวาแตละโครงการมีความเหมาะสม 
และถูกตองหรือไมที่ปรากฏในเอกสารรางแผนดังกลาว    

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
- ไมม ี
                   

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

ปลัดทต.หาดกรวด  ในการดําเนินการเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) จะให
เจาหนาที่รับผิดชอบคือเจาหนาที่วิเคราะหฯ ดําเนินการตอไป      

   

จนท.วิเคราะห ฯ           กอนอื่นจะขอทําความเขาใจกับคณะกรรมการทุกทานกอนวาในการจัดทําแผน    
เปนการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๘ โดยสรุปดังน้ี การจัดทําแผนพัฒนาสามปฯ น้ัน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลหาดกรวดรวมกับประชาคมหมูบานจัดการประชุมเพื่อนําขอมูลจากประชาชนเพื่อทํา
แผนพัฒนาสามปฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเทศบาลตําบลหาดกรวดรวบรวม
ขอมูลปญหาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปฯ เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล    
หาดกรวดเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาสามปฯ เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล    
หาดกรวดพิจารณารางแผนพัฒนาสามปฯ ผูบริหารประกาศใช และในลําดับตอไปก็จะให
คณะกรรมการรวมกันพิจารณาโครงการทั้ง ๗ ยุทธศาสตร 

 

ผอ.เอนก   อยากสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการเบิกจายเงินเพื่อจางครูภาษาอังกฤษเพื่อมา
ทําการสอนใหกับนักเรียนทั้ง ๕ โรงเรียน ในเขตตําบลหาดกรวด 

 

หัวหนาสํานักปลัด   สําหรับงบประมาณในการจางครูเพื่อมาทําการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนน้ัน
คงยังไมไดเน่ืองจากโรงเรียนทั้ง ๕ โรงเรียนในเขตตําบลหาดกรวดน้ันยังไมไดโอนมาใหกับ
เทศบาลซึ่งเทศบาลสนับสนุนงบประมาณไดลําบากมาก และจะตองนําโครงการที่โรงเรียน
เสนอมาน้ันเขาประชุมที่คณะอนุกรรมการจังหวัดไดรับทราบ 

   



ผอ.กิตินันท    ทางเราเขาใจวาโรงเรียนของเราทั้ง ๕ โรงเรียนที่อยูในเขตตําบลหาดกรวดน้ันยัง
ไมไดโอนใหกับเทศบาลจึงเปนการยากที่จะสนับสนุนงบประมาณใหไดอยางเต็มที่ แตถาตาม
โครงการที่แตละโรงเรียนเสนอมาน้ันไดรับงบประมาณ แตละโรงเรียนก็จะขอขอบพระคุณมาก 

 

ผอ.กองคลัง   ดิฉันจะขอพูดถึงเรื่องของเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนน้ันถาคิดรวมแลวจํานวนเงินที่
อุดหนุนน้ันจะตองอยูใน  ๓% ของเงินรายได ถาหากคิดจากจํานวนเงินที่อุดหนุนใหหนวยงาน
แลวเกิน ๓% ของเงินรายไดน้ัน เทศบาลจําเปนจะตองนําเขาคณะอนุกรรมการจังหวัดเพื่อทํา
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจายเงินอุดหนุนคะ 

ผอ.เอนก    ถาเปนอยางที่ ผอ.กองคลังบอกมา ขอเปนตัวแทนของโรงเรียนแตละโรงเรียนบอก
กับเทศบาลวาอยากใหเทศบาลกําหนด หรือ ระบุจํานวนเงินใหกับโรงเรียนทั้ง ๕ โรงเรียนได
รับทราบเลยวาจะใหแตละโรงเรียนน้ันเขียนโครงการมาในจํานวนงบประมาณ เทาไหร  

 

หัวหนาสํานักปลัด   สําหรับในปน้ีเทศบาลก็อยากใหแตละโรงเรียนไดเขียนโครงการมาใหกับเทศบาลได
เลยเพื่อที่เทศบาลจะไดดําเนินการตอไป เพราะวาปที่แลวแตละโรงเรียนกอไดดําเนินการเขียน
โครงการมาแลวแตเทศบาลมาสามารถที่จะอุดหนุนงบประมาณไปใหได ในปน้ี เทศบาลจะ
กําหนดใหแตละโรงเรียนเขียนโครงการมา โดยใหโรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท กอนครับ 

 

ผอ.กิตินันท   สําหรับโครงการที่จะใหนําเสนอกับเทศบาลอีกสําหรับปน้ีก็คงจะเปนโครงการเกาที่
แตละโรงเรียนไดขอมาแลวในปที่แลว แตก็อยากใหไดรับการสนับสนุนบาง 

 

ผอ.เอนก   แตสําหรับโครงการที่โรงเรียนแตละโรงเรียนอยากจะไดมากที่สุดน้ันคงจะเปนใน
สวนเรื่องของครูที่จะมาเปนผูสอนวิชาภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนในแตละโรงเรียน 

 

พ.ท.สมศักด์ิ   อยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับคลองที่ติดตอกับวังแดงน้ันมีชาวบานไดบอกวา    
สามารถที่จะทําเปนฝายนํ้าลนไดรึเปลา ผูใหญไดดําเนินการบางรึเปลา 

 

ผูใหญ หมู ๘   เคยไดคุยกันแลวในเรื่องน้ีแตเจาของที่เคาไมยอมเราก็ไมสามารถที่จะดําเนินการ
อะไรไดเลย เพราะถาไมอยางน้ันจะโดนทางดานระเบียบ กฎหมาย จะย่ิงลําบาก 

  
ประธาน    ใชถาไดมีการประชุม หรือวาสอบถามกับชาวบานแลวน้ัน ถาชาวบานไมใหพื้นที่เรา 
(นายกเทศมนตรี)         ก็ไมสามารถที่จะดําเนินการใด ใด ไดเลย ถาไมเชนน้ันจะเปนการผิดกฎหมาย แตถาชาวบาน  

ใหการสนับสนุนทางเราก็สามารถที่จะคุยแลวดําเนินการตามที่ชาวบานตองการไดเลยโดยที่ไม
มีขอโตแยงกัน 

 

    มีทานอื่นจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม  เมื่อคณะกรรมการฯ ทุกทานไดตรวจดู
แลวมีคณะกรรมการฯ ทานใด สงสัย จะเพิ่มเติมหรือแกไข โครงการและรายละเอียดตางๆ       
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของเทศบาลตําบลหาดกรวด สวนใดอีกบาง   

 

กํานัน ต.หาดกรวด   อยากจะสอบถามวาในเรื่องการทําถนนตามซอยตางๆน้ันมีระเบียบตัวไหนรึเปลาที่
กําหนดวาถาขนาดถนนในซอยมีขนาดเทาไหรจึงจะสามารถที่จะดําเนินการกอสรางถนน แบบ 
คสล. หรือ สรางถนน แบบลาดยาง อยากใหลองดูระเบียบ เพื่อที่จะไมเกิดปญหาตางๆตามมา 
ไมวาจะถนนลาดยางสูงไป  คสล.มีปญหาบาง  

 



ประธาน                                 ทางเจาหนาที่จะใหกองชางติดตามดูวามีระเบียบ กฎหมาย ฉบับไหนรึเปลา 
(นายกเทศมนตรี)  เพื่อที่จะไดดําเนินการไดตรงตามระเบียบที่กําหนดโดยไมมีการผิดกฎหมาย และจะไดไมมี    
   การมาตําหนิที่หลังได  
 

เจาหนาที่วิเคราะหฯ   มีทานใดจะแกไขหรือวา เพิ่มเติมโครงการอะไรอีกหรือไมหลังจากที่ดูโครงการครบ
ทุกโครงการในแตยุทธศาสตรแลว ถาไมมีอะไรหรือวาแกไขในสวนใดแลว ดิฉันก็จะใหทาน
ประธานไดปดการประชุม แตถาหากวามีทานใดอยากจะเพิ่มโครงการทางเจาหนาที่จะให
ทานสามารถที่จะมาดําเนินการเพิ่มโครงการไดจนถึง วันจันทรที่   ๒๖ พฤษภาคม        
พ.ศ.๒๕๕๗  น้ีเทาน้ัน หลังจากน้ันเทศบาลจะไมรับโครงการใดๆ เพิ่มเติมในแผนอีกแลว  

 

 ประธาน                                 ถาไมมีคณะกรรมการฯ ทานใด ที่จะแกไขหรือเพิ่มเติมโครงการอื่นอีก กระผมก็        
 (นายกเทศมนตรี) จะขอมติจากที่ประชุมโดยใหคณะกรรมการฯ ที่ เห็นชอบกับรางแผนพัฒนาสามป                     

(พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๐) ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ก็ขอใหยกมือข้ึนรับรองเพื่อใหความ
เห็นชอบรางแผนดังกลาว  ฉบับน้ีดวย 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของเทศบาลตําบล       
หาดกรวดดวยเสียงเปนเอกฉันท และเห็นควรใหนายกเทศมนตรีประกาศใชตอไป 

                                          
ระเบียบวาระที่   ๔ เรื่อง  อื่น ๆ 
   -  ไมม ี
 

ปดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น.                      
 
 
 

(ลงช่ือ)……นางสาวอังคณา   คงรอด ……ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ 
  (นางสาวอังคณา   คงรอด) 

       กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                                                                  เทศบาลตําบลหาดกรวด   
 
 

(ลงช่ือ)……นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา……ผูตรวจรายงานการประชุมฯ 
         (นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา) 

กรรมการและเลขานุการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลหาดกรวด 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 
เร่ือง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

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

ดวยเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และ
นายกเทศมนตรีไดอนุมติัใหใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) แลว 
 

เพื่อใหปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๑๗ (๔) จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

    ( ลงช่ือ ) 
          (นายสมัย   สายบุญสง) 
     นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 

 
 
 


