


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 – ๕ 
 

สวนที่ ๒  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา      ๖ – ๑๒  
 

สวนที่ ๓  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ      ๑๓ – ๑๑๕ 

- บัญชีโครงการพัฒนา 

- บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

สวนที่ ๔  แนวทางการติดตามประเมินผล       ๑๑๖ – ๑๑๗ 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

- บันทึกประชุมประชาคมหมูบาน 

- บันทึกประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน ฯ 

- บันทึกประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

- ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 

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

 



สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตร

การพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหน่ึง จะมีโครงการ / กิจกรรม
ไดมา กกวาหน่ึงโครงการ / กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน และวิสัยทัศนในที่สุด 

แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ / กิจกรรม
จากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไป
ดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 

 

ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 

 

          วิสัยทัศนทองถ่ิน 

 

                

     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
ยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปน
ประจําทุกป 

 

ดังน้ัน โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปน้ัน

ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ 

๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่ดําเนิน โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของกิจกรรม รวมทั้ง

ผลประโยชนสาธารณะที่ไดรับโครงการ/กิจกรรม 

 ๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในรูปแบบ และรายละเอียด
พอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 

 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 

หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึง

ข้ันตอนในการแผลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําเปนแนวทางให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ ๗ ข้ันตอน ดังน้ี 

๑. การเตรียมการจัดทําแผน 
เทศบาลตําบลหาดกรวด เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยขอรับอนุมัติจากผูบริหาร
ทองถ่ิน ซึ่งโครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการ
ทํางานไวอยางชัดเจน  แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบไดแกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หนวยงานภายในของ
เทศบาลตําบลหาดกรวด และประชาคม 
 
 



๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
  -  ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด / อําเภอ และอําเภอ และนโยบายของผูบริหาร
ทองถ่ิน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  -  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประชาคม
ทองถ่ินและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ใหเวที
การประชุมรวมกันดังกลาวคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป
ตอไป 
 แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการประชุมรวมพิจารณา
ทบทวนดูวา จากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไว ยังมีความ
เหมาะสมหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได รวมทั้งกําหนดโครงการ / 
กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได 
  -  เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ / กิจกรรมอะไรบางที่
ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา 
  -  โครงการ /กิจกรรม ที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้มีการดําเนินการ 
ดังน้ี 

(๑) จัดทําแผนพัฒนาสามปใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นในเขตจังหวัด และ
แผนพัฒนาระดับตางๆ เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนด 
  (๒) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการ
ของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
สามป 
  (๓) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปได
อยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื ่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไปดวย 
เน่ืองจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนาน
กวาสามป  ดังน้ันจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ตอเน่ืองไปในระยะยาวดวย  
  (๔) เน่ืองจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้นในขั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม เทศบาลตําบลโยนกจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 งบประมาณรายรับ-รายจาย ของเทศบาลตําบลโยนก 

 ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ของเทศบาลตําบลโยนก 

 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการใน
เรื่องน้ัน ๆ 

  (๕) คํานึงถึงหลักการบูรณาการโครงการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน  และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานอื ่นๆ  กลาวคือ  โครงการที ่มีวัตถุประสงครวมกันและ
สามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได  หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกันที่มีสถานที่ตั้งอยูในเขต



ติดตอกัน หากสามารถจัดทําโครงการพรอมกัน  ซึ ่งสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณใหมีลักษณะ
สอดคลองตอเน่ืองกันทําใหการประสานและบูรณาการโครงการ เพื่อลอดความซ้ําซอน ประหยัดงบประมาณ
และทําใหประชาชนไดรับประโยชนมากย่ิงข้ึน 

๓. การเก็บรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ๑. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว วิเคราะหวา
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูลของ
ชวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห แนวทางการพัฒนา โครงการ / 
กิจกรรม ไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูล
ภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได 
 ๒. การวิเคราะหขอมูล 
ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก คือ 
 - การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

- การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาคม/หมูบาน  ในหวงเวลาสามป 

 - การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามความจําเปนเรงดวน 
 - การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามปโดยพิจารณาถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  
 ๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการดําเนินการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตาง
กัน ที่ประชุมตามขอ 1 รวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญ
ดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับหลัง ๆ จะไมตองนํามา
ปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการ แต
ในชวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปน้ัน อาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ 

๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
 หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว  ที่ประชุมตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลานั้นมา
ดําเนินการแตในการตัดสินใจเลือกนั้นไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติเพราะในการจัดลําดับ
ความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก  

๕. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการใน
ปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 
 
 
 



๖. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครง
ประกอบดวย ๔ สวนดังน้ี  
  สวนที่ ๑ บทนํา 
  สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 
  สวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
  สวนที่ ๔ แนวทางการติดตามประเมินผล 
   

 ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 
 ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณา 

๗. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

๒. ผู บริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาเทศบาลเพื ่อใหความเห็นชอบ (ในกรณีเปน

เทศบาลมิตองผานการพิจารณาจากสภาเทศบาล) 

๓. ผูบริหารอนุมัติและประกาศแผนสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมทั้งประกาศใหประชาชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 
 

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณาอยางรอบคอบ
ใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน 
และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช
ทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
  ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย 

เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง และแหลงงบประมาณภายนอก รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 

คน ซึ่งหมายความรวมต้ังแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ ซึ่ง
จะมีความแตกตาง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองนําศักยภาพ
ของกําลังคนเหลาน้ันมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และถาพิจารณาในความหมายอยางกวาง และอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการ
พัฒนาทองถ่ินดวย 

วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชในการบริหาร
จัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของ
สังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 



 

สวนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 

 
๒.๑ การสรุปสถานการณพัฒนา (อาจเปนการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค) 
 

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 

สารเคมีปราบศัตรูพืชมีราคาแพง 
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 

 
 
 

 



 

๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๘ ราคาประมาณการ (บาท) 
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๕ 
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๙ 
 
 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาลานตากขาว หมูที่ ๑ บานทับใหม ขนาด 
กวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๘ พุทธรักษา หมูที่ ๒ บานหาดกรวด ขนาด 
กวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๓๖๗ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายสวาท  รักใส หมูที ่๗ บานไผใหญ 
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยดํารงศิลป หมูที่ ๗ บานไผใหญ  ขนาดกวาง 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางดารัตน  อินทะเสน  หมูที่ ๘     
บานดงชางดี  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายหวัน  คํากอน หมูที่ ๘ บานดงชางดี 
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.หลังอนามัยบานทา  หมูที่ ๔ บานวังหมู  ขนาด
กวาง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมวางทอ 
คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล   
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางลานตากขาว คสล.บริเวณหลังวัดเนินโพธ์ิ หมูที่ ๖ บานซาน 
พื้นที่ ๔๓๓.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๖ บานซาน  หมูที่ ๖ บานซาน ขนาด
กวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด 

 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๙๒,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๘,๐๐๐ 
 
 
 

๓๑๖,๐๐๐ 
 
 
 

๑๗๖,๐๐๐ 
 
 
 

๓๒๒,๐๐๐ 
 
 
 

๖๘๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๑๓,๐๐๐ 
 
 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

 

 
 
 



 

ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๘ ราคาประมาณการ (บาท) 
 

๑๐ 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 
 

๑๔ 
 
 

๑๕ 
 
 
 

๑๖ 
 
 

๑๗ 
 
 

๑๘ 
 
 

๑๙ 
 
 

๒๐ 
 

๒๑ 
 

 

 

โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง
อุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล  
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยบานทาสามัคคี (ซอยบาน
กํานัน) หมูที่ ๕ บานทา ชวงที่ ๑ ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๗๐๐.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  ชวงที่ ๒ ขนาดกวาง ๓ เมตร  ยาว ๖๕ เมตร  
หนา ๐.๐๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทับใหม หมูที่ ๑     
บานหาดกรวด จํานวน ๑ แหง ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังหมูที่ ๑ – หมูที่ ๙  ปริมาณดินลูกรังไมนอย
กวา ๑,๓๖๐ ลูกบาศกเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการถมดินอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ ๑ บานทับใหม  จํานวน  
๑,๐๙๒  ลูกบาศกเมตร 
 

โครงการกอสรางฐานรองทอสงนํ้า หมูที่ ๑ บานทับใหม สถานีสูบนํ้าบาน
ทับใหม เปนการยึดทอสงนํ้าใหอยูกับที่และในแนวที่เสมอกัน ปองกันไมให
ทอสงนํ้าเกิดการชํารุดเสียหาย 
 

โครงการปรับปรุงซอมแซมทอสงนํ้า หมูที่ ๑ บานทับใหม สถานีสูบนํ้าดวย
ไฟฟาบานทับใหม 
 

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา ทอ PVC ขนาด ๒ น้ิว ช้ัน ๘.๕ จํานวน ๓๐ 
ทอน หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 
 

โครงการเปลี่ยนทอนํ้าเขานา จํานวน ๗ จุด ณ คลองสงนํ้าสถานีสูบนํ้าดวย
ไฟฟาบานซาน หมูที่ ๔ บานวังหม ู
 

โครงการปรับปรุงคลองสงนํ้าและเปลี่ยนทอนํ้าเขานา จํานวน ๑ จุด ณ 
คลองสงนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทับใหม หมูที่ ๑ บานทับใหม 
 

โครงการปรับปรุง ตอเติมระบบประปา (กันนกกันใบไม) หมูที่ ๓ บานบุงจิก 
 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟสทติกคอนกรีต ปริมาณพื้นผิวไมนอย
กวา ๓๓๙.๐๐ ตารางเมตร ถนนสาย อต. ๒๐๓๕ – แยกทางหลวง
หมายเลข ๑๑ หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 
 

 

๒,๒๗๔,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๑๑๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๘๔๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๙๙,๐๐๐ 
 
 
 
 

๙๗,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๓,๐๐๐ 
 
 

๑๒,๑๐๐ 
 
 

๖,๔๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๙๑,๐๐๐ 
 

 



 

 
ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๘ ราคาประมาณการ (บาท) 

 

๒๒ 
 
 
 

๒๓ 

 

โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๑๖ ทอน พรอมขุด
ลอกทางระบายนํ้า ขนาดกวาง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร
หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 
 

โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน พรอมขุด
ลอกทางระบายนํ้า ขนาดกวาง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร 
หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 
 

 

๒๓,๐๐๐ 
 
 

 

๑๘,๐๐๐ 
 

 รวม ๗,๖๒๐,๕๐๐ 



 

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๘ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
 

๑ 
 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 

๗ 
 
 
 

 
 

 

โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาลานตากขาว หมูที่ ๑ 
บานทับใหม ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร     
หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล       
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๘ พุทธรักษา หมูที่ ๒ บาน
หาดกรวด ขนาด 
กวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๓๖๗ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายสวาท  รักใส หมูที่ 
๗ บานไผใหญ  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑๓๐.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยดํารงศิลป หมูที่ ๗ บานไผ
ใหญ  ขนาดกวาง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร     
หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางดารัตน  อินทะเสน  
หมูที่ ๘ บานดงชางดี  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว 
๑๑๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายหวัน  คํากอน หมู
ที่ ๘ บานดงชางดี  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.หลังอนามัยบานทา  หมูที่ ๔ 
บานวังหมู  ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมวางทอ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร 
จํานวน ๘ ทอน  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล   หาด
กรวดกําหนด) 

 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๙๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๑๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๗๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๒๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖๘๒,๐๐๐ 
 

 

๗๙,๘๕๐ 
 
 
 
 

๕๙๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๑๔,๕๐๐ 
 
 
 
 

๑๗๕,๕๐๐ 
 
 
 
 

๓๒๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖๘๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 



 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๘ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
 

๘ 
 

 
 

๙ 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 

 
๑๒ 

 
 
 

๑๓ 
 
 
 

๑๔ 
 
 

๑๕ 
 
 
 

๑๖ 
 
 

๑๗ 
 

 

โครงการกอสรางลานตากขาว คสล.บริเวณหลังวัดเนินโพธ์ิ  
หมูที่ ๖ บานซานพื้นที่ ๔๓๓.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๖ บานซาน  หมูที่ ๖   
บานซาน ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบล  หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยบานทาสามัคคี 
(ซอยบานกํานัน) หมูที่ ๕ บานทา ชวงที่ ๑ ขนาดกวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  ชวงที่ ๒ 
ขนาดกวาง ๓ เมตร  ยาว ๖๕ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร    
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทับใหม 
หมูที่ ๑ บานหาดกรวด จํานวน ๑ แหง ระยะทาง ๑,๒๐๐ 
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังหมูที่ ๑ – หมูที่ ๙ ปริมาณดิน
ลูกรังไมนอยกวา ๑,๓๖๐ ลูกบาศกเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการถมดินอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ ๑ บานทับใหม  
จํานวน  ๑,๐๙๒  ลูกบาศกเมตร 
 

โครงการกอสรางฐานรองทอสงนํ้า หมูที่ ๑ บานทับใหม สถานี
สูบนํ้าบานทับใหม เปนการยึดทอสงนํ้าใหอยูกับที่และในแนวที่
เสมอกันปองกันไมใหทอสงนํ้าเกิดการชํารุดเสียหาย 
 

โครงการปรับปรุงซอมแซมทอสงนํ้า หมูที่ ๑ บานทับใหม 
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทับใหม 
 

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา ทอ PVC ขนาด ๒ น้ิว ช้ัน ๘.๕ 
จํานวน ๓๐ ทอน หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 
 

 

๒๑๓,๐๐๐ 
 
 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๒๗๔,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๑๑๖,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๘๔๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๙๙,๐๐๐ 
 

 
 

๙๗,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๑๓,๐๐๐ 
 

 

๒๑๒,๕๐๐ 
 
 
 

๒๑๙,๕๐๐ 
 
 
 
 

๒,๒๖๙,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๑๑๕,๐๐๐ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๘ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
 

๑๘ 
 
 

๑๙ 
 
 
 

๒๐ 
 
 

๒๑ 
 
 

 

๒๒ 
 
 
 

๒๓ 

 

โครงการเปลี่ยนทอนํ้าเขานา จํานวน ๗ จุด ณ คลองสงนํ้า
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานซาน หมูที่ ๔ บานวังหม ู
 

โครงการปรับปรุงคลองสงนํ้าและเปลี่ยนทอนํ้าเขานา จํานวน 
๑ จุด ณ คลองสงนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทับใหม      
หมูที่ ๑ บานทับใหม 
 

โครงการปรับปรุง ตอเติมระบบประปา (กันนกกันใบไม)     
หมูที่ ๓ บานบุงจิก 
 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟสทติกคอนกรีต ปริมาณ
พื้นผิวไมนอยกวา ๓๓๙.๐๐ ตารางเมตร ถนนสาย อต. ๒๐๓๕ 
– แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 
 

โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๑๖ 
ทอน พรอมขุดลอกทางระบายนํ้า ขนาดกวาง ๐.๗๐ เมตร 
ยาว ๑๗๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตรหมูที่ ๒ บานหาดกรวด 
 

โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๘ 
ทอน พรอมขุดลอกทางระบายนํ้า ขนาดกวาง ๐.๗๐ เมตร 
ยาว ๕๕ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 
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รวม ๗,๖๒๐,๕๐๐ ๗,๔๑๘,๓๕๐ ๒๐๒,๑๕๐ 



สวนท่ี  ๓ 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 

องคประกอบ ประกอบดวยวิสัยทัศน  ยุทศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนารวมทั้งนโยบายการพัฒนาจังหวัด  นโยบายอําเภอ และนโยบายการพัฒนาของผูบริหารโดยนําเสนอดังน้ี 

 

๓.๑ วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

“ หาดกรวดตําบลแหงความสุข ” 
 
 

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 เยาวชนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสงเสริมศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. พัฒนา สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 

๓.๒ 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 



๓.๓ กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุตรดิตถ 
แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ(พ.ศ.๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑) 
 

 

วิสัยทัศนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดอุตรดิตถ 

“อุตรดิตถเมืองแหงคุณภาพชีวิตและเมืองนาอยู” 

 

๓.๓.๑  ยุทธศาสตรการพัฒนา  

๑. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา 

 ๑..๑สงเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑.๒ พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลคาพืชผลทางการเกษตร 

 ๑.๓สงเสริมการเกษตรอินทรียชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ 

 ๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหใชวัตถุดิบในทองถ่ินเปนตนทุนในการประกอบอาชีพ 

 ๑.๕ สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน และผูปวยเอดส 

 ๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและเทาเทียมและมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๗ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร และผูดอยโอกาส 

๑.๘ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพและสุภาวะชุมชนที่ดี ควบคูไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให

คุณภาพและบริการอยางทั่วถึง 

 ๑.๙สงเสริมสนับสนุนดานกีฬาและนันทนาการ 

 ๑.๑๐ สงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 ๑.๑๑ สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 ๑.๑๒ พัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการเช่ือมโยงฐานขอมูล 

 ๑.๑๓ สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมแหลงเรียนรูเปนตนแบบแหลงเรียนรูในอาเซียน 
 

๒. ดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข 

แนวทางการพัฒนา 

 ๒.๑สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกระดับ 
  ๒.๒  สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกในการลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท และสนับสนุนกิจกรรม เพื่อลด ละ เลิก อบายมุขใน

ชุมชน หมูบาน 
 ๒.๓สนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติดและอบายมุขในทุกพื้นที่ 
 ๒.๔สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติดทุกดานและอบายมุขทุกประเภท 
 ๒.๕ สนับสนุนการรวมพลังแผนดินทุกภาคสวนเพื่อเอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืน ตามนโยบายและเปาหมาย

ของรัฐบาล 
 ๒.๖ สนับสนุนกิจกรรม To Be Number One  



  
๓. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

  ๓.๑พัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง และการทองเที่ยว 
  ๓.๒พัฒนาแหงนํ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
  ๓.๓พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 
 ๓.๔สนับสนุนสงเสริมการสรางเครือขายผังเมืองชุมชนและการจัดทําผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 
  ๓.๕พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
  
๔. ดานการสงเสริมอาชีพ การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา  

 ๔.๑  พัฒนาและสงเสริมอาชีพอยางหลากหลายเนนการฝกทักษะดานอาชีพและสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน 

 ๔.๒สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔.๓  สงเสริมและสนับสนุนการนําระบบสหกรณมาใชในชุมชน หมูบาน เพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชนหมูบาน 

 ๔.๔สงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตรและกลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง 

 ๔.๕  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินใหไดมาตรฐานและเพิ่มชองทางการตลาด 

 ๔.๖การสงเสริมการคา และการลงทุน และการตลาดเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

 ๔.๗พัฒนาแหลงทองเที่ยวของทองถ่ิน  

 ๔.๘สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว 

 ๔.๙ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและสงเสริมเครือขายการทองเที่ยวชุมชน 

 ๔.๑๐ สงเสริมการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

 ๕.๑สงเสริมการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยากรนํ้า

และปาไมในพื้นที่ลุมนํ้านาน 

 ๕.๒สนับสนุนการบริหารจัดการปาชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืน 

 ๕.๓การสรางจิตสํานึก การปองกัน อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๕.๔บูรณาการการบริหารจัดการนํ้าอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๕จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 

 ๕.๖สรางเครือขายการปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๕.๗ สงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนแมบทพลังงานทดแทน และพัฒนาการผลิตและการใชพลังงานทดแทน 

 

 

 



 

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน และการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 

 ๖.๑สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

 ๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรู ศูนยเรียนรูชุมชน ศูนยขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน การศึกษาทุก

ระดับ และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ๖.๓ สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด และตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน 

 ๖.๔ สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน 

 ๖.๕ สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูดานภาษาสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

 ๖.๖ สงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพครอบคลุมทุกตําบล 
 

๗. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา 

 ๗.๑สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนการมีสวนรวม

ของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม และการเมืองภาคประชาชน 

 ๗.๒ สรางสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนใหสวยงามนาอยู 

 ๗.๓ พัฒนาและสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 ๗.๔ สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชนและผูประสบภัย 

 ๗.๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ๗.๖บูรณาการการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น  

 ๗.๗ สงเสริมและสนับสนุนการใหสื่อในชุมชนทองถ่ินเพื่อประสานการพัฒนา สรางความเขาใจและความ

รวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๗.๘ สงเสริมการบังคับใชกฎหมายในการดูแลคุมครองพื้นที่สาธารณประโยชน 

 ๗.๙  สงเสริมความเขมแข็งของภาคประชาสังคม สนับสนุนการจัดต้ังองคกรชุมชนและเครือขายประชาสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศนจังหวัดอุตรดิตถ 
““  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย   

สืบสานสืบสานวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืนกาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน””  

 

เปาประสงค 

๑. เปนดินแดนแหงความสงบสุขมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามมีจริยธรรมและเปนเมืองนาอยู 
๒. ประชาชนและชุมชนมีความเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเศรษฐกิจมั่นคงและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองอยางมีคุณภาพ 
๓. ผลผลิตดานการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาผลิตภัณฑ OTOP มีคุณภาพปลอดภัย 
และมีระบบการตลาดที่ดี 
๔. มีการพัฒนาที่ย่ังยืนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแหลงนํ้าอุดมสมบูรณ 
และพลังงานที่เพียงพอ 
๕. จุดผานแดนถาวรภูดูมีศักยภาพการคาการลงทุนการทองเที่ยวและความสัมพันธอันดีทั้งภายใน 
และระหวางประเทศสูงข้ึน 

 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูมีความรูคูคุณธรรมมีวินัยมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและมีการ 
สืบสานตอไปมีความมั่นคงและย่ังยืนในการดํารงชีวิต 
๒. สงเสริมพัฒนาผลผลิตดานการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคา OTOP ใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี 
๓. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและความสมัคร 
สมานสามัคคีของประชาชน 
๔. พัฒนาอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงนํ้าและพลังงาน 
๕. สงเสริมพัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดูและการคาการลงทุนการทองเที่ยวและความสัมพันธที่ดีทั้ง 
ภายในและระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร 

๑. เสริมสรางบานเมืองใหนาอยูชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ 

๑.๑พัฒนาและปรับปรุงโครงขายคมนาคมผังเมืองทุกระดับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้ง
โครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึงและเช่ือมโยงกับจังหวัดและประเทศอื่นและรองรับการพัฒนาระบบขนสงทางราง
ของรัฐบาล 

๑.๒เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหสะอาดโปรงใสตรวจสอบไดและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

๑.๓พัฒนาทรัพยากรมนุษยบนพื้นฐานความเสมอภาคโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อ

ผลสัมฤทธ์ิดานคุณภาพและการเรียนรูใหครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษาตลอดจนเปดโอกาส ในการเรียนรู

และเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศไดอยางกวางขวางถูกตองเปนธรรมและรวดเร็ว 

๑.๔พัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศทุกวัยสงเสริมใหประชากรวัยทํางานใหมี
งานทํามีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตสงเสริมบริการสาธารณสุขสุขอนามัยสรางภูมิคุมกันทางสังคมและสงเสรมิ
การกีฬา 

๑.๕เสริมสรางสถาบันครอบครวัและชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็งปลอดยาเสพติดมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๑.๖สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการรวมกันพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง 
การสรางสรรคสังคมใหเกิดความสมานฉันทและความมั่นคงภายในและชายแดนการบริหารวิกฤติการณดาน 
สาธารณภัยและภัยพิบัติตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

     ๒. พัฒนาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการดานการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

๒.๑สงเสริมพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเพื่อเพิ่มมูลคา 
โดยมุงพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค 

๒.๒สงเสริมพัฒนาการปลูกพืชดวยระบบโซนน่ิงภาคการเกษตรการพัฒนาปศุสัตวและประมงที่สอดคลองกับ
การตลาดโดยสงเสริมการลดตนทุนการผลิตเพิ่มรายไดในภาคการเกษตร 

๒.๓เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหกับภาคเกษตรสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการตลอดจนการ
สงเสริมกลุมOTOP กลุมธุรกิจผูประกอบการ SMEs ใหมีความเขมแข็ง 

๒.๔สงเสริมการศึกษาการวิจัยการสรางนวัตกรรมและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและการแปรรูปและผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัยตรงความตองการของตลาดและ 
เช่ือมโยงกับการทองเที่ยว 
๒.๕สงเสริมการมีงานทําและรายไดของประชาชนอยางทั่วถึงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และลดปญหาความยากจน 



    ๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินและการทองเท่ียว 

กลยุทธ 
๓.๑ทํานุบํารุงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินโดยการเช่ือมโยงกับการพัฒนาทางสังคมการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจใหเปนเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีเสนหย่ิงข้ึน 

๓.๒สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยเพื่อใชในการผลิตสินคาบริการการ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีรายได 

๓.๓สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตรการทองเที่ยวกับเพื่อนบานทั้งภายในและตางประเทศ 

๓.๔พัฒนาการทองเที่ยวทุกดานทุกพื้นที่โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณและศักยภาพสูง 
 

     ๔. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรสงเสริมพัฒนาพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ  แหลง
นํ้าและสงเสริมพัฒนาพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 

๔.๑การสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติพรอมกับการอนุรักษพัฒนาฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการปองกันตลิ่งพังทลายการพัฒนาแหลงนํ้าการบริหารจัดการนํ้าอยาง 
บูรณาการเปนระบบและคุมคาและสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําร ิ

๔.๒กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชนใหเพียงพอแก
การอยูอาศัยและการเกษตรกรรมโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติวิถีชีวิตของ
ชุมชนทองถ่ินอยางย่ังยืนและมีสวนรวม 

๔.๓สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของเมืองและทองถ่ินภายใตการมีสวนรวมของชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนและสนับสนุน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๔.๔สงเสริมบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัยสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนชุมชนทองถ่ิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

๔.๕สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนอยางมีสวนรวมและย่ังยืน 
 

๕. เพ่ิมศักยภาพการคาการลงทุนการทองเท่ียวและความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

กลยุทธ 

๕.๑พัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดูในทุกดานเพือ่ใหเปนประตูสูประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่นๆที่สําคัญของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

๕.๒พัฒนาสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับจังหวัดทั้งภายในและระหวางประเทศและพัฒนาการคาการ
ลงทุนการทองเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหวางกันอยางย่ังยืน 
 



๕.๓พัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการพัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและระบบ Logistics ใหเอื้อประโยชนตอการคาการลงทุนการทองเที่ยวเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
การคาและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

๕.๔พัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูบริโภคคูคานักทองเที่ยวและประชาชน
ทั่วไป 

๕.๕สนับสนุนใหมีการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยวทุกดานโดยการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของและเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

 

การวิเคราะหศักยภาพและสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของจังหวัด 
จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มีเข่ือนสิริกิต์ิเปนอางเก็บนํ้าขนาดใหญและเปนแหลงผลิตกระแสไฟฟาสําคัญของประเทศโดยมีแมนํ้านานเปน
แมนํ้าสายหลักของจังหวัด 
๒. เปนแหลงปลูกไมผลและมีผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลายตลอดป 
๓. มีจุดผานแดนถาวรภูดูที่เปนประตูเช่ือมการคากับประเทศเพื่อนบาน 
๔. มีพื้นที่ปาไมที่อุดมสมบูรณมีคุณคาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
๕. มีสถานีรถไฟและมีศูนยซอมบํารุงเครื่องจักรกลรถไฟที่ใหญที่สุดในภาคเหนือ 
๖. มีแหลงแรเหล็กนํ้าพี้ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

จุดออน (Weaknesses) 
๑. ระบบชลประทานยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ทางการเกษตร 
๒. เกษตรกรใชสารเคมีมากทําใหดินเสื่อมสภาพ 
๓. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรที่ครบวงจร 
๔. โครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการยังครอบคลุมไมทั่วถึงและชํารุดทรุดโทรม 
๕. การทองเที่ยวยังไมไดรับการพัฒนาอยางครบวงจรและเช่ือมโยงกับจังหวัดใกลเคียง 
๖. การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรยังมีนอย 

โอกาส (Opportunities) 
๑. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหจังหวัดมีงบประมาณแกไขปญหาไดมากข้ึน 
๒. นโยบายในการสงเสริมการคาเสรีระหวางประเทศและการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 
๓. การพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)  (แมสอด-ภูดู) และ
ระเบียงเศรษฐกิจจากเชียงใหม-ภูดู(บานโคก) -เวียงจันทน 
๔. เปนจุดเช่ือมภาคเหนือตอนบนกับภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใกลและสะดวกมาก 

ภัยคุกคาม (Threats) 
๑ .มีบางพื้นที่ที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยและอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถลม 
๒. ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
๓. ปจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึนทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนและความสามารถในการแขงขันลดลง 

 
 



๓.๕ แผนพัฒนาอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
 

วิสัยทัศน 
“ อําเภอแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย 

ม่ันใจการตลาด ทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ” 
 

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 พัฒนาธุรกิจการตลาด 

กลยุทธ 
๑.๑ พัฒนาระบบการผลิตภาคเกษตรกรรม  การแปรรูป  เพื่อเพิ่มมูลคาโดยมุงเนนพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ

และปลอดภัยตอผูบริโภค 
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการใชสารอินทรียชีวภาพแทนการใชสารเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายไดใน

ภาคการเกษตร 
๑.๓ พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืช ใหมีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตตอเน้ือที่ที่ผลิตอยูเดิม 
๑.๔ สงเสริมการศึกษาวิจัยการสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาด สินคาเกษตรกรรมและการแปร

รูป 
 

๒. จัดการเรื่อง กรรมสิทธิ์เก่ียวกับท่ีดินใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและทําเกษตรกรรม  

กลยุทธ 

๒.๑สงเสริมการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและทําการเกษตร 
 

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 
๕.๑การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค 

๕.๒ การพัฒนาไฟฟา ประปา โทรศัพท 

๕.๓ พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม 

 
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
 

“ หาดกรวดตําบลแหงความสุข ” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดให    
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย 
 

ยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาดานการศึกษาศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
 

 

 



แนวทางเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. บริหารจัดการการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ และสรางเสริมจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

๒. พัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค และแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและพอเพียง 

๓. สงเสริม สนับสนุน สวัสดิการตาง  ๆและสงเสริม สนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิตเกษตร

อินทรีย ใหประชาชนอยูดี กินดี เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที ่

๔. พัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคใหทั่วถึง 

๕. สงเสริม รณรงคใหประชาชนใสใจในสุขภาพและควบคุมโรคติดตอ 

๖. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสงเสริมศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. พัฒนา สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 
๓.๖ ยุทธศาสตรระดับชาต ิ
 

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

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค 
เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

 
พันธกิจ 

(๑.)สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตไดรับการคุมครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคทุกภาค
สวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใสเปน
ธรรม 

(๒.)พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรมเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะและการดารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัยสถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 (๓.)พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิดสรางสรรคและ
ภูมิปญญาสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พรอมสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๔.)สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

วัตถุประสงค 
 (๑)  เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 

(๒)  เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกายใจสติปญญาอารมณคุณธรรมจริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 



(๓)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพคุณภาพและย่ังยืนมีความเช่ือมโยงกับเครือขาย
ดานการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียนมี
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนาไปสูการเปน
สังคมคารบอนต่ํา 
(๔)  เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 

เปาหมายหลัก 
(๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึนความเหลื่อมลาในสังคมลดลงสัดสวนผู

อยูใตเสนความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา๕.๐คะแนน 
(๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองมีสุขภาวะดีข้ึนมีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมี

ความเขมแข็งมากข้ึนคนไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง 

(๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม
ต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ ๔๐.๐ 

(๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 

ตัวชี้วัด 
(๑) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขดัชนีความสงบสุขสัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มีรายไดสูงสุด

รอยละ๑๐.๐กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ๑๐.๐สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนสัดสวนแรงงานนอกระบบที่สามารถ
เขาถึงการคุมครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ัน 

(๒) จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสัดสวน
ประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเตอรเน็ตความเร็วสูงจานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาอัตราการ
ปวยดวยโรคไมติดตอและดัชนีความอบอุนของครอบครัว 

(๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ 

(๔) คุณภาพนาและอากาศรอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศและสัดสวนการปลอยกาซเรือน
กระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลาดับข้ันการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
  การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ 
ย่ังยืนภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณไดยากและซับซอน
มากย่ิงข้ึนการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑จึงจาเปนตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เหมาะสมโดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปูองกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆใหเขมแข็งควบคูกับ
การใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสการเขาถึง
ทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมรวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย
ฐานความรูและความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอันจะนาไปสูการ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและย่ังยืนมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ดังน้ี  



  

๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคมมุงสรางภูมิคุมกันต้ังแตระดับปจเจกครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อใหเปนสังคมที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึง
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดรับการคุมครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกันมีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานในการสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคงสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอ
ภาคไดรับการคุมครองสิทธิผลประโยชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเทาเทียมและสามารถดา
รงชีวิตอยูไดอยางมีศักด์ิศรีภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใสยึดประโยชนสวนรวมและเปดโอกาสการมีสวน
รวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ  
 

  ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนมุงเตรียมคนใหพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความ
พรอมทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรงมีสติปญญาที่รอบรูและมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรมจริยธรรมมีความเพียรและรู
คุณคาความเปนไทยมีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบัน
ทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคนรวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งและสามารถสราง
ภูมิคุมกันใหคนในชุมชนและเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 
   

  ๓.  ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงานใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใชประโยชนไดอยางย่ังยืน
เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคงโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชพันธุสัตวและสัตวนารวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรอาหารและพลังงานบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและ
ความรูสรางสรรคการสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือนชุมชนและ
ประเทศเพื่อสรางภูมิคุมกันใหภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองไดและเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตางๆไดอยางมั่นคง 
   

๔.ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนใหความสําคัญ
กับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนวัตกรรมความคิดสรางสรรคตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน
เปนพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืนภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออานวยและระบบ
การแขงขันที่เปนธรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศมุงปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศสรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรคพัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรคเพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตรและสรางมูลคาเพิ่ม
ดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิง
สรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสสรางความมั่นคงดานพลังงาน
ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบตางๆทางเศรษฐกิจและบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ  

 

 

  



  ๕.  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคมมุงเช่ือมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคตางๆบน
พื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวมทั้งเช่ือมโยงกับการผลิตในประเทศพัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาที่ย่ังยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน
รวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคและสรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรคเตรียม
ความพรอมประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียนใหความสําคัญกับการพัฒนากาลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะ
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงควบคูไปกับการพัฒนาความเช่ือมโยงดานขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบรวมมืออนุ
ภูมิภาคปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาเพื่อลดตนทุนการดาเนินธุรกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแตระดับชุมชนทองถ่ินใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง   

  ๖.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนมุงบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการดูแลรักษาและใชประโยชนควบคูไปกับการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกันสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให
คนในสังคมไทยโดยใหความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติควบคุมและลดมลพิษและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพโปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤต
ภาวะโลกรอนและเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
    

๒.  ยุทธศาสตรหลักท่ี คสช.ยึดถือเปนแนวทาง ท้ัง ๙ ดาน 
 ๒.๑ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
 ๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
 ๒.๓ ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
 ๒.๔ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
 ๒.๕ ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงประเภทในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๒.๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
 ๒.๗ ยุทธศาสตรในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง 
 ๒.๘ ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและย่ังยืนใน
อนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
 ๒.๙ ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปช่ันอยางย่ังยืน  
 

 

 

 

 



คานิยมหลักของคนไทยขึ้นมาใหชัดเจนขึ้น เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังน้ี 
๑.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงานเพื่อสวนรวม 
๓. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 
๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรูจักอด
ออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอมโดยมี
ภูมิคุมกันที่ดี 
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป    
ตามหลักของศาสนา 
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 



จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท)

4 415,000 4 415,000 5 10,415,000 13 11,245,000

8 205,000 8 205,000 9 23,653,500 25 24,063,500

4 100,800,000 4 100,800,000 4 100,800,000 12 302,400,000

16 101,420,000 16 101,420,000 18 134,868,500 50 337,708,500

39 28,430,000 39 28,430,000 39 28,430,000 117 85,290,000

12 54,620,000 12 54,620,000 12 54,620,000 36 163,860,000

51 83,050,000 51 83,050,000 51 83,050,000 153 249,150,000

เพ่ือการเกษตร

2.1 ปรับปรุงระบบนํ้าประปา

2.2 พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร

รวม

รวม

2) การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.2559  ถึง  2561 )

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม  3  ป

1.2 สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ

1.3 จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ

1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1 จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ



จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท)

5 15,832,000 6 16,132,000 5 15,832,000 16 47,796,000

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

3 650,000 1 300,000 1 300,000 5 1,250,000

8 1,650,000 7 7,900,000 4 900,000 19 10,450,000

ชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ

5 850,000 4 800,000 4 800,000 9 2,450,000

มีสวนรวมในการแกไขปญหา

29 1,011,000 27 871,000 28 4,821,000 84 6,703,000

51 20,043,000 46 26,053,000 43 22,703,000 136 68,799,000

29 9,420,000 29 9,420,000 29 9,420,000 87 28,260,000

14 5,550,000 14 5,550,000 14 5,550,000 42 16,650,000

77 153,153,000 80 164,553,000 80 164,553,000 237 482,259,000

15 3,360,000 15 3,360,000 15 3,360,000 45 10,080,000

เพ่ือการเกษตร

15 1,182,000 15 1,182,000 15 1,182,000 45 3,546,000

150 172,665,000 153 184,065,000 153 184,065,000 456 540,795,000

เพ่ิมรายไดใหกับประชาชน

3.2 สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหไดมาตรฐาน

3.3 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม อปพร.

รวม

ผูพิการ ผูปวยเอดส

3.4 สรางความปลอดภัยในทรัพยสินและใหการ

3.5 ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหประชาชน

3.6 สนับสนุนพัฒนาสินคาการเกษตร การผลิต

เกษตรอินทรีย และพัฒนารายได

3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน

3.1 แนวทางจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ  

สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และ

รวม  3  ป
ยุทธศาสตร

ป 2559 ป 2560 ป 2561

4.5 พัฒนา ปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงไรสาย

4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

4.2 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรใหครอบคลุม

4.3 พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน ปลอดภัย

รวม

4.4 ปรับปรุงหรือกอสรางเสนทางคมนาคมเขาพ้ืนท่ี



จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท)

26 1,930,000 23 1,430,000 23 1,430,000 72 4,790,000

ให อสม.ในพ้ืนท่ีชวยดูแลประชาชน

7 810,000 7 810,000 7 810,000 21 2,430,000

ปองกันแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ

33 2,740,000 30 2,240,000 30 2,240,000 93 7,220,000

17 4,137,000 17 3,887,000 17 4,087,000 51 12,111,000

พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

12 800,000 12 800,000 12 800,000 36 2,400,000

12 420,000 12 420,000 12 420,000 36 1,260,000

41 5,357,000 41 5,107,000 41 5,307,000 123 15,771,000

จัดการของเทศบาล

7 650,000 7 650,000 7 650,000 21 1,950,000

บริหาร การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน

7.2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน 5 315,000 5 315,000 5 315,000 15 945,000

7.3 พัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงาน 11 2,380,000 11 2,380,000 11 2,380,000 33 7,140,000

4 1,150,000 4 1,150,000 4 1,150,000 12 3,450,000

27 4,495,000 27 4,495,000 27 4,495,000 81 13,485,000

7.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

5.2 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ

รวม

6) การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

6.1 จัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนย

6.2 การสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน

รวม

6.3 สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม

7) พัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการ

7.1 สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเมือง การ

รวม  3  ป

5) การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 2561

5.1 สงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณ



369 389,770,000 364 406,430,000 363 436,728,500 1,092 1,232,928,500รวมท้ังสิ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดการขยะแบบประชาชน เพ่ือประชาชน หมูท่ี 3 มีการจัดการ ประชาชนมีสวนรวมในการ 50,000 50,000 50,000 รอยละของ เกิดความรัก ความสามัคคีใน กอง

มีสวนรวม หมูท่ี 3 ขยะท่ีดี มีวินัย มีจิตสํานึกท่ีดี จัดการขยะ ชุมชนท่ีมี ชุมชน มีการบริหารจัดการขยะ สาธารณสุข

การจัดการ ท่ีดี 

ขยะแบบมี

สวนรวม

2 โครงการจัดการขยะแบบประชาชน เพ่ือใหตําบลหาดกรวดเปนระเบียบ ประชาชนมีสวนรวมในการ 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ประชาชนรวมกันกําจัดขยะ กอง

มีสวนรวม หมูท่ี 4 เรียบรอยไมมีปญหาเก่ียวกับขยะ จัดการขยะ ชุมชนท่ีมี มูลฝอยอยางเปนระเบียบ สาธารณสุข

การจัดการ

ขยะแบบมี

สวนรวม

3 โครงการจัดซื้อท่ีดินสําหรับท้ิงขยะ เพ่ือมีท่ีท้ิงขยะมูลฝอยของเทศบาล จัดซื้อท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูล - - 10,000,000 มีสถานท่ี ทําใหมีบริเวณท่ีท้ิงขยะมูลฝอย กอง

จํานวน  20  ไร ตําบลหาดกรวด ฝอย จํานวน 20 ไร กําจัดขยะ ของท่ีเทศบาล สาธารณสุข

อยางเปน

ระบบ

ท่ี วัตถุประสงคโครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 1. จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการจัดการขยะอันตรายและ 1.เพ่ือรณรงคปลูกจิตสํานึกในการรักษา เพ่ือแกไขปญหาขยะอันตราย 300,000 300,000 300,000 รอยละของ ขยะอันตรายและขยะมีพิษไดรับ กอง

ขยะพิษ สิ่งแวดลอมและรักษาความสะอาดใน ขยะมีพิษ อยางถูกวิธี เปน ขยะมีพิษ การแกไขอยางเปนระบบ สาธารณสุข

หมูบาน ระบบ ลดลง

2.แกไขปญหาขยะท่ีเปนอันตรายและ

ขยะพิษ

5 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าชนิดปมได เพ่ือชในการสูบนํ้าลางรถขยะของ รถบรรทุกขยะไดรับการดูแล 15,000 15,000 15,000 มีเครื่องสูบ รถบรรทุกขยะไดรับการดูแล ทํา กอง

มีหัวฉีดจรวด เทศบาลตําบลหาดกรวด ทําความสะอาด นํ้าไวใชงาน ความสะอาดทุกวัน สาธารณสุข

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 2. สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข - เพ่ือตอบสนองโครงการพระราชดําริ ปลูกสักจํานวน 11 ไร ภายใน 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน กองเกษตร

สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดอยาง 5 ป ของตนไม และอนุรักษพันธุตนสักใหคงอยู

พระเจาอยูหัว เปนรูปธรรม ท่ีมีความ

เจริญเติบโต

2 โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบล ปลูกตนไม และดูแลรักษาตนไม 20,000 20,000 20,000 รอยละพ้ืนท่ี มีตนไมเพ่ิมมากข้ึน และมี กองเกษตร

หาดกรวด ไมต่ํากวาปละ  200 ตน สีเขียวเพ่ิม ภูมิทัศนท่ีสวยงาม

ข้ึน

3 โครงการปลูกหญาแฝกตามแนว ปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดิน และนํ้า ปลูกหญาแฝกปละไมต่ํากวา 15,000 15,000 15,000 รอยละของ ทําใหการทรุดตัวชองไหลถนนลด กองเกษตร

พระราชดําริ 50,000  กลา พ้ืนท่ีสีเขียว ลง และมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน

เพ่ิมข้ึน

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผานมา

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

โครงการ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนใสใจ เยาวชนเขารวมโครงการไม

นอย
30,000 30,000 30,000 รอยละของ ไดความสามัคคีในชุมชน เยาวชน กองเกษตร

รักษาสิ่งแวดลอม  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กวาปละ50 คน ปลูกตนไมเพ่ิม พ้ืนท่ีสีเขียว มีความเสียสละ และทําใหชุมชน

และลดภาวะโลกรอน ปละไมนอยกวาปละ  200 ตน เพ่ิมขึ้น เขมแข็ง

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

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

และการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม ราชการของตําบลหาดกรวด 5x800 ม. ฯลฯ มาตรฐาน หาดกรวด

(หาดกรวด MODEL)

6 โครงการสรางแนวกันไฟปาชุมชน เพ่ือปองกันไฟไหมปาชุมชน สรางแนวกันไฟในชุมชนไมให 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้ง มีแนวกันไฟปองกันไฟไหมใน กองเกษตร

ในตําบลหาดกรวด เกิดไฟไหมในชวงฤดูแลง ของไฟปา ชุมชนอยางท่ัวถึง

ลดลง

7 โครงการเยาวชนพิทักษรักสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเยาวชนมีความรูความเขาใจ เยาวชนตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 เยาวชนมีความรู ความเขาใจ กอง

เก่ียวกับปญหาขยะ และเกิดกระบวน ของเยาวชน ในการสงเสริมดูแลรักษา สาธารณสุข

การเรียนรูในการลดปริมาณขยะ รวม ท่ีมีความรัก สิ่งแวดลอม ปญหาชยะมูลฝอย

ถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม พิทักษส่ิง หมูบานปราศจากขยะ มี

แวดลอม ทัศนียภาพท่ีสวยงาม นามอง

งบประมาณและท่ีผานมา
วัตถุประสงคโครงการท่ี



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

8 โครงการรณรงคเก็บขยะ เพ่ือสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี เอ้ือตอการมี ประชาชนตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ประชาชนมีกิจกรรมรณรงครักษา กอง

รักษาสิ่งแวดลอม สุขภาพดี ของประชา ความสะอาดรวมกัน หมูบานมี สาธารณสุข

ชนตําบล สิ่งแวดลอมดี สุขภาพดี

หาดกรวด

9 โครงการหาดกรวดรวมใจ คลองสวย เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนให คลองธรรมชาติสะอาด นํ้าใส 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ประชาชนไดใชประโยชนจาก กอง

นํ้าใส ใสใจสิ่งแวดลอม นาอยูนาอาศัย มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม สิ่งแวดลอมดี ของคลอง หวย หนอง คลอง บึง อยางเต็มท่ี สาธารณสุข

เหมาะสมตอระบบนิเวศวิทยา และ ใส สะอาด และประชาชนมีจิตสํานึก มีความ

การเกษตร ตระหนักเห็นความสําคัญในการดู

แลรักษาแหลงนํ้าอยางตอเน่ือง

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 3. จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงสระหนองรี หมูท่ี 4 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีสถานท่ี ปลูกไมดอก ไมประดับ ติดตั้ง 800,000 800,000 800,000 สถานท่ีพัก ประชาชนหมูท่ี 4 มีสถานท่ี กองชาง

พรอมติดตั้งไฟฟา พักผอน ไฟฟา ขนาด 4 x 400 เมตร ผอนเพ่ิมขึ้น พักผอนหยอนใจ มีสุขภาพท่ีดี

2 โครงการกอสรางเข่ือนเรียงหินปองกัน เพ่ือปองกันการพังทลายท่ีดินริม กอสรางเข่ือนความยาว 2,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 การทรุดตัว ปองกันการพังทลายของท่ีดิน สํานักปลัด

นํ้ากัดเซาะตลิ่ง หมูท่ี 1, 5, 6 แมนํ้านาน ม. หมูท่ี 1, 5, 6 ของตลิ่งลด รอยละ 20 ของจํานวนท่ีดิน กองชาง

ลง ท้ังหมดในเขต ทต.

3 โครงการกอสรางถนนเลียบริมนํ้านาน เพ่ือใชเปนเสนทางในการขนสินคาทาง กอสรางถนนไมนอยกวา 4 ม. 25,000,000 25,000,000 25,000,000 การทรุดตัว มีถนนเปนเสนทางในการขน สํานักปลัด

หมูท่ี 1 - 4 การเกษตรและเพ่ือปองกันนํ้าไหลบา ยาว 5,000 ม. ของตลิ่งลด สินคาทางการเกษตร และเพ่ือ กองชาง

ทวมขังท่ีเกษตรกร ลง ปองกันนํ้าไหลบาทวมขังท่ีเกษตร

4 โครงการปองกันนํ้ากัดเซาะตลิ่ง เพ่ือปองกันการพังทลายท่ีดินริม กอสรางคันคลองจระเขความ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 การทรุดตัว คันคลองจระเขพังทลายนอยลง สํานักปลัด

คันคลองจระเขพัง หมูท่ี 1 - 6 คันคลองจระเข หมูท่ี 1 - หมูท่ี 6 ยาว 5,000 เมตร หมู1 - หมู6 ของคันคลอง ทําใหคลองไมตื่นเขิน กองชาง

จระเขลดลง

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกสระประปาหมูบาน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีนํ้าประปา ขุดลอกสระประปาหมูบาน หมู 7 100,000 100,000 100,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญ กองชาง

หมูท่ี 7 บานไผใหญ ใชอยางท่ัวถึง ขนาด ก.20 ย.50 ลึก 3 เมตร เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

2 โครงการวางทอประปากลุมนายจรูญ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้าประปา วางทอประปา PVC Ø 3 น้ิว ยาว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีนํ้าประปา ประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้าอุปโภค กองชาง

หมูท่ี 8 บานดงชางดี ใชอยางท่ัวถึง 1,400 เมตร ใชมากข้ึน บริโภค อยางเพียงพอ

3 โครงการขอถังเก็บนํ้าใสภายในหมูบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีขาดแคลนนํ้ามีท่ีกัก มีถังนํ้าใสไวใหประชาชนรองนํ้า 300,000 50,000 50,000 มีถังเก็บนํ้า ประชาชนหมูท่ี 9 มีนํ้าอุปโภค กองชาง

หมูท่ี 9 บานเขาตอง เก็บนํ้าไวใชอุปโภค บริโภค ไวใชอุปโภค บริโภค เพ่ิมมากข้ึน บริโภค อยางเพียงพอ

4 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 1 เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า เปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีนํ้าประปา ประชาชตําบลหาดกรวดมีนํ้าใช กองชาง

บานทับใหม อยางเพียงพอ บานทับใหม เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

5 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 2 เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า เปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีนํ้าประปา ประชาชตําบลหาดกรวดมีนํ้าใช กองชาง

บานหาดกรวด อยางเพียงพอ บานทับใหม เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

6 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 3 เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า เปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีนํ้าประปา ประชาชตําบลหาดกรวดมีนํ้าใช กองชาง

บานบุงจิก อยางเพียงพอ บานบุงจิก เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
แนวทางท่ี 1. ปรับปรุงระบบน้ําประปา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

7 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 4 เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า เปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีนํ้าประปา ประชาชตําบลหาดกรวดมีนํ้าใช กองชาง

บานวังหมู อยางเพียงพอ บานวังหมู เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

8 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 7 เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า เปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 7 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีนํ้าประปา ประชาชตําบลหาดกรวดมีนํ้าใช กองชาง

บานไผใหญ อยางเพียงพอ บานไผใหญ เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

9 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 8 เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า เปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีนํ้าประปา ประชาชตําบลหาดกรวดมีนํ้าใช กองชาง

บานดงชางดี อยางเพียงพอ บานดงชางดี เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

10 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 9 เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า เปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีนํ้าประปา ประชาชตําบลหาดกรวดมีนํ้าใช กองชาง

บานเขาตอง อยางเพียงพอ บานเขาตอง เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

11 โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปา ประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญไดมีนํ้า ปรบปรุงระบบนํ้าประปา หมูท่ี 100,000 100,000 100,000 มีนํ้าประปา ประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญมี กองชาง

หมูท่ี 7 บานไผใหญ เพ่ืออุปโภค บริโภค 7 บานไผใหญ เพ่ิมมากข้ึน นํ้าอุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด

12 โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปา ประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดีไดมีนํ้า ปรบปรุงระบบนํ้าประปา หมูท่ี 100,000 100,000 100,000 มีนํ้าประปา ประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดีมี กองชาง

หมูท่ี 8 บานดงชางดี เพ่ืออุปโภค บริโภค 8 บานดงชางดี เพ่ิมมากข้ึน นํ้าอุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด

13 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าหวยนํ้าจาง เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 มีนํ้าเพ่ือ ขุดลอกหวยนํ้าจาง หมูท่ี 7 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีแหลงนํ้า ประชาชน หมูท่ี 7 ไดใชนํ้า กองชาง

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

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

หมูบาน หมูท่ี 8 อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ หมูท่ี 8 ไดประโยชน อยางเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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15 โครงการกอสรางประปาผิวดินขนาด เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 ใชนํ้า กอสรางระบบประปาผิวดิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีประปา ประชาชน หมู 5 มีนํ้าประปา กองชาง

ใหญจุดบานณรงค  มอญเมือง หมูท่ี 5 ผลิตนํ้าประปาหมูบาน ขนาดใหญ เพ่ิมมากข้ึน อุปโภค - บริโภค อยางเพียงพอ

16 โครงการกอสรางประปาบาดาลขนาด เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 ใชนํ้าบาดาล กอสรางระบบประปาบาดาล 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีประปา ประชาชน หมู 5 มีนํ้าประปา กองชาง

ใหญมากจุดบานณรงค  มอญเมือง ม.5 ผลิตนํ้าประปาหมูบาน ขนาดใหญมาก เพ่ิมมากข้ึน อุปโภค - บริโภค อยางเพียงพอ

17 โครงการกอสรางประปาหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา กอสรางระบบประปาหมูบาน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีประปา ประชาชนท่ีใชนํ้าประปา กองชาง

หมูท่ี 8 อุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ หมูท่ี 8  เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าอุปโภค - บริโภค

อยางเพียงพอ

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

มีภาชนะในการกักเก็บนํ้าในฤดูแลง ใหประชาชน หมูท่ี 7, 8, 9 ไดประโยชน บริโภค ท่ีสะอาดและเพียงพอ

ท่ีสะอาดและเพียงพอ

19 โครงการกอสรางประปาผิวดินจุดบาน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีนํ้าประปา กอสรางระบบประปาผิวดิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีประปา ประชาชน หมู 6 มีนํ้าประปาเพ่ือ กองชาง

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

20 โครงการวางทอระบบนํ้าดิบประปา เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้าประปา วางทอระบบนํ้าดิบประปาจาก 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้าอุปโภค กองชาง

หมูท่ี 8 จากสระปาแดง อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ ปาแดงไปหมูท่ี 8 บานดงชางดี ไดประโยชน  บริโภค อยางเพียงพอ

21 โครงการติดตั้งระบบกรองนํ้า เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา 800,000 800,000 800,000 มีระบบ ประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้าอุปโภค กองชาง

ประปาผิวดิน หมูท่ี 8 บานดงชางดี อุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด ผิวดิน หมูท่ี 8 บานดงชางดี กรองนํ้าเพ่ิม  บริโภค อยางเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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22 โครงการติดตั้งตะแกรงครอบกันใบไม เพ่ือปองกันไมใหใบไมและวัสดุอ่ืนๆ กอสรางกรงครอบกันใบไม และ 100,000 100,000 100,000 มีกรงครอบ ประชาชนมีนํ้าประปาท่ีสะอาด กองชาง

และกันนก หมูท่ี 1 บานทับใหม ตกลงไปในประปาหมู 1 บานทับใหม ปองกันนกไมใหตกลงในประปา ปองกันใบไม ใชอุปโภค บริโภค 

23 โครงการติดตั้งตะแกรงครอบกันใบไม เพ่ือปองกันไมใหใบไมและวัสดุอ่ืนๆ กอสรางกรงครอบกันใบไม และ 100,000 100,000 100,000 มีกรงครอบ ประชาชนมีนํ้าประปาท่ีสะอาด กองชาง

และกันนก หมูท่ี 7 บานไผใหญ ตกลงไปในประปาหมู 7 บานไผใหญ ปองกันนกไมใหตกลงในประปา ปองกันใบไม ใชอุปโภค บริโภค 

24 โครงการติดตั้งตะแกรงครอบกันใบไม เพ่ือปองกันไมใหใบไมและวัสดุอ่ืนๆ กอสรางกรงครอบกันใบไม และ 100,000 100,000 100,000 มีกรงครอบ ประชาชนมีนํ้าประปาท่ีสะอาด กองชาง

และกันนก หมูท่ี 8 บานดงชางดี ตกลงไปในประปาหมู 8 บานดงชางดี ปองกันนกไมใหตกลงในประปา ปองกันใบไม ใชอุปโภค บริโภค 

25 โครงการจัดซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม ซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง ขนาด 7.5 35,000 35,000 35,000 มีปมนํ้าเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม กองชาง

หมูท่ี 1 บานทับใหม มีนํ้าใชอยางเพียงพอ แรงมา  3 เฟส จํานวน 1 ตัว มากข้ึน มีนํ้าใชอุปโภค บริโภค อยาง

เพียงพอ

26 โครงการจัดซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 3 บานบุงจิก ซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง ขนาด 7.5 70,000 70,000 70,000 มีปมนํ้าเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 3 บานบุงจิก กองชาง

หมูท่ี 3 บานบุงจิก มีนํ้าใชอยางเพียงพอ แรงมา  3 เฟส จํานวน 2 ตัว มากข้ึน มีนํ้าใชอุปโภค บริโภค อยาง

เพียงพอ

27 โครงการจัดซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญ ซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง ขนาด 7.5 35,000 35,000 35,000 มีปมนํ้าเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญ กองชาง

หมูท่ี 7 บานไผใหญ บริเวณหวยนํ้าจาง  มีนํ้าใชอยาง แรงมา  3 เฟส จํานวน 1 ตัว มากข้ึน มีนํ้าใชอุปโภค บริโภค อยาง

เพียงพอ เพียงพอ

28 โครงการจัดซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม ซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง ขนาด 3 40,000 40,000 40,000 มีปมนํ้าเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม กองชาง

หมูท่ี 1 บานทับใหม มีนํ้าใชอยางเพียงพอ แรงมา  3 เฟส จํานวน 2 ตัว มากข้ึน มีนํ้าใชอุปโภค บริโภค อยาง

เพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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29 โครงการจัดซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญ ซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง ขนาด 3 20,000 20,000 20,000 มีปมนํ้าเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญ กองชาง

หมูท่ี 7 บานไผใหญ บริเวณหวยนํ้าจาง  มีนํ้าใชอยาง แรงมา  3 เฟส จํานวน 1 ตัว มากข้ึน มีนํ้าใชอุปโภค บริโภค อยาง

เพียงพอ เพียงพอ

30 โครงการจัดซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 บานวังหมู ซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง ขนาด 3 20,000 20,000 20,000 มีปมนํ้าเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 4 บานวังหมู กองชาง

หมูท่ี 4 บานวังหมู บริเวณหนองวงศ มีนํ้าใชอยางเพียงพอ แรงมา  1 เฟส จํานวน 1 ตัว มากข้ึน มีนํ้าใชอุปโภค บริโภค อยาง

เพียงพอ

31 โครงการจัดซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดี ซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง ขนาด 3 40,000 40,000 40,000 มีปมนํ้าเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดี กองชาง

หมูท่ี 8 บานดงชางดี บริเวณโรงเรียนดงชางดี มีนํ้าใชอยาง แรงมา  1 เฟส จํานวน 2 ตัว มากข้ึน มีนํ้าใชอุปโภค บริโภค อยาง

เพียงพอ เพียงพอ

32 โครงการจัดซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 บานเขาตอง ซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง ขนาด 3 20,000 20,000 20,000 มีปมนํ้าเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 9 บานเขาตอง กองชาง

หมูท่ี 9 บานไผใหญ มีนํ้าใชอยางเพียงพอ แรงมา  1 เฟส จํานวน 1 ตัว มากข้ึน มีนํ้าใชอุปโภค บริโภค อยาง

เพียงพอ

33 โครงการจัดซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดี ซื้อปมสูบนํ้าหอยโขง ขนาด 2 60,000 60,000 60,000 มีปมนํ้าเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดี กองชาง

หมูท่ี 8 บานดงชางดี บริเวณหนองยายจันทร บริเวณดงใน แรงมา  1 เฟส จํานวน 3 ตัว มากข้ึน มีนํ้าใชอุปโภค บริโภค อยาง

บริเวณปาสัก มีนํ้าใชอยางเพียงพอ เพียงพอ

34 โครงการจัดซื้อซัมเมิรส หมูท่ี 1 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม ซื้อซัมเมิรส ขนาด 3 แรง 3 เฟส 20,000 20,000 20,000 มีนํ้าใชเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม กองชาง

บานทับใหม มีนํ้าประปาใชอยางเพียงพอ จํานวน 1 ตัว มากข้ึน มีนํ้าประปาใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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35 โครงการจัดซื้อซัมเมิรส หมูท่ี 4 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 บานวังหมู ซื้อซัมเมิรส ขนาด 3 แรง 1 เฟส 20,000 20,000 20,000 มีนํ้าใชเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 4  บานวังหมู กองชาง

บานวังหมู บริเวณหนองวงศ มีนํ้าประปาใช จํานวน 1 ตัว มากข้ึน มีนํ้าประปาใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ อยางเพียงพอ

36 โครงการจัดซื้อซัมเมิรส หมูท่ี 7 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญ ซื้อซัมเมิรส ขนาด 3 แรง 1 เฟส 20,000 20,000 20,000 มีนํ้าใชเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 7  บานไผใหญ กองชาง

บานไผใหญ บริเวณกลุมตาเล็ก มีนํ้าประปาใช จํานวน 1 ตัว มากข้ึน มีนํ้าประปาใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ อยางเพียงพอ

37 โครงการจัดซื้อซัมเมิรส หมูท่ี 7 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญ ซื้อซัมเมิรส ขนาด 1.5 แรง 20,000 20,000 20,000 มีนํ้าใชเพ่ิม ประชาชนหมูท่ี 7  บานไผใหญ กองชาง

บานไผใหญ บริเวณกลุมตาชวย มีนํ้าประปาใช 1 เฟส จํานวน 1 ตัว มากข้ึน มีนํ้าประปาใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ อยางเพียงพอ

38 โครงการจัดซื้อชุดจายสารเคมี เพ่ือใหมีนํ้าประปาท่ีสะอาด ซื้อชุดจายสารเคมี จํานวน 2 ชุด 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนมีนํ้าประปาท่ีสะอาด กองชาง

ใชอุปโภค บริโภค ติดตั้งท่ีหมูท่ี 1 บานทับใหม และ ไดประโยชน ใชในการอุปโภค บริโภค

หมูท่ี 2 บานหาดกรวด

39 โครงการติดตั้งถังดักตะกอนประปา เพ่ือใหมีนํ้าประปาท่ีใส สะอาด ใชใน ติดตั้งถังดักตะกอนประปา หมู 3 70,000 70,000 70,000 ประชาชน ประชาชนหมูท่ี 3 บนบุงจิกมี กองชาง

หมูท่ี 3 บานบุงจิก การอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ บานบุงจิก ไดประโยชน นํ้าประปาท่ีสะอาดใชในการ

อุปโภค บริโภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 2. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางคลองไสไกจากหลัง เพ่ือใหเกษตรกรไดมีนํ้าใชในชวง กอสรางคลองไสไกหลังเทศบาล 20,000 20,000 20,000 คลองไสไก เกษตรกรมีนํ้าใชในการทําการ กองชาง

เทศบาลไปคลองจระเข (บริเวณท่ี ฤดูแลงเพ่ือทําการเกษตร ไปคลองจระเข เพ่ิมข้ึน เกษตรอยางพอเพียง

นางกานตอง) หมูท่ี 1 

2 โครงการกอสรางฝายเก็บนํ้าเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีแหลงนํ้า สรางฝายเก็บนํ้าเพ่ือการเษตร 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ฝายเก็บนํ้า ประชาชนหมูท่ี 6 มีแหลงนํ้า กองชาง

เกษตรคลองจระเขเขตติดตอ เพ่ือทําการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ คลองจระเขติดตอบานหัวดาน เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือทําการเกษตรไดอยางมี

บานหัวดาน หมูท่ี 6 หมูท่ี 6 บานซาน ประสิทธิภาพ

3 โครงการขุดลอกสระเกาภายในหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไวใชอยาง 200,000 200,000 200,000 สระเกากัก ประชาชนหมูท่ี 7 มีแหลงนํ้า กองชาง

หมูท่ี 7 บานไผใหญ บริโภค เละการเกษตรอยางเพียงพอ เพียงพอ เก็บนํ้าได เพ่ือทําการเกษตร อุปโภค-

เพ่ิมมากข้ึน บริโภคไดอยางเพียงพอ

4 โครงการขุดลอกสระเกาภายในหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค ประชาชนมีนํ้าไวใชอยางในชวง 100,000 100,000 100,000 สระเกากัก ประชาชนหมูท่ี 9 มีแหลงนํ้า กองชาง

หมูท่ี 9 บานเขาตอง บริโภค เละการเกษตรอยางเพียงพอ ฤดูแลงอยางเพียงพอ เก็บนํ้าได เพ่ือทําการเกษตร อุปโภค-

เพ่ิมมากข้ึน บริโภคไดอยางเพียงพอ

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

ท่ี โครงการ

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการกอสรางคลองสงนํ้าตอจาก เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชอุปโภค  กอสรางคลองสงนํ้าตอจากคลอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 คลองสงนํ้า ประชาชนไดใชนํ้าอยางเพียงพอ กองชาง

คลองจระเข หมูท่ี 3 บริโภค และทําเกษตรอยางพอเพียง จระเข ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน

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

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

7 โครงการกอสรางอาคารระบายนํ้า เพ่ือกักเก็บนํ้าและสามารถปด-เปด กอสรางประตูปดเปดนํ้า 7,000,000  7,000,000  7,000,000  อาคาร ประชาชนหมู 1-4 ใชประโยชน กองชาง

คลองจระเข หมูท่ี 3 ตอหมูท่ี 4 นํ้าไดตามความตองการของเกษตรกร คลองจระเข หมูท่ี 3 ตอหมูท่ี 4 ระบายนํ้า จากคลองสงนํ้าเพ่ือทําการ

ท่ีใชประโยชนจากคลองจระเข เพ่ิมข้ึน เกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

8 โครงการขุดสระนํ้าปาแดง หมูท่ี 3 เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชอยางเพียงพอ ขุดสระนํ้าท่ีปาแดง ขนาดใหญ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สระนํ้าเพ่ิม ประชาชนมีแหลงนํ้าเพ่ือการ กองชาง

ข้ึน เกษตรอยางเพียงพอ 

9 โครงการซอมแซมคลองสงนํ้าดวยไฟฟา เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 1 - 5 ใชนํ้า ซอมแซมคลองสงนํ้าดวยไฟฟา 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สถานีสูบนํ้า เกษตรกรทํานาหมูท่ี 1 - 5 มีนํ้า กองเกษตร

สถานีบานทับใหม หมูท่ี 1 และคลอง ทําการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ความยาว 3,500 ม. ไดมาตรฐาน ใชเพ่ือการเกษตรอยางมี

สงนํ้าดวยไฟฟาสถานีบานวังหมู หมู 4 ประสิทธิภาพ

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

หมูท่ี 7 แหลงนํ้าเพ่ือทําการเกษตรอยางมี หมูท่ี 7 เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือทําการเกษตรอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 2. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

11 โครงการการบริหารจัดการการใชนํ้า เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังในชวงฤดูฝนและ มีการบริหารจัดการนํ้าใหเกิด 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีการบริหาร ประชาชนหมูท่ี 1 และ หมูท่ี 9 สํานักปลัด

จากบึงกระโลใหเกิดประโยชน บริหารจัดการนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง ประโยชนสูงสุด จัดการนํ้า มีนํ้าใชในชวงฤดูแลง และในชวง

ท่ีดี ฤดูฝนนํ้าไมทวมขัง

12 โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้าดวย เพ่ือใหเกษตรกร หมูท่ี1,2,7,8,9  กอสรางคลองสงนํ้าดวย 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีการบริหาร เกษตรกรทํานาหมูท่ี 1,2,7,8,9 กองชาง

พลังงานไฟฟาเพ่ือการเกษตรพรอม มีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึง ไฟฟาความยาว 5,000 ม. จัดการนํ้า มีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรอยาง กองเกษตร

เครื่องสูบนํ้า หมูท่ี 1 ติดตอถึง หมูท่ี 9 และเพียงพอ ท่ีดี เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

13 โครงการพัฒนาระบบระบายนํ้า เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดไดมี พัฒนาระบบระบายนํ้าคลอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีการบริหาร ประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า กองชาง

คลองจระเข หมูท่ี ๑ - ๖ นํ้าอุปโภค บริโภค อยางท่ัวถึงเพียงพอ จระเข หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ มีความ จัดการนํ้า ใชอุปโภค บริโภค ไดอยาง

ยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร ท่ีดี เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหกับ จัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพ เพ่ิม 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ผูพิการและผูปวยโรคเอดสมี กองการ

ใหผูพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยโรคเอดส ผูพิการและผูปวยโรคเอดส รายได จํานวน 1 ครั้ง มีรายไดเพ่ิม อาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได ศึกษา

2 โครงการสนับสนุนรถโยกคนพิการ เพ่ือชวยเหลือดูแลคนพิการในตําบล จัดซื้อรถโยกสําหรับคนพิการ - 300,000 - จํานวนคน คนพิการไดรับรถโยกและชวย กองการ

ในตําบลหาดกรวด หาดกรวด ท่ีไดรับรถ ตัวเองได ศึกษา

โยกคนพิ

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยสูงอายุ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุภายใน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 จํานวนคน ผูสุงอายุมีรายไดพอเพียงแก กองการ

ตําบลหาดกรวด ท่ีไดรับเบี้ย การยังชีพ ศึกษา

ผูสูงอายุ

4 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพ่ือชวยเหลือผูพิการใหมีรายได จายเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนคน ผุพิการมีรายไดเพียงพอแกการ กองการ

พอเพียงแกการยังชีพ ภายในตําบลหาดกรวด ท่ีไดรับเบี้ย ยังชีพ ศึกษา

ยังชีพคน

พิการ

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

แนวทางท่ี 1. แนวทางการจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือชวยเหลือผูปวยเอดสใหมี จายเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส 72,000      72,000      72,000      จํานวนคน ผูปวยเอดสมีรายไดเพียงพอแก กองการ

รายได พอเพียงแกการยังชีพ ภายในตําบลหาดกรวด ท่ีรับเบี้ย การยังชีพ ศึกษา

ยังชีพผู

ปวยเอดส

6 โครงการสงเสริมกิจกรรมผูพิการ 1.เพ่ือสงเสริมวันครอบครัวคนพิการ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดสในเขต 60,000 60,000 60,000 คนพิการ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส ท่ีเขารวม กองการ

ผูสูงอายุ  ผูปวยโรคเอดสในเขตตําบล คนปวยโรคเอดส ตําบลหาดกรวดท่ีเขารวม ผูปวยเอดส กิจกรรมมีพัฒนาการท่ีดี ศึกษา

หาดกรวด 2.อบรมผูนําเชิงปฏิบัติการ โครงการมีพัฒนาการท่ีดี ต.หาดกรวด

3.เก็บตัวนักกีฬาคนพิการ  จ.อุตรดิตถ

4.จัดงานวันคนพิการสากล

5.จัดกิจกรรมวันเอดสโลก

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี  2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหเปนมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

แผนชุมชน ในแตละชุมชน / หมูบาน และปญหา เพ่ือการแกไขตอไป ผูเขารวม พัฒนาชุมชนของตนเอง

ประชุม

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

โครงการ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี 3. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการศึกษา อบรมอาสาสมัคร เพ่ือใหมีกองกําลังชวยเหลือราษฎรท่ี จัดอบรม อปพร. จํานวน 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้ง มีกองกําลังชวยเหลือราษฎรท่ี สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประสบสาธารณภัย ท่ีจัดอบรม ประสบสาธารณภัย

ตําบลหาดกรวด

2 โครงการรักษาความสงบเรียบรอยภาย เพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิต และ มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 250,000 - - จํานวนผูเขา ประชาชน ต.หาดกรวดมีความ สํานักปลัด

ในตําบลหาดกรวด ทรัพยสินของประชาชนตําบลหาดกรวด ในชีวิต และทรัพยสินของ รับการอบ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนตําบลหาดกรวด รม

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

ตําบลหาดกรวด ในการปฏิบัติงาน เขารับการ ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน

อบรม

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

วัตถุประสงคท่ี

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี 4. แนวทางการสรางความปลอดภัยทรัพยสินประชาชน และปองกันใหการชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการติดตั้งกระจกโคงจราจรบริเวณ เพ่ือปองกกันอันตรายท่ีเกิดจากการ ติดตั้งกระจกโคงจราจรบริเวณ 300,000 - - จํานวนจุด ปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการ สํานักปลัด

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

กระจกโคง

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

เครื่องยนต เกิดภัยพิบัติตางๆ ไดมาตรฐาน ประสบภัย

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

12,000 ลิตร ภัยแลง ท่ีจัดซื้อได ไดรับความชวยเหลือ

มาตรฐาน

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

(พรอมอุปกรณ) เพ่ือชวยเหลือ ประสบอุบัติเหตุตางๆในพ้ืนท่ีและ ท่ีจัดซื้อได ประสบอุบัติเหตุตางๆในพ้ืน

ผูประสบภัยในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีใกลเคียง มาตรฐาน ท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

โครงการ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

ประจําตําบล ตางๆในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลหาดกรวด ท่ีจัดอบรม ตางๆในพ้ืนท่ี

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

สาธารณภัย และติดตอประสานงานใน 20 เครื่อง ท่ีจัดซ้ือ ประสานงานราชการ

งานราชการ

7 โครงการฝกอบรมกองกําลังพิทักษถ่ิน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ฝกอบรมกองกําลังพิทักษถ่ิน 100,000 - - จํานวนครั้ง เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ สํานัดปลัด

ตําบลหาดกรวด ทรัพยสินของราษฎร ท่ีจัดอบรม ทรัพยสินของราษฎร

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

จราจรในชวงเทศกาล และลดจํานวนอุบัติเหตุในชวง ปลอดภัยในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1-9 ท่ีจัดรณรงค และลดจํานวนอุบัติเหตุใน

เทศกาล ชวงเทศกาล

9 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาใหแสง เพ่ือลดจํานวนอุบัติเหตุผูใชรถยนตใน ติดตั้งดวงโคมไฟฟาใหแสงสวาง 200,000 200,000 200,000 จํานวนจุด ลดจํานวนอุบัติเหตุผูใชรถยนต สํานักปลัด

สวางตามจุดเสี่ยง พ้ืนท่ี ทต.หาดกรวด ตามจุดเสี่ยงภายนในตําบล ท่ีติดตั้ง ในพ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด

10 โครงการเพ่ิมสัญญาณไฟกระพริบ เพ่ือปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการขับข่ี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร 150,000 - - จํานวนจุด ปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการ สํานักปลัด

จราจรตามทางแยกบริเวณจุดเสี่ยงใน ยานพาหนะ บริเวณทางโคง ทางแยก ตามบริเวณจุดเสี่ยงในเขตตําบล ท่ีติดตั้ง ขับข่ียานพาหนะบริเวณทางโคง กองชาง

เขตตําบลหาดกรวด หาดกรวด

11 โครงการติดกลองวงจรปดตามจุดเสี่ยง เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยใน จัดซื้อกลองวงจรปดในจุดเสี่ยงท่ี 500,000 500,000     500,000     จํานวนจุด เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

ในเขตตําบลหาดกรวด ชีวิตและทรัพยสิน เกิดอุบัติเหตุภายในเขตตําบล ท่ีติดตั้ง และทรัพยสินของทางราชการ

หาดกรวด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี 5. แนวทางการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

ยาเสพติด ตําบลหาดกรวด รูความเขาใจปญหายาเสพติด อบรมใหความรูกับเยาวชน  ท่ีจัดอบรม รูความเขาใจปญหายาเสพติด

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุมพลัง เพ่ือปองกันการแพรระบาดของยา อบรมกลุมพลังแผนดิน 50,000 - - จํานวนครั้ง ประชาชน เยาวชนมีความรู สํานักปลัด

แผนดิน เสพติดใหมีประสิทธิภาพ ท่ีจัดอบรม ความเขาใจปญหายาเสพติด

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

ครอบครัว สูครอบครัว มีอาชีพสามารถเลี้ยงชีพได ท่ีจัดอบรม อาชีพสามารถเลี้ยงชีพได

4 โครงการการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดใช ประชาชนตําบลหาดกรวด 200,000 200,000     200,000     จํานวนครั้ง ประชาชนตําบลหาดกรวดไม กองศึกษา

เวลาวางใหเกิดประโยชน และหางไกล ท่ีจัดการ ของเก่ียวกับยาเสพติด สํานักปลัด

ยาเสพติด แขงขัน

5 โครงการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด เพ่ือใชตรวจหาสารเสพติดประเภท จัดซื้อชุดตรวจเพ่ือหาสารเสพติด 100,000 100,000     100,000     จํานวนชุด ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการ สํานักปลัด

เมทแอมเฟตามีนในกลุมท่ีเสี่ยงกับ ประเภทเมทแอมเฟตามีน ตรวจ ตรวจหาสารเสพติดประเภท

ยาเสพติด เมทแอมเฟตามีน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

โครงการ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี 6. แนวทางสนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย และการพัฒนารายได

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการซอมแซมศูนยผักตบชวา เพ่ือสนับสนุนอาชีพใหกับประชาชน ซอมแซมศูนยผักตบชวาหนองรี 200,000      200,000      200,000 ซอมแซม ประชาชนมีสถานท่ีฝกอาชีพ กองชาง

หนองรี หมูท่ี 5 บานทา และเพ่ือสรางรายไดใหประชาชน หมูท่ี 5 บานทา ศูนยผักตบ เพ่ือเพ่ิมรายได

ไดมาตรฐาน

2 โครงการกอสรางศูนยจําหนายสินคา เพ่ือใหมีศูนยสําหรับจําหนายสินคาและ จัดทําศูนยการคาสําหรับจําหนาย - - 3,000,000 กอสราง ประชาชนตําบลหาดกรวดมี กองชาง

และผลิตภัณฑประจําตําบลหาดกรวด ผลิตภัณฑของตําบลหาดกรวดเปนศูนย ผลิตภัณฑของตําบลหาดกรวด ศูนยได ศูนยสําหรับจําหนายสินคาและ

ณ เทศบาลตําบลหาดกรวด รวมใจตําบลหาดกรวดและเปนแหลง และเปนศูนยรวมใจของรวมท้ัง มาตรฐาน ผลิตภัณฑของตําบลและเปน

เรียนรูของกลุมคนสามวัย (ศูนยสามวัย) เปนแหลงเรียนรูของต.หาดกรวด ศูนยรวมจิตใจของชาวหาดกรวด

(ศูนยสามวัย)

3 โครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชน เพ่ือสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน ประชาชนไดรับการฝกอบรม 30,000 จํานวนครั้ง ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได กอง

ภายในตําบลหาดกรวด มีรายได ท่ีจัดอบรม เพ่ิมมากข้ึน การศึกษา

4 โครงการอบรมและสงเสริมการ เพ่ือเปนการถายทอดองคความรูการ เกษตรกร หมูท่ี 1 – 9 ตําบล 8,000 8,000 8,000 จํานวนคน เกษตรกรนําความรูท่ีไดรับ กองสงเสริม

ผลิตปุยหมักอินทรีย ผลิตปุยและสงเสริมใหเกษตรกรผลิต หาดกรวด ท่ีเขารวม ไปปรับประยุกตใชในการผลิต การเกษตร

ปุยหมักไวใชเองในครัวเรือน อบรม ปุยหมักไวใชเองในครัวเรือน

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

ท่ี



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการอบรมและผลิตสาร เพ่ือใหความรู  ขอแตกตางการใชสาร เกษตรกร  หมูท่ี 1 – 9  15,000 15,000 15,000 จํานวนคน เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติ กองสงเสริม

ชีวภัณฑ เคมีกับการใชสารชีวภัณฑ และเปนจุด ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม กรรมการใชสารเคมีมาเปนสาร การเกษตร

เริ่มตนของการปลูกพืชอินทรีย อบรม ชีวภัณฑ และผลิตพืชอินทรียไว

บริโภคและจําหนาย สรางราย

ไดใหกับครอบครัวได

6 โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย เพ่ือเปนแหลงเรียนรูกับประชาชน  เกษตรกร หมูท่ี 1 – 9 30,000 10,000 10,000 จํานวนคน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา  กองสงเสริม

เทศบาลตําบลหาดกรวด นักเรียน นักศึกษา หนวยงานท่ีสนใจ นักเรียน  นักศึกษา  ตําบล ท่ีเขารวม และผูท่ีสนใจเขามาศึกษา และ การเกษตร

หาดกรวด  และตําบลอ่ืนๆ อบรม นําไปประยุกตใชกับครัวเรือน

ตนเอง

7 โครงการอบรมและสงเสริมการฝก เพ่ือใหความรูและสรางแนวทาง โรงเรียนจํานวน  5  แหง 20,000 20,000 20,000 จํานวนคน นักเรียนสามารถสรางรายได กองสงเสริม

อาชีพดานการเกษตรกลุมยุวเกษตร การหารายไดใหกับนักเรียน ในตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ระหวางเรียนใหกับครอบครัว การเกษตร

อบรม

8 โครงการอบรมและสงเสริมสนับ เพ่ือใหความรูและสงเสริมการ เกษตรกร  หมูท่ี 1 – 9 10,000 10,000 10,000 จํานวนคน เกษตรกรนําความรูท่ีไดรับ กองสงเสริม

สนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ปลูกพืชเศรษฐกิจ  ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ไปประยุกตใชในการปลูกพืช การเกษตร

อบรม เศรษฐกิจ

9 โครงการอบรมและสงเสริม เพ่ือใหความรูและสงเสริมการทํา เกษตรกร  หมูท่ี 1 – 9 10,000 10,000 10,000 จํานวนคน เกษตรกรนําความรูท่ีไดรับ กองสงเสริม

การประมง ประมงในครัวเรือน  ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ไปประยุกตใชในการทําประมง การเกษตร

อบรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการอบรมและสงเสริม เพ่ือใหความรูและสงเสริมการ เกษตรกร  หมูท่ี 1 – 9 15,000 15,000 15,000 จํานวนคน เกษตรกรนําความรูท่ีไดรับ กองสงเสริม

การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ไปประยุกตใชในการเลี้ยงสัตว การเกษตร

อบรม เศรษฐกิจ

11 โครงการสงเสริม สนับสนุนอาชีพผูมี เพ่ือสงเสริมใหผูมีรายไดนอยไดมีอาชีพ กอตั้งกลุมสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิม 50,000 - - จํานวนคน ประชาชนตําบลหาดกรวดมีราย กอง

รายไดนอย เพ่ือเพ่ิมรายไดใหมากกวาเดิม รายไดใหกับประชาชน ท่ีเขารวม ไดเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิม การศึกษา

อบรม

12 โครงการอบรมและปลูกพืช เพ่ือผลิตสมุนไพรอินทรียใหไดคุณภาพ เกษตรกร หมูท่ี 1 – 9 30,000 30,000 30,000 จํานวนคน เกษตรกร และประชาชนได กองสงเสริม

สมุนไพรอินทรีย  ผูผลิตและผูบริโภคมีสมุนไพรท่ี ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม บริโภคสมุนไพรท่ีปลอดภัย การเกษตร

ปลอดภัยไวบริโภค อบรม

13 โครงการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย เพ่ือผลิตหัวเช้ือในการนํามา การผลิตหัวเช้ือบิวเวอรเรีย 10,000 10,000 10,000 จํานวนคน หัวเช้ือบิวเวอรเรีย และ กองสงเสริม

เพ่ือนํามาใชในการผลิตสารชีวภัณฑ ขยายเช้ือตอใหไดจํานวนมากข้ึน และไตรโครเดอรมา ท่ีเขารวม หัวเช้ือไตรโครเดอรมา การเกษตร

อบรม

14 โครงการผลิตปุยหมักอินทรีย เพ่ือผลิตปุยหมักทดแทนสารเคมี  - ผลิตปุยหมัก 80,000 70,000 60,000 จํานวนคน สามารถตั้งกลุมผลิตปุยหมัก กองสงเสริม

 - ตั้งกลุมผลิตปุยหมัก ท่ีเขารวม ทดแทนสารเคมีได การเกษตร

อบรม

15 โครงการวิจัยจุลินทรียท่ีมี เพ่ือนําจุลิทรียท่ีมีประโยชนมา ศึกษาและทําการวิจัย 20,000 20,000 20,000 จํานวนคน จุลินทรียท่ีมีประโยชนตอ กองสงเสริม

ประโยชนตอพืชและสัตว ใชในพืชและสัตว จุลินทรียท่ีมีประโยชนตอพืช ท่ีเขารวม พืชและสัตว การเกษตร

และสัตว อบรม

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

17 โครงการวิจัยและใชประโยชน เพ่ือนําผลการวิจัยแมลงตัวห้ํา  จํานวนแมลงตัวห้ํา  30,000 15,000 15,000 จํานวนคน นําผลการวิจัยมาใชในแปลง กองสงเสริม

แมลงตัวห้ํา ตัวเบียน ตัวเบียนมาใชประโยชนในแปลง ตัวเบียนท่ีได ท่ีเขารวม ของเกษตรกร การเกษตร

ของเกษตรกร อบรม

18 โครงการอบรมและเพาะเลี้ยง เพ่ือใหความรูและใหเกษตรกร เกษตรกรท่ีปลูกขาวอินทรีย 15,000 15,000 15,000 จํานวนคน การเพาะเลี้ยงแหนแดง กองสงเสริม

แหนแดง เพาะเลี้ยงแหนแดงในแปลงนาขาว ในตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ของเกษตรกร การเกษตร

ลดตนทุนการผลิต อบรม

19 โครงการปลูกขาวอินทรีย เพ่ือผลิตขาวอินทรียใหไดบริโภคขาวท่ี เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 15,000 15,000 15,000 จํานวนคน เกษตรกร และประชาชนได กองสงเสริม

ปลอดภัย รวมไปถึงผูท่ีผลิตไดรับ  หมูท่ี 1 - 9 ท่ีเขารวม บริโภคขาวท่ีปลอดภัย การเกษตร

ความปลอดภัย อบรม

20 โครงการปลูกไมผลอินทรีย เพ่ือผลิตผลไมอินทรียใหไดผลไม เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 รอย 80 ไดผลไมอินทรียท่ีปลอดภัย กองสงเสริม

อินทรียท่ีปลอดภัย  ผูผลิตปลอดภัย  หมูท่ี 1 - 9 ของตนไม ผูผลิตปลอดภัย ผูบริโภค การเกษตร

ผูบริโภคปลอดภัย ท่ีเจริญเติบ ปลอดภัย

โต

21 โครงการอบรมและใหบริการตรวจ เพ่ือใหความรูและแนวทางแกไข เกษตรกร หมูท่ี 1 - 9 ไดรูปญหา 15,000 15,000 15,000 จํานวนคน เกษตรกรสามารถปรับปรุงดิน กองสงเสริม

วิเคราะหธาตุอาหารในดิน ปญหาดินของเกษตรกรแตละแปลง ดินไดอยางถูกตอง ท่ีเขารวม บํารุงดินใหอุดมสมบูรณ การเกษตร

อบรม

22 โครงการปลูกหญาแฝกตาม เพ่ือลดการพังทลายหนาดิน พ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด 5,000 5,000 5,000 จํานวนคน ปลูกหญาแฝกในพ้ืนท่ีเสี่ยง กองสงเสริม

แนวพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีเสี่ยง หมูท่ี  1-9 ท่ีเขารวม การเกษตร

อบรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

23 โครงการปลูกตนไม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับ พ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด 5,000 5,000 5,000 รอยละพ้ืน ปลูกตนไมในตําบลหาดกรวด กองสงเสริม

เฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลหาดกรวด หมูท่ี  1-9 ท่ีสีเขียว

เพ่ิมข้ึน
การเกษตร

ข้ึน

24 โครงการอบรมและสรางฝาย เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง  พ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด  30,000 30,000 30,000 จํานวนคน ใหความรูและสรางฝาย กองสงเสริม

ตนนํ้าลําธาร และชะลอนํ้าในฤดูฝน หมูท่ี  7 - 9 ท่ีเขารวม ตนนํ้าลําธาร การเกษตร

อบรม

25 โครงการอบรมและเพาะกลา เพ่ือใหความรูและสรางรายได ประชาชน  หมูท่ี 1 – 9  20,000 20,000 20,000 จํานวนคน ใหความรูและสรางอาชีพ กองสงเสริม

ไมดอกไมประดับ ใหกับครัวเรือน ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ใหกับประชาชนตําบลหาดกรวด การเกษตร

อบรม

26 โครงการอบรมและเพาะเลี้ยง เพ่ือใหความรูและวิธีการ ประชาชน  หมูท่ี 1 – 9 8,000 8,000 8,000 จํานวนคน ใหความรูและสรางอาชีพ กองสงเสริม

ไสเดือนดิน เพาะเลี้ยงไสเดือนดิน  ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ใหกับประชาชนตําบลหาดกรวด การเกษตร

อบรม

27 โครงการตั้งกลุมผลิตพืชอินทรีย เพ่ือสรางความเขมแข็งของเกษตรกรผู เกษตรกร ตําบลหาดกรวด - 40,000 - จํานวนคน สรางความเข็มแข็งใหกับ กองสงเสริม

( วิสาหกิจชุมชน ) ปลูกพืชอินทรีย  หมูท่ี 1 - 9 ท่ีเขารวม เกษตรกรท่ีปลูกพืชอินทรีย การเกษตร

อบรม

28 โครงการจัดงานวันเกษตรอินทรีย เพ่ือประชาสัมพันธสินคาเกษตรอินทรีย ประชาชนทุกคนในจังหวัด 150,000 150,000 150,000 จํานวนคน ไดประชาสัมพันธสินคาดาน กองสงเสริม

และของดีหาดกรวด และขอดีของการทําเกษตรอินทรีย อุตรดิตถ ท่ีเขารวม เกษตรอินทรียและขอดีของ การเกษตร

อบรม การทําเกษตรอินทรีย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

29 โครงการวิจัยเพ่ิมผลผลิตพืชโดย เพ่ือนําผลการวิจัยมาสงเสริมใหกับ ศึกษาและทําการวิจัยสาหราย 25,000 15,000 15,000 จํานวนคน นําผลการวิจัยการผลิตสาหราย กองสงเสริม

สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน เกษตรกรไดใชประโยชนและเปนการ สีเขียวแกมนํ้าเงิน ท่ีเขารวม สีเขียวแกมนํ้าเงินมาใชเพ่ือ การเกษตร

ลดตนทุนการผลิต อบรม ลดตนทุนการผลิต

30 โครงการอบรมการจัดทําแผน เพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับประชาชน อบรมการจัดทําแผนพัฒนา 30,000 - - จํานวนคน สรางรายไดใหกับประชาชน กองสงเสริม

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ท่ีเขารวมกลุม วิสาหกิจชุมชน ท่ีเขารวม ท่ีเขารวมกลุม การเกษตร

อบรม

31 โครงการอบรมเกษตรอินทรียตาม เพ่ือใหความรูและปรับเปลี่ยน เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 60,000 60,000 60,000 จํานวนคน เกษตรกรเขาใจถึงวิธี กองสงเสริม

มาตรฐานสากล  IQS พฤติกรรมการใชสารเคมีมาเปนการ  หมูท่ี 1 - 9 ท่ีเขารวม การผลิตพืชอินทรีย การเกษตร

ใชสารชีวภัณฑ อบรม

32 โครงการสรางหองเย็นเก็บผัก, ผลไม เพ่ือเก็บผัก ผลไมสดอินทรีย   หองเย็นเก็บผัก ผลไมสดอินทรีย - - 1,000,000 หองเย็นท่ี เก็บผัก ผลไมสดอินทรีย กองสงเสริม

อินทรีย การตลาดเกษตรอินทรีย, รอการจําหนาย อุปกรณการผลิต ไดมาตรฐาน  รอการจําหนาย การเกษตร

การแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย

33 โครงการบริหารจัดการสถานีสูบนํ้า เพ่ือสรางแนวทางการบริหาร เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 จํานวนคน เกษตรกรดําเนินการไปตาม กองสงเสริม

ดวยไฟฟา จัดการนํ้าใหเปนในทางเดียวกันท้ัง  หมูท่ี 1 - 9 ผูเขารวม ขอตกลงของสมาชิกท้ังหมด การเกษตร

สองแหง โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสายปาแดง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณทางสาย 400,000 400,000 400,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

หมูท่ี 5 บานทา ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ ปาแดง หมู 5 บานทา ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

2 โครงการเพ่ิมเฟสไฟฟา ซอย2 ,ซอย3 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 ท่ีใชเสน มีไฟฟาบริเวณซอย 2 ,ซอย 3 400,000 400,000 400,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

หมูท่ี 9 บานเขาตอง ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ หมูท่ี 9 บานเขาตอง ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

3 โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณริมถนน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณถนนสาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

สายทาทอง หมูท่ี 3 ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ ทาทอง  หมูท่ี 3 จํานวน 10 โคม ไดมาตรฐาน ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

4 โครงการขยายเขตไฟฟาสายคลอง เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 5 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณสายคลอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

จระเขท้ัง 2 ฝง  หมูท่ี 5 ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ จระเขท้ัง 2 ฝง  หมูท่ี 5 ไดมาตรฐาน ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

5 โครงการขยายเขตไฟฟาตอจากสะพาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 6 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางตอจากสะพาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

คลองจระเข ถึงหนาซุมประตู ถึงบาน ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ คลองจระเข ถึงหนาซุมประตู ไดมาตรฐาน ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

นายประเสริฐ หมูท่ี 6 ถึงบานนายประเสริฐ หมูท่ี 6 

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี 1. ขยายเขตไฟฟาสาธารณเพื่อใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีในชุมชน

ท่ี



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

6 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางสายนครสวรรค 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

สายนครสวรรค  หมูท่ี 7 ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ หมูท่ี 7 ไดมาตรฐาน ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

7 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 9 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

บริเวณหนาบานผูใหญบาน ถึง ซอย ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ ผูใหญ ถึง ซอยแมบุญท้ิง หมู 9 ไดมาตรฐาน ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

แมบุญท้ิง หมู 9

8 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 500,000 500,000 500,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟารายทาง กองชาง

บานนายอุบล   เช้ือตาย หมูท่ี 9 แสงสวางในยามค่ําคืน บานนายอุบล   เช้ือตาย ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

9 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 500,000 500,000 500,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟารายทาง กองชาง

บานนายวันชัย   ตั้งเคา หมูท่ี 9 แสงสวางในยามค่ําคืน บานนายวันชัย   ตั้งเคา ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

10 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 2 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณคลอง 500,000 500,000 500,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

หมูท่ี 2 หาดกรวด จากคลองจระเข ถึง ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ จระเข ถึงบานนายกัญหา ปนจาด ไดมาตรฐาน ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

บานนายกัญหา  ปนจาด

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

แมชํานาญ - บานแมนกแกว หมูท่ี 7 แสงสวางในยามค่ําคืน แมชํานาญ - บานแมนกแกว ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

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

รวมใจพัฒนา หมูท่ี 9 แสงสวางในยามค่ําคืน รวมใจพัฒนา หมูท่ี 9 ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

13 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 1 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคมบริเวณซอยหลัง ใหแสงสวางในยามค่ําคืน หลังวัดทับใหม หมูท่ี 1 ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

วัดทับใหม หมูท่ี 1

14 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 2 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 250,000 250,000 250,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 2 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคมบริเวณซอยพิกุล ใหแสงสวางในยามค่ําคืน พิกุล หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หมูท่ี 2 บานหาดกรวด

15 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอยทาง 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคมซอยทางเขาหนองรี ใหแสงสวางในยามค่ําคืน เขาหนองรี บานนายผอง  นิลดี ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณบานนายผอง  นิลดี หมูท่ี 4 หมูท่ี 4 บานวังหมู

บานวังหมู 

16 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอยทาง 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคมซอยทางเขาวัด ใหแสงสวางในยามค่ําคืน เขาหนองรี บานนายผอง  นิลดี ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

วังหมู บริเวณบานนางจันทรแรม หมูท่ี 4 บานวังหมู

กัดมั่น หมู 4

17 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายขันนาม   วันจิ๋ว  หมูท่ี 6 ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนาบานนายขันนาม  วันจิ๋ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

18 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 8 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอม ติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ซอย 9 บานซาน ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณซอย 8 ซอย 9 บานซาน

19 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายสวาท   รุงชัด ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนาบานนายสวาท   รุงชัด

20 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายสังวาล   จันทรกลับ ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หนาบานนายสังวาลย  จันทรกลับ

21 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นางมาลี   ชูช่ืน ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนาบานนางมาลี   ชูช่ืน

22 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นางธุรี   โกฏแสง ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนาบานนางธุรี   โกฏแสง

23 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย 18 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน บานซาน ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ซอย 18 บานซาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

24 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย 19 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน บานซาน ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ซอย 19 บานซาน

25 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน  ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ไปทาทราย ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ซอยไปทาทราย

26 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 8 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคมหมู 8 บานดงชางดี ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายบรรจง   เพ็งปาน ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนาบานนายบรรจง  เพ็งปาน

27 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาราน 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคมหมู 9 บานเขาตอง ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ปาแอดของเกา ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนารานปาแอดของเกา

28 โครงการแยกระบบจําหนายไฟฟาภาย เพ่ือใหการใชไฟฟาภายในเทศบาล เทศบาลตําบลหาดกรวดมีการ 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังไฟฟา เทศบาลตําบลหาดกรวดมีการใช สํานักปลัด

ในอาคารเทศบาลตําบลหาดกรวด ตําบลหาดกรวดมีประสิทธิภาพ ประ แยกระบบจําหนายไฟฟาภายใน ไดมาตรฐาน ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ และ

หยัดคาใชจายในการใชกระแสไฟฟา อาคาร ประหยัด

29 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาอัตโนมัติ เพ่ือใหการใชไฟฟามีประสิทธิภาพ ตําบลหาดกรวดมีการติดตั้งระบบ 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ตําบลหาดกรวดมีการติดตั้งระบบ กองชาง

ดวยแสงอาทิตย ประหยัดคาใชจาย ไฟฟาอัตโนมัติ ไดประโยชน ไฟฟาอัตโนมัติดวยแสงอาทิตย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการเพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกษตร ประชาชนหมุท่ี 1 บานทับใหม มีไฟฟาเพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 1 มีไฟฟาเพ่ือการ กองชาง

ซอยลางวัดทับใหม หมู 1 บานทับใหม ใชในการเกษตร หมูท่ี 1 ท่ียังไมครอบคุม การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

ไดมาตรฐาน

2 โครงการเพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกษตร ประชาชนหมุท่ี 2 บานหาดกรวด เพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 2 มีไฟฟาเพ่ือการ กองชาง

ซอยลางวัดทับใหม หมูท่ี 2 มีไฟฟาใชในการเกษตร หมูท่ี 2 ท่ียังไมครอบคุม การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

บานหาดกรวด ไดมาตรฐาน

3 โครงการเพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกษตร ประชาชนหมุท่ี 3 บานบุงจิก มีไฟฟา เพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 3 มีไฟฟาเพ่ือการ กองชาง

ซอยลางวัดทับใหม หมู 3 บานบุงจิก ใชในการเกษตร หมูท่ี 3 ท่ียังไมครอบคุม การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

ไดมาตรฐาน

4 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร ประชาชนหมูท่ี 2 บานหาดกรวด มี ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 2 มีไฟฟาเพ่ือการ กองชาง

บริเวณซอยพิกุล หมู 2 บานหาดกรวด ไฟฟาใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง บริเวณซอยพิกุล หมูท่ี 2 การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

ไดมาตรฐาน

แนวทางท่ี 2. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (2559 - 2560)

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร ประชาชนหมุท่ี 4 บานวังหมู มีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟาเพ่ือการ กองชาง

จุดคลองจระเข หมูท่ี 4 บานวังหมู ใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง จุดคลองจระเข หมูท่ี 4 การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

ไดมาตรฐาน

6 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร ประชาชนหมุท่ี 4 บานวังหมู มีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟาเพ่ือการ กองชาง

ท่ียาสถานีสูบนํ้า หมูท่ี 4 บานวังหมู ใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง ท่ียาสถานีสูบนํ้า หมูท่ี 4 การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

ไดมาตรฐาน

7 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร ประชาชนหมุท่ี 5 บานทา มีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 5 มีไฟฟาเพ่ือการ กองชาง

คลองจระเข หมูท่ี 5 บานทา ใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง คลองจระเข หมูท่ี 5 การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

ไดมาตรฐาน

8 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 มีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชน หมูท่ี 1 มีไฟฟาเพ่ือ กองชาง

หมูท่ี 1 บานทับใหม ในการเกษตรอยางท่ัวถึง หมูท่ี 1 บานทับใหม การเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ

ไดมาตรฐาน

9 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีไฟฟาใช ขยายเขตมีไฟฟาเพ่ือการเกษตร 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชน หมูท่ี 7 มีไฟฟาเพ่ือ กองชาง

หมูท่ี 7 บานไผใหญ ในการเกษตรอยางท่ัวถึง หมูท่ี 7 การเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ

ไดมาตรฐาน

10 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือแกไข เพ่ือใหมีกระแสไฟฟาใชอยางท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟาภายในหมูท่ี 7 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาท่ีได ประชาชนหมูท่ี 7 มีกระแสไฟฟา กองชาง

ปญหาไฟฟาตก หมูท่ี 7 บานไผใหญ และเพียงพอ บานไผใหญ มาตรฐาน ใชอยางเพียงพอ ท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

11 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือแกไข เพ่ือใหมีกระแสไฟฟาใชอยางท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟาภายในหมูท่ี 8 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาท่ีได ประชาชนหมูท่ี 8 มีกระแสไฟฟา กองชาง

ปญหาไฟฟาตก หมูท่ี 8 บานดงชางดี และเพียงพอ บานดงชางดี มาตรฐาน ใชอยางเพียงพอ ท่ัวถึง

12 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือแกไข เพ่ือใหมีกระแสไฟฟาใชอยางท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟาภายในหมูท่ี 9 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาท่ีได ประชาชนหมูท่ี 9 มีกระแสไฟฟา กองชาง

ปญหาไฟฟาตก หมูท่ี 9 บานเขาตอง และเพียงพอ บานเขาตอง มาตรฐาน ใชอยางเพียงพอ ท่ัวถึง

13 โครงการขอระบบไฟฟาโรงสีขาว เพ่ือติดตั้งมิเตอรไฟฟาแยกจากเทศบาลติดตั้งมิเตอรไฟฟาแยกจาก 50,000 50,000 50,000 มีระบบไฟฟาเทศบาลตําบลหาดกรวดมีมิเตอร สํานักปลัด

เทศบาลตําบลหาดกรวด พรอมติดตั้ง ในการสีขาวของเทศบาล เทศบาล เพ่ือการสีขาว ท่ีมาตรฐาน ไฟฟาแยกจากเทศบาล เพ่ือสีขาว

มิเตอรไฟฟา

14 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชน หมูท่ี 4 มีไฟฟาเพ่ือ กองชาง

พรอมโคมไฟฟารายทาง ซอยมงคลชัย ในการเกษตรอยางท่ัวถึง หมูท่ี 4 บานวังหมู การเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ

หมูท่ี 4 บานวังหมู ไดมาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการเปดซอยขางบานนายจําเนียร เพือใหประชาชนท่ีอยูบริเวณซอยขาง เปดซอยขางบานนายจําเนียร 60,000 60,000 60,000 จํานวนซอย ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

รุงเชต ตรอกเกาบานนายถนอม หมู 1 บานนายจําเนียร  รุงเชตุ มีถนนในการขนาด ก.3 ม. x ย.115 ม. x เพ่ิมมากขึ้น สะดวกมากยิ่งข้ึน

สัญจรไปมา หนา 0.2 ปริมาณดินลูกรังไม

นอยกวา 69 ลบ.ม.

2 โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 มีถนนใชใน ซอมแซมถนนลูกรัง 50,000 50,000 50,000 ซอมแซม ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

สายริมนํ้านาน หมูท่ี 3 บานบุงจิก การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว บริเวณสายริมแมนํ้านาน หมูท่ี 3 ถนนได สะดวกมากยิ่งข้ึน

ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา มาตรฐาน

300 ลบ.ม.

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 มีถนนใชใน กอสรางถนน คสล. ซอยบาน 200,000 200,000 200,000 กอสราง ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

ครูโพธ์ิ  มวงพันธ หมูท่ี 3 บานบุงจิก การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ครูโพธ์ิ  มวงพันธ หมูท่ี 3 บาน ถนนได สะดวกมากยิ่งข้ึน

บุงจิก ขนาด ก. 3 ม. ย. 50 ม. มาตรฐาน

หนา 0.15 ม.

ท่ี โครงการ

แนวทางท่ี 3. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (2559 - 2560)

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการขยายถนนลาดยางสายวังหมู เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนสายวังหมู - ขยายถนนลาดยางสายวังหมู  10,000,000 10,000,000 10,000,000 กอสราง ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

หมูท่ี 4 - ดงชางดี หมูท่ี 8 ดงชางดี มีถนนใชในการคมนาคมท่ี หมูท่ี 4 - ดงชางดี หมู 8 ขนาด ถนนได สะดวกมากยิ่งข้ึน

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กวาง 4 ม. ยาว 600 ม. มาตรฐาน

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 10 เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 4 มีถนนใชใน กอสรางถนน คสล.ซอย 10 400,000 400,000 400,000 กอสราง ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

แมมูลรวมใจ หมูท่ี 4 บานวังหมู การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว แมมูลรวมใจ หมู 4 ขนาด กวาง ถนนได สะดวกมากยิ่งข้ึน

3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน

6 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 19 เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใชใน กอสรางถนนคสล.ซอย 19 คลอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 กอสราง ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

คลองจระเขหัวดาน (ชวงท่ี 2 )พรอม การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว จระเขหัวดาน (ชวงท่ี2 ) ขนาด ถนนได สะดวกมากยิ่งข้ึน

วางทอระบายนํ้า 2 ขาง หมู6บานซาน กวาง 5 ม. ยาว 200 ม. พรอม มาตรฐาน

วางทอระบายนํ้า Ø 0.6 ม.

7 โครงการซอมแซมถนนซอย 3 บานซาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใชใน ซอมแซมถนน ซอย 3 บานซาน 200,000 200,000 200,000 ซอมแซม ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

หมูท่ี 6 บานซาน การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ขนาด กวาง 3 ม. ยาว 150 ม. ถนนได สะดวกมากยิ่งข้ึน

มาตรฐาน

8 โครงการกอสรางถนน คสล.ตอซอย เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 มีถนนใชใน กอสรางถนน คสล.ตอซอยแมลูก 1,260,000 1,260,000 1,260,000 กอสราง ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

แมลูกจันทร - บานนายสมพงษ  คําคง การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว จันทร - บานนายสมพงษ  คําคง ถนนได สะดวกมากยิ่งข้ึน

หมูท่ี 7 บานไผใหญ  ขนาด กวาง 3 ม. ยาว 700 ม. มาตรฐาน

9 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลัง เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 มีถนนใชใน กอสรางถนน คสล. ซอยหลังวัด 1,800,000 1,800,000 1,800,000 กอสราง ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

วัดไผใหญ หมูท่ี 7 บานไผใหญ การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ไผใหญ หมู 7 ขนาด กวาง 3 ม. ถนนได สะดวกมากยิ่งข้ึน

ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการลงลูกรังภายในหมูบาน  เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 มีถนนใชใน ลงลูกรังภายในหมูบาน หมูท่ี 7 80,000 80,000 80,000 กอสราง ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

หมูท่ี 7 บานไผใหญ  การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว บานไผใหญ ปริมาณลูกรังไม ถนนได สะดวกมากยิ่งข้ึน

นอยกวา 500 ลบ.ม. มาตรฐาน

11 โครงการเปดทางบานหนองยายจันทร เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 8 มีถนนใชใน เปดทางบานหนองยายจันทรทาง 200,000 200,000 200,000 มีซอยเพ่ิม ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

ทางเขาบานนางนํ้าทิพย  มั่นคง หมู 8 การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว เขาบานนางนํ้าทิพย มั่นคง หมู8 มากข้ึน สะดวกมากยิ่งข้ึน

บานดงชางดี  ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 600 ม. 

หนา 0.2 ม. ปริมาณดินลูกรังไม

นอยกวา 480 ลบ.ม.

12 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 8 - เพ่ือใหประชาชน หมู 8 และ หมู 9 กอสรางถนน คสล.หมู 8 - หมู 9 600,000 600,000 600,000 กอสราง ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

หมู 9 บานนายอนันต  ช่ืนพรม ไป มีถนนใชในการคมนาคมท่ีสะดวก บานนายอนันต  ช่ืนพรม ไปหวย ถนนได สะดวกมากยิ่งข้ึน

หวยตะคอ หมูท่ี 8 บานดงชางดี รวดเร็ว ปลอดภัย ตะคอ ขนาดกวาง 5 ม. ยาว มาตรฐาน

200 ม. หนา 0.15 ม.

13 โครงการเปดทางเสนหวยพิกุล เช่ือม เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนใชใน เปดทางเสนหวยพิกุล เช่ือมหมู8 100,000 100,000 100,000 ซอมแซม ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

หมูท่ี 8 บานดงชางดี ผานหนาวัด การคมนาคมอยางสะดวก รวดเร็ว ผานหนาวัดดงชางดี หมูท่ี 8 ถนนได สะดวกมากยิ่งข้ึน

ดงชางดี หมูท่ี 8 ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน

14 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีถนนใชใน ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมู 150,000 150,000 150,000 รางระบาย ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 9 บานเขาตอง การคมนาคมอยางสะดวก รวดเร็ว บาน หมุท่ี 9 ปริมาณดินลูกรัง นํ้าท่ีมี สะดวกมากยิ่งข้ึน

ไมนอยกวา 1,000 ลบ.ม. มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

15 โครงการขอรางระบายนํ้าภายในหมู เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางรางระบายนํ้า ขนาด 5,500,000 5,500,000 5,500,000 รางระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

บาน หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ราษฎรหมูท่ี 2 บานหาดกรวด กวาง 0.5 ม. ยาว 1,579 ม. นํ้าท่ีมี ราษฎรหมูท่ี 2 บานหาดกรวด

มาตรฐาน

16 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าจากอู เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางรางระบายนํ้าขนาด 550,000 550,000 550,000 รางระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

ชางเฉลย - คลองไสไกหนองออ หมู 5 ราษฎรหมูท่ี 5 บานทา กวาง 0.5 ม. ยาว 150 ม. นํ้าท่ีมี ราษฎรหมูท่ี 5 บานทา

มาตรฐาน

17 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. ซอย 1 เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนราษฎรวางทอระบายนํ้า คสล.ซอย 1 30,000 30,000 30,000 รางระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

บริเวณหนาบานนายปรีชา  ขํามา หมูท่ี 6 บานซาน บริเวณหนาบานนายปรีชา ขํามา นํ้าท่ีมี ราษฎรหมูท่ี 6 บานซาน

หมู 6 บานซาน  ขนาด Ø 0.60  จํานวน 19 ทอน มาตรฐาน

18 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. ซอย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนราษฎรวางทอระบายนํ้า คสล. ซอยหลัง 60,000 60,000 60,000 รางระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

หัวเขา หมูท่ี 9 บานเขาตอง หมูท่ี 9 บานเขาตอง เขา หมูท่ี 9 ขนาด Ø 1.00 ม. นํ้าท่ีมี ราษฎรหมูท่ี 9 บานเขาตอง

จํานวน 16 ทอน มาตรฐาน

19 โครงการลงลูกรังไหลทางภายในหมู เพ่ือใหประชาชน หมู 2 บานหาดกรวด ลงลูกรังไหลทางถนนหมูบาน 134,000 134,000 134,000 มีถนนท่ีได ประชาชนหมูท่ี 2 มีถนนใชท่ี กองชาง

บาน หมูท่ี 2 บานหาดกรวด มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 2 บานหาดกรวด จํานวน มาตรฐาน  สะดวก ปลอดภัย

ลูกรัง 1,000 ลบ.ม. 

20 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน เพ่ือใหประชาชน หมู 4 บานวังหูม ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมู 300,000 300,000 300,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนใชท่ี กองชาง

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

มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
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21 โครงการกอสรางทางสาธารณะตั้งแต เพ่ือใหประชาชน หมู 2 บานหาดกรวด กอสรางทางสาธารณะตั้งแต 100,000 100,000 100,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 2 มีถนนใชท่ี กองชาง

ขางบานครูมนัส  อยูจันทร ผานขางท่ี มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย ขางบานครูมนัส  อยูจันทร ผาน ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

นาหมอสุนันทาไปถึงคลองลอย หมู 2 ขางท่ีนาหมอสุนันทาไปถึง มาตรฐาน

คลองลอย หมู 2 ลงลูกรัง

กวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร

22 โครงการกอสรางถนนซอยบาน เพ่ือใหประชาชน หมู 3 บานบุงจิก กอสรางถนนบริเวณซอยบาน 55,000 55,000 55,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 3 มีถนนใชท่ี กองชาง

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

ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 500 มาตรฐาน

เมตร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ตําบลหาดกรวดกําหนด

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

นครสวรรค บริเวณบานนางภวานา มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย นางภาวนา  ยุติธรรม  ขนาด ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

ยุติธรรม หมูท่ี 7 กวาง 4 x 500 เมตร มาตรฐาน

24 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพ่ือใหประชาชน หมู 7 บานไผใหญ กอสรางถนน คสล. ซอย - 2,900,000 2,900,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 7 มีถนนใชท่ี กองชาง

ดํารงคศิลป หมูท่ี 7 บานไผใหญ มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย ดํารงคศิลป  ขนาด กวาง 4 เมตร ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

1,300 เมตร มาตรฐาน

25 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเล็ก เพ่ือใหประชาชน หมู 8 บานดงชางดี กอสรางถนน คสล. ซอยเล็ก 60,000 60,000 60,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนใชท่ี กองชาง

เขาบานนางดารัตน  อินทะเสน หมู 8 มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย เขาบานนางดารัตน  อินทะเสน ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 300 ม. มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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26 โครงการลงลูกรังไหลทางหมูบาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 1 บานทับใหม ลงลูกรังไหลทางถนนหมูบาน 150,000 150,000 150,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 1 มีถนนใชท่ี กองชาง

หมูท่ี 1 บานทับใหม มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 1 บานทับใหม ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

มาตรฐาน

27 โครงการลงลูกรังไหลทางหมูบาน เพ่ือใหประชาชน หมู 2 บานหาดกรวด ลงลูกรังไหลทางถนนหมูบาน 150,000 150,000 150,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 2 มีถนนใชท่ี กองชาง

หมูท่ี 2 บานหาดกรวด มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

มาตรฐาน

28 โครงการลงลูกรังไหลทางหมูบาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 บานบุงจิก ลงลูกรังไหลทางถนนหมูบาน 500,000 500,000 500,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 3 มีถนนใชท่ี กองชาง

หมูท่ี 3 บานบุงจิก ทุกสาย มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 3 บานบุงจิก ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

มาตรฐาน

29 โครงการกอสรางถนน คสล. หนาวัด เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.ไปถึงคลอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

วังหมูไปถึงคลองจระเข หมูท่ี 4 คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว จระเข ระยะทาง 1 กิโลเมตร ถนนได สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

มาตรฐาน

30 โครงการกอสรางถนนคสล.รอบหนองรี เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.รอบหนองรี 800,000 800,000 800,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

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

มาตรฐาน

31 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 10 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล. ซอย 10 600,000 600,000 600,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

หมูท่ี 6 บานซาน (ชวงท่ี 2) คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ขนาด 4 x 200 เมตร ถนนได สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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32 โครงการปรับปรุงถนนขางวัดเนินโพธ์ิ - เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีถนนในการ ปรับปรุง ซอมแซมถนน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

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

ระบายนํ้า ขนาด 6 x 10 เมตร มาตรฐาน

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไผใหญ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีถนนในการ ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ดงชางดี คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว สายไผใหญ - ดงชางดี ถนนได สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

มาตรฐาน

34 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหนาวัด เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล.สายหนาวัด 1,600,000 1,600,000 1,600,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

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

ขนาด 4 x 800 เมตร มาตรฐาน

35 โครงการกอสรางถนน คสล.ดงนอก เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล. ดงนอก 550,000 550,000 550,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

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

ขนาด 4 x 275 เมตร มาตรฐาน

36 โครงการกอสรางถนน คสล.ดงเหนือ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนในการ กอสรางถนน คสล. ดงเหนือ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

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

ดงชางดี ขนาด 4 x 900 เมตร มาตรฐาน

37 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีถนนใน ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง 200,000 200,000 200,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

หนาบานนายสมเจตน  เย็นบุญ การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว หนาบานนายสมเจตน เย็นบุญ ถนนได สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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38 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีถนนใน ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง 400,000 400,000 400,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

สายหวยตะคอ หมู 9 การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว สายหวยตะคอ ขนาด 800 เมตร ถนนได สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

มาตรฐาน

39 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ลาดยางสายใน หมูท่ี 1 - 9 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ใชถนนสะดวกและปลอดภัย ถนนได สะดวกและปลอดภัยยิ่งข้ึน

มาตรฐาน

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

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

มาตรฐาน

41 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ มีถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กอสราง ประชาชน หมู 7 ไดมีถนน กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 7 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ถนนในการคมนาคมตามแบบ ถนนได ใชอยางสะดวกยิ่งข้ึน

มาตรฐานของกรมโยธาธิการ มาตรฐาน

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

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

หมู 7 - 8 ไดอยางสะดวก รวดเร็ว มาตรฐาน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

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

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

รวดเร็วมากข้ึน หนา 0.15 ม. มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วมากข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา
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44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใหมจาก เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมได ปรับปรุงถนนใหมจากซอยสรรสี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง ประชาชน หมู  7 และ หมู 9 กองชาง

ซอยสรรสี หมูท่ี 9ไปเช่ือมกับหมูท่ี 7 สะดวกและรวดเร็ว หมู 9 ไปเช่ือมกับหมู 7 ไผใหญ ถนนได มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

บานไผใหญ มาตรฐาน

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

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

รวดเร็วมากข้ึน มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วมากข้ึน

46 โครงการกอสรางถนนลาดยางแคปซิล เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ กอสรางถนนลาดยางแคปซิล 150,000 150,000 150,000 กอสราง ประชาชนมีถนนใชสําหรับการ กองชาง

ในหมูบาน เช่ือมถนนสายหลัก หมู 1 คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว ถนนภายในหมูบาน ถนนได คมนาคมอยางสะดวก รวดเร็ว

มาตรฐาน

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

หนาเทศบาลตําบลหาดกรวด หมู 1 ความสะดวก ปลอดภัย 539 ตร.ม. ถนนได สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

มาตรฐาน

48 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ ถนนลาดยาง ผิวจราจร.กวาง 6 ม. 7,000,000   7,000,000  7,000,000  กอสราง ประชาชน ในตําบลหาดกรวด กองชาง

หมูท่ี 1 - หมูท่ี 3  (ชวงท่ี 2) คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 4,000 ม.หรือมีพ้ืนผิวจราจร ถนนได  มีถนนสําหรับใชคมนาคมได

ไมนอยกวา  12,200  ตรม. มาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว

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

คลองลอย หมู 2 คมนาคมไดสะดวกและรวดเร็ว คลองลอย หมูท่ี 2 ถนนได นาคมไดสะดวกและรวดเร็ว

มาตรฐาน

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

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

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

หมูท่ี 1-6 รวดเร็วมากข้ึน มาตรฐาน รวดเร็วมากข้ึน

51 โครงการเปดซอยบุงปาตาล  หมูท่ี  2 เพ่ือใหประชาชนมี ถนนสําหรับ เปดซอยบุงปาตาล  หมูท่ี  2 300,000 300,000 300,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี2 มีถนนสําหรับ กองชาง

ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ถนนได ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

มาตรฐาน

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

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

แบบมาตราฐานกรมโยธาธิการ มาตรฐาน

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

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

ท่ีเทศบาลกําหนด มาตรฐาน

54 ปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณซอยหนอง เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังซอย 500,000 500,000 500,000 กอสราง ประชาชนมีถนนในการคมนาคม กองชาง

กะชาย หนองรี สายหนาวัดลงแมนํ้านานคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว หนองกะชาย  หนองรี สาย ถนนได ท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

หมูท่ี 4-5 ซอยหนองหมู กลุมมะขาม หนาวัด3x1,000  ม. มาตรฐาน

55 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร 8,000,000 8,000,000 8,000,000 กอสราง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

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

วางทอ0.06 ม. จํานวนว 3 แหง มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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56 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4,8 มีถนน สรางถนนลาดยางผิวจราจรกวาง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี4,8 มีถนนสําหรับ กองชาง

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

หมูท่ี 8 18,000 ตร.ม. ตามแบบมาตรา มาตรฐาน

ฐานกรมทางหลวงชนบท

 แบบมาตราฐานกรมโยธาธิการ

57 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีถนนสําหรับสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 6 ม. 3,500,000   3,500,000  3,500,000  กอสราง ประชาชนหมูท่ี   มีถนนสําหรับ กองชาง

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

บานซาน ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด มาตรฐาน

58 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังรอบสวน เพ่ือใหประชาชน  หมู 9  ไดมี กอสรางถนนลูกรังรอบสวนปา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง ประชาชน  หมู 9  ไดมีถนน กองชาง

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

 มาตรฐาน ไดสะดวก

59 โครงการเปดถนนสาธารณะภายใน เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีถนนเปดถนนสาธารณะภายในตําบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนน ประชาชนตําบลหาดกรวดไดรับ สํานักปลัด

ตําบลหาดกรวดท่ีไดรับการรองขอจาก สาธารณะใชในการคมนาคมอยาง หาดกรวด เพ่ิมข้ึน ความสะดวกสบายจากการเปด กองชาง

ประชาชนตําบลหาดกรวด สะดวกสบาย ถนนสาธารณธ

60 โครงการลอกทอระบายนํ้าขางถนน เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน ทําการลอกทอระบายนํ้าเพ่ิอ 100,000 100,000 100,000 รางระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

บานทับใหม หมูท่ี 1 บานทับใหม ปองกันนํ้าทวมขัง นํ้าสะอาด ราษฎรหมูท่ี 1 บานทับใหม

61 โครงการสานตอกอสรางทอนํ้าท้ิง เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางรางระบายนํ้าสายใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทอนํ้าท้ิง ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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62 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าบริเวณ เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางทอระบายนํ้าบริเวณท่ี 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ทอระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

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

หมูท่ี 3 บานบุงจิก ยาว 3,300 เมตร จํานวนตาม ฐาน

ความเหมาะสม

63 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าสายใน เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน สรางรางระบายนํ้าในหมูบาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

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

ฐาน

64 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าบุงจิก เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางทอระบายนํ้าซอย 12 450,000 450,000 450,000 ทอระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

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

หมูท่ี 3 บานบุงจิก ขนาดทอ Ø 0.6 เมตร ความยาว ฐาน

300 เมตร

65 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าตามซอย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน สรางทอระบายนํ้าสายในหมูบาน 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ทอระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

ตางๆ และรางระบายนํ้าในหมูบาน หมูท่ี 5 บานทา ขนาดทอ pvc Ø 3 น้ิว จํานวน นํ้าไดมาตร ราษฎรหมูท่ี 5 บานทา

หมูท่ี 5 บานทา ตามความเหมาะสม ฐาน

66 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าหนา เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางรางระบายนํ้าบริเวณบาน 136,000 136,000 136,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

บานนายบุญเลิศ ถึง บานนายบุญชวย บริเวณบานนายบุญเลิศ ถึง บาน นายบุญเลิศ ถึง บานนายบุญชวย ท่ีมีมาตรฐาน ราษฎรหมูท่ี 9 บานเขาตอง

หมูท่ี 9 บานเชาตอง นายบุญชวยหมูท่ี 9 บานเขาตอง ขนาด 0.4 x 0.5 ยาว 300 เมตร

67 โครงการวางทอระบายนํ้าตอจาก ซอย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้าตอจากซอย 13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

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

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

68 โครงการวางทอระบายนํ้าลงไปสายลาง เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้าบริเวณลง - 7,000,000 7,000,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

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

69 วางทอระบายนํ้าหนาบาน  นายดาว เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้าบริเวณหนาบาน 300,000 300,000 300,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

อินทจักร  หมูท่ี 1 ราษฎร หมูท่ี 1 นายดาว อินทจักร ท่ีมีมาตรฐาน ราษฎรในหมูท่ี 1

70 โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณถนน เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้าบริเวณถนนสาย - 1,500,000 1,500,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

สายอุตรดิตถ - พิชัย หมูท่ี 2 ประชาชน หมูท่ี 2 อุตรดิตถ - พิชัย ขนาด Ø 0.60 ท่ีมีมาตรฐาน ประชาชน หมูท่ี 2

จํานวนตามความเหมาะสม

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

นายกอน บุญเย  หมูท่ี 5 นายกอน  บุญเย ไดเกิดความ 500 เมตร ตามแบบแปลนท่ี ถนนได บุญเย ไดรับความสะดวก สบาย

ปลอดภัย เทศบาลกําหนด มาตรฐาน

72 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ซอมแซมถนนสายอต.2035 แยก 6,000,000   6,000,000  6,000,000  ซอมแซม ประชาชนมีถนนในการคมนาคม กองชาง

อต.2035 แยกทางหลวงหมายเลข 11 คมนาคมไดรับความปลอดภัย และ ทางหลวงหมายเลข 11 ถึงบาน ถนนได ท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ถึงบานหาดกรวด (เสนรานเจมวย) สะดวก สบาย หาดกรวด ขนาด 2.6 กิโลเมตร มาตรฐาน

73 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนทาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ซอมแซมถนนทางหลวงทองถ่ิน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ซอมแซม ประชาชนมีถนนในการคมนาคม กองชาง

หลวงทองถ่ิน อต.ถ. 24-001 คมนาคมไดรับความปลอดภัย และ อต.ถ. 24-001 ขนาด 660 เมตร ถนนได ท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

(เสนไปโรงเรียนทุงกะโลวิทยา) สะดวก สบาย มาตรฐาน

74 โครงการกอสรางทางเช่ือมถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนบริเวณซอย สรางทางเช่ือ กวาง 5 เมตร ยาว 100,000 100,000 100,000 กอสราง ประชาชนซอยหนองแขม หมูท่ี 6 กองชาง

ซอยหนองแขม  หมูท่ี 6 บานซาน หนองแขม ไดรับความปลอดภัย 11.00 เมตร หนา 0.15 ม. ผิว ถนนได ไดรับความสะดวก สบาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



สะดวก สบาย จราจรไมนอยกวา 55.00 ตร.ม. มาตรฐาน ปลอดภัย

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

75 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนทาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ซอมแซมถนนทางหลวงทองถ่ิน 13,800,000 13,800,000 13,800,000 ซอมแซม ประชาชนมีถนนในการคมนาคม กองชาง

หลวงทองถ่ิน อต.ถ. 24-002 คมนาคมไดรับความปลอดภัย และ อต.ถ. 24-002 ขนาด 5.710 km ถนนได ท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

(เสนสานใน หมู 1 - หมู 6) สะดวก สบาย มาตรฐาน

76 โครงการจัดซื้อเสาหินพรอมลวดหนาม เพ่ือเปนการแบงแนวเขตท่ีดิน จัดซื้อเสาหินพรอมลวดหนามใน 500,000 500,000 500,000 มีเสาหิน ไดดําเนินการแบงแนวเขตท่ีดิน สํานักปลัด

เพ่ือปองกันแนวเขตในพ้ืนท่ีสาธารณะ สาธารณะในตําบลหาดกรวด การปองกันแนวเขตในพ้ืนท่ีตําบล ปองกัน สาธารณะในตําบลหาดกรวด

เขตตําบลหาดกรวด หาดกรวด แนวเขต

77 โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอม เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลูกรัง ซอย 8 ขนาด 200,000 200,000 200,000 กอสราง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

วางทอระบายนํ้า ซอย 8 บานซาน คมนาคมไดรับความสะดวก ก 6 ม. ย 600 ม.พรอมวางทอระบาย ถนนท่ีได ปลอดภัย ในการคมนาคม

หมูท่ี 6 บานซาน ปลอดภัย นํ้าคสล. Ø 0.60 ม. จํานวน 16 ทอน มาตรฐาน

78 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. ซอย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้า คสล. ซอยหนอง 350,000 350,000 350,000 ทอระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

หนองแขม หมูท่ี 6 บานซาน ราษฎรซอยหนองแขม หมูท่ี 6 แขม ขนาด Ø 0.60 ม. จํานวน นํ้าได ราษฎรซอย หนองแขม หมูท่ี 6 

บานซาน 237 ทอน พรอมบอพักนํ้า ขนาด มาตรฐาน บานซาน

 0.75 x 0.75 ม. จํานวน 8 บอ

79 โครงการกอสรางถนน คสล.สายปาแดง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีถนน กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 11,000,000 11,000,000 11,000,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 5 มีถนนสําหรับ กองชาง

- หวยพิกุล สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก 5 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาว ถนนท่ีได ใชคมนาคมไดอยางสะดวก 

1,500 ม. ผิวจราจร 16,080 ม. มาตรฐาน รวดเร็ว

80 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 บานวังหมู กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 300,000 300,000 300,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนสําหรับ กองชาง

มงคลชัย หมูท่ี 4 บานวังหมู มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดสะดวก 4.00 ม. ยาว 124.00 ม. หนา ถนนท่ีได ใชคมนาคมไดอยางสะดวก 

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



0.15 ม. ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน รวดเร็ว

496.00 ตร.ม.

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี 4. ปรับปรุงหรือกอสรางเสนทางคมนาคมเขาพื้นท่ีการเกษตร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนน คสล.สายลาง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 - หมูท่ี 3 มี กอสรางถนน คสล.สายลางเพ่ือ 350,000 350,000 350,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 1-หมูท่ี 3 มีถนน กองชาง

เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 1 - หมูท่ี 3 ถนนใชในการเกษตรอยางปลอดภัย การเกษตร ขนาด กวาง 3 ม. ถนนได ใชเพ่ือการกษตรท่ีสะดวก รวดเร็ว

ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ปลอดภัย

2 โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณนา เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 บานวังหมู มี ซอมแซมถนนลูกรังบริเวณนา 20,000 20,000 20,000 ซอมแซม ประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนใชเพ่ือ กองชาง

นายเหลียว  กัดมั่น หมูท่ี 4 บานวังหมู ถนนใชในการเกษตรอยางปลอดภัย นายเหลัว  กัดมั่น ปริมาณดิน ถนนได การกษตรท่ีสะดวก รวดเร็ว

ลูกรังไมนอยกวา 100 ลบ.ม. มาตรฐาน ปลอดภัย

3 โครงการลงลูกรังคันคลองจระเข เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม ลงลูกรังคันคลองจระเข ทางการ 90,000 90,000 90,000 ซอมแซม ประชาชนหมูท่ี 1 มีถนนใชท่ี กองชาง

ทางการเกษตร  และขางรานซอม มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย เกษตร และขางรานซอมรถ ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

หมูท่ี 1 บานทับใหม ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 800 มาตรฐาน

เมตร หนา 0.20 

4 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม ซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 400,000 400,000 400,000 ซอมแซม ประชาชนหมูท่ี 1 มีถนนใชท่ี กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (2559 - 2560)

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ท่ี

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 1 บานทับใหม มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 1 บานทับใหม ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

มาตรฐาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 บานวังหมู ซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 ซอมแซม ประชาชนหมูท่ี 4 มีถนนใชท่ี กองชาง

เกษตรทุกสาย หมูท่ี 4 บานวังหมู มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูท่ี 4 บานวังหมู ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

มาตรฐาน

6 โครงการซอมแซมถนนลูกรังซอยลงนา เพ่ือใหประชาชนมีถนนใชอยาง กอสรางถนนซอยลงนา 200,000 200,000 200,000 ซอมแซม ประชาชนหมูท่ี 9 มีถนนใชท่ี กองชาง

นายสมบัติ แจงเมือง หมู9บานเขาตอง สะดวก ปลอดภัย นายสมบัติ  แจงเมือง ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

มาตรฐาน

7 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 1 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 1 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนนประชาชน หมูท่ี 1 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 1 บานทับใหม ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานทับใหม ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

8 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 2 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 2 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนนประชาชน หมูท่ี 2 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานหาดกรวด ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

9 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 3 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 3 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนนประชาชน หมูท่ี 3 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 3 บานบุงจิก ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานบุงจิก ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

10 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 4 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 4 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนนประชาชน หมูท่ี 4 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 4 บานวังหมู ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานวังหมู ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



11 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 5 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 5 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนนประชาชน หมูท่ี 5 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 5 บานทา ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานทา ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

12 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 6 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 6 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนนประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 6 บานซาน ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานซาน ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

13 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 7 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 7 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนนประชาชน หมูท่ี 7 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 7 บานไผใหญ ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานไผใหญ ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

14 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 8 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 8 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนนประชาชน หมูท่ี 8 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 8 บานดงชางดี ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานดงชางดี ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

15 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 9 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 9 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนนประชาชน หมูท่ี 9 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 9 บานเขาตอง ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานเขาตอง ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี 5. พัฒนา ปรับปรุง เสียงตามสายและเสียงไรสายเพื่อประชาสัมพันธ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 2 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ซอย7 เพชรไพลิน หมู2 บานหาดกรวด จากเทศบาลตําบลหาดกรวด หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

ฐาน

2 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ซอยบานนาดารัตน  อินทรเสน หมูท่ี 8 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด หมูท่ี 8 บานดงชางดี ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

ฐาน

3 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 3 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณตลาดผูใหญเสริม  ชัยคํา หมู 3 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณตลาดผูใหญเสริม หมูท่ี 3 ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

ฐาน

4 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 3 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณศาลารวมใจ หมูท่ี 3 บานบุงจิก จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณศาลารวมใจ หมูท่ี 3 ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (2559 - 2560)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 5 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณหนาบานผูใหญใจ หมูท่ี 5 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณบานผูใหญใจ หมู 5 ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

ฐาน

6 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 5 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณบานนางมะลิ  บางทรัพย จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณบานนางมะลิ  บางทรัพย ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมูท่ี 5 หมูท่ี 5 ฐาน

7 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 6 ไดรับทราบ สํานักปลัด

สุดซอยหมู 6 บานซาน บริเวณบาน จากเทศบาลตําบลหาดกรวด สุดซอย หมู 6 บริเวณบาน ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

นายสุรินทร  จาดเอ่ียม นายสุรินทร จาดเอ่ียม  หมูท่ี 6 ฐาน

8 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณในซอยกิติศักดิ์พันธุปลา หมูท่ี 8 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณในซอยกิติศักดิ์พันธุปลา  ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมูท่ี 8 ฐาน

9 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณกลุมบานนายอุปถัมภ  บัวชู จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณกลุมบานนายอุปถัมภ ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมูท่ี 8 บานดงชางดี บัวชู  หมูท่ี 8 ฐาน

10 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณบานนายพนม  สายพิณ หมูท่ี 8 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณบานนายพนม  สายพิณ ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

บานดงชางดี หมูท่ี 8 ฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

11 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณบานนางศรีนวล หมูท่ี 8 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณบานนางศรีนวล ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

บานดงชางดี หมูท่ี 8 ฐาน

12 โครงการซอมแซม ระบบเสียงไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับขาวสารจาก ซอมแซม  ตอเติมระบบเสียง 300,000 300,000 300,000 หอกระจาย ประชาชนไดรับขาวสารจากทาง สํานักปลัด

หมูท่ี 1 - 9  ตําบลหาดกรวด ทางราชการอยางชัดเจนและท่ัวถึง ตามสายในหมูบาน ขาวไดมาตร ราชการอยางท่ัวถึง

ฐาน

13 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 1 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ขางซอยมงคลชัย หมู1 บานทับใหม จากเทศบาลตําบลหาดกรวด หมูท่ี 1 บานทับใหม ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

ฐาน

14 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 1 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณหนาบานนายสนับ  พันทอง จากเทศบาลตําบลหาดกรวด หมูท่ี 1 บานทับใหม ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมู1 บานทับใหม ฐาน

15 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูท่ี 1 ไดรับทราบ สํานักปลัด

บริเวณหนาบานนายสําเริง  ทรัพยเมือง จากเทศบาลตําบลหาดกรวด หมูท่ี 1 บานทับใหม ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมู1 บานทับใหม ฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ใหระชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม มี ประชาชนมีสถานท่ีออกกําลังกาย 100,000 100,000 100,000 มีเครื่องออก ประชาชนท่ีมาใชเครื่องออกกําลัง กอง

บริเวณโรงเรียนบานทับใหม สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ ประจําหมูบาน กําลังกาย กายมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สาธารณสุช

เพ่ิมมากขึ้น

2 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ใหระชาชนหมูท่ี 2 บานหาดกรวด มี ประชาชนมีสถานท่ีออกกําลังกาย 100,000 100,000 100,000 มีเครื่องออก ประชาชนท่ีมาใชเครื่องออกกําลัง กอง

ชองหมูบาน หมูท่ี 2 บานหาดกรวด สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ ประจําหมูบาน กําลังกาย กายมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สาธารณสุช

เพ่ิมมากขึ้น

3 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว เพ่ือเปนการสงเสริมความผูกพันใน สงเสริมความผูกพันในครอบ 100,000 100,000 100,000 เด็ก เยาวชน ปญหาครอบครัว  เด็กและ กอง

ครอบครัวและพัฒนาการเด็กและ ครัว และพัฒนาการเด็ก เยาวชน มีพัฒนาการ เยาวชนในตําบลหาดกรวด สาธารณสุข

เยาวชนในตําบลหาดกรวด ในตําบลหาดกรวด ท่ีดีขึ้น ลดนอยลง

4 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเด็ก เพ่ือสงเสริมใหเด็กเยาวชนมีความคิด เด็กและเยาวชน หมูท่ี 1-9 200,000 200,000 200,000 เด็ก เยาวชน เด็กเยาวชนมีความคิดริเริ่ม กองการ

เยาวชน ริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ ไดรับ สรางสรรค ความรับผิดชอบ ศึกษา

การทํางานเปนทีม ทํางานรวมกัน ประโยชน การทํางานเปนทีม ทํางาน

อยางมีความสุข รวมกันอยางมีความสุข

งบประมาณและท่ีผานมา

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

แนวทางท่ี 1. แนวทางพัฒนาสงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม.ในพื้นท่ีชวยดูแลประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (2559 - 2560)

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการปองกันและแกไขปญหาเด็ก เพ่ือปองกันและแกปญหาเด็กและ เด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงใน 100,000 - - เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชนท่ีรวมโครงการ กองการ

และเยาวชนตั้งครรภโดยไมพรอม เยาวชนตั้งครรภกอนเวลาอันควร ตําบลหาดกรวด ไดรับ ลดอัตราการตั้งครรภกอนเวลา ศึกษา

ประโยชน

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

งานวันเด็กแหงชาติกิจกรรมคาย อยางเหมาะสม ดวยความสนุกสนาน ไดเขารวมกิจกรรม ไดรับ ดวยความสนุกสนาน เกิดพัฒนา ศึกษา

เยาวชน กิจกรรมรณรงคปองกัน เกิดพัฒนาการท่ีดี และมีคุณธรรม ประโยชน การท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ยาเสพติด จริยธรรม คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  คํานึงถึงประโยชนสวนรวม

7 โครงการกอสรางสวนสุขภาพเทศบาล เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด กอสรางสวนสุขภาพจํานวน 200,000 - - ประชาชน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี  1,2 กอง

ตําบลหาดกรวด มีแหลงพักผอนและออกกําลังกาย 1 แหง ไดประโยชน  และผูสนใจมีแหลงพักผอน สาธารณสุข

และออกกําลังกาย

8 โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพ่ือแกไขปญหาสาธารณสุข การใหบริการสาธารณสุขท่ีมี 150,000 150,000 150,000 ประชาชน การบริการสาธารณสุขท่ีมี กอง

สาธารณสุขมูลฐาน ใน ต.หาดกรวด ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมท้ัง 9 หมู ไดประโยชน ประสิทธิภาพครอบคลุมท้ัง 9 หมู สาธารณสุข

9 โครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจํา เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด ตัวแทนครอบครัว และประชาชน 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนตําบลหาดกรวดมี กอง

ครอบครัว สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและ ตําบลาดกรวด หมูท่ี 1-9 ไดประโยชน ความรูในการดูแลสุขภาพของ สาธารณสุข

ครอบครัวได ตนเองและครอบครัวได

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการคุมครองผูบริโภคดาน เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมี เจาของรานขายของชําประชาชน 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู ความเขาใจ กอง

สาธารณสุข ความรู ความเขาใจสามารถซื้ออาหาร ไดรับการอบรมในการเลือกซื้อ ไดประโยชน ในการซื้ออาหารและยาถูก สาธารณสุข

และยาท่ีดีตอสุขภาพ อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย

11 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาของรานอาหาร เจาของรานท่ีขายอาหารตามสั่ง 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู ความเขาใจ กอง

และใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และประชาชนตําบลหาดกรวด ไดประโยชน ในการซื้ออาหารและยาถูก สาธารณสุข

ในการบริโภคอาหารท่ีถูกหลัก สุขอนามัย

12 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือใหเจาของรานมีความรูผลิตอาหาร เจาของรานอาหาร และ อ.ส.ม. 15,000 15,000 15,000 ประชาชน เจาของรานอาหารมีความรู กอง

ท่ีปลอดภัย และให อ.ส.ม มีความรู มีความรู ความเขาใจ ไดประโยชน ความเขาใจในการผลิตอาหาร สาธารณสุข

สามารถตรวจสารปนเปอนในอาหารได ท่ีปลอดภัย

13 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีความรูสามารถดูแล ผูสูงอายุในตําบลหาดกรวด และ 20,000 20,000 20,000 ผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีความรูความสามารถ กอง

สุขภาพของตนเองไดอยางถูกตอง อ.ส.ม. ตําบลหาดกรวด อ.ส.ม ไดรับ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง สาธารณสุข

ประโยชน มากยิ่งข้ึม

14 โครงการเยาวชนวัยใส หางไกลเอดส เพ่ือใหเยาวชนมีความรูเรื่องโรคเอดส เยาวชนตําบลหาดกรวดไดรับ 20,000 20,000 20,000 เยาวขนใน เยาวชนตําบลหาดกรวดมีความรู กอง

ลดความเสี่ยงในการติดเช้ือเอดส ลด ความรูเรื่องโรคเอดส หาดกรวด เก่ียวกับโดคเอดสมากข้ึน สาธารณสุข

ความเสี่ยงในการตั้งครรภไมพรอมใน ไดประโยชน

เยาวชน

15 โครงการสงเสริมสุขภาพเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ เยาวชนตําบลหาดกรวด 15,000 15,000 15,000 เยาวขนใน เยาวชนตําบลหาดกรวดมีความรู กอง

ตําบลหาดกรวด และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได หาดกรวด ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ สาธารณสุข

ไดประโยชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีการ อาสาสมัครสาธารณสุขตําบล 20,000 20,000 20,000  อ.ส.ม ไดรับ อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู กอง

สาธารณสุข พัฒนาศักยภาพและความรูทักษะ หาดกรวด หมูท่ี 1-9 ประโยชน ในการดูแลสุขภาพของประชาชน สาธารณสุข

สามารถดูแลสุขภาพเบื้องตนได ไดดี

17 โครงการพัฒนาเครือขายดานสุขภาพ เพ่ือใหเครือขายดานสุขภาพของ ประชุม  อบรมใหความรูและ 30,000 30,000 30,000 ประชาชน สมาชิกเครือขายดานสุขภาพของ กอง

-ชมรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ตําบลหาดกรวดมีความเขมแข็ง ทักษะในการดูแลสงเสริมพรอม ไดประโยชน ตําบลหาดกรวดมีความเขมแข็ง สาธารณสุข

-ชมรมคุมครองผูบริโภค สามารถพ่ึงตนเองได ท้ังจัดกิจกรรมดานสุขภาพใหกับ สามารถพ่ึงตนเองได

-ชมรมผูสูงอายุ สมาชิกเครือขาย

-ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  ฯลฯ

18 โครงการสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีใน เพ่ือสรางภาวะผูนํา การมีสวนรวมของ ประชาชนไดรับการสงเสริมภาวะ 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนท่ีเขารวมโครงการมี กองการ

ชุมชน และพัฒนาสตรีในดานตางๆ สตรี สงเสริมความเสมอภาค ฯลฯ ผูนํา เรื่องการพัฒนาสตรี ไดประโยชน ภาวะผูนําในชุมชนมากข้ึน ศึกษา

19 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือสงเสริมกิจกรรมใหแกสมาชิกใน เด็ก เยาวชน ไดสรางพฤติกรรม 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ไดดําเนินกิจกรรม กองการ

เพ่ือสรางพฤติกรรมเชิงสรางสรรคให ครอบครัวท่ีเปนเด็กและเบาวชน เชิงสรางสรรคมากข้ึน ไดรับ เพ่ือสรางพฤติกรรมเชิงสรางสรรค ศึกษา

สมาชิกในครอบครัวท่ีเปนเด็กและ ประโยชน

เยาวชน

20 โครงการการใหความรูเพ่ือพัฒนา สรางความเสมอภาคระหวางชาย สมาชิกภายในครอบครัวมีความ 50,000 50,000 50,000 ประชาชน มีความรู ความเขาใจ และความ กองการ

ครอบครัว หญิงและเตรียมความพรอมกอนสมรส เสมอภาคกัน ไดประโยชน รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน ศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

21 โครงการเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดี เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความรัก สมาชิกภายในครอบครัว 50,000 50,000 50,000 ประชาชน สมาชิกในครอบครัวเกิดความรัก กองการ

ระหวางสมาชิกในครอบครัว ความสามัคคีกันภายในครอบครัว ไดประโยชน ความสามัคคีมากข้ึน ศึกษา

22 โครงการปองกันและแกไขปญหาใน เพ่ือปองการและแกไขปญหาตางๆ ประชาชนไดทราบถึงการปองกัน 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนรูถึงการปองกันและ กองการ

ครอบครัว ท่ีอาจเกิดกอนวัยอันควร และแกไขปญหาของครอบครัว ไดประโยชน แกไขปญหามากข้ึน ศึกษา

23 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความ เพ่ือพัฒนาอาชีพใหครอบครัวตามหลัก ประชาชนไดนําเอาหลักปรัชญา 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีการพัฒนาดานอาชีพ กองการ

มั่นคงของครอบครัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช ไดประโยชน มากยิ่งข้ึน ศึกษา

24 โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนยในการ เพ่ือพิทักษคุมครองสิทธใหกับ สตรี จัดตั้งศูนยเพ่ือดําเนินงานดาน 50,000 50,000 50,000 ประชาชน สตรี เด็ก เยาวชน ไดรับการชวย กองการ

ดําเนินงานพัฒนาสตรีและครอบครัว เด็กและเยาวชน การพัฒนาสตรีและครอบครัว ไดประโยชน เหลือในดานตางๆมากข้ึน ศึกษา

25 โครงการทํางานรวมกันเปนเครือขาย เพ่ือดําเนินงานคุมครองแกเด็ก สตรี เด็ก สตรี เยาวชนไดรับการคุม 50,000 50,000 50,000 ประชาชน สตรี เด็ก เยาวชน ไดรับการ กองการ

กับหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม เยาวชน ท่ีไดรับผลจากปญหาความ ครองจากภาครัฐ เอกชน และได ไดประโยชน คุมครองจากภาครัฐ และเอกชน ศึกษา

ภาคเอกชนพ้ืนท่ีพรอมท้ังจัดเก็บขอมูล รุนแรง พรอมท้ังดําเนินการเก็บขอมูล รับขอมูลทท่ีเปนจริง  มากยิ่งข้ึน

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการรักษาฟนฟูผูปวยโรคไมติดตอ เพ่ือปองกันควบคุมโรคไมติดตอเปน บริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู ประชาชนผูใชบริการมีความ กอง

การบริการประชาชนและประหยัด หาดกรวด  ท้ัง  9  หมูบาน ปวยท่ีไดรับ สะดวกในการใหบริการและ สาธารณสุข

เวลาในการไปใชบริการท่ีโรงพยาบาล การฟนฟู ประหยัดคาใชจายในการไป

ใชบริการท่ีโรงพยาบาล

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือใหประชาชน  หมูท่ี 1 - 9  รณรงคการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 100,000 100,000 100,000 โรคไข ลดจํานวนประชาชนท่ีปวยดวย กอง

โรคไขเลือดออก ปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก จัดซื้อนํ้ายาและทรายอะเบท  เลือดออก โรคไขเลือดออก และใหตําบล สาธารณสุข

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ลดนอยลง หาดกรวดปลอดจากโรค

กําจัดตัวแกยุงลาย ไขเลือดออก

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

โรคเอดส เก่ียวกับการติดเช้ือและการปฏิบัติ การสงเคราะหผูปวยเอส เอดสลด เก่ียวกับการติดเช้ือและการ สาธารณสุข

ตอผูปวยโรคเอดส นอยลง ปฏิบัติตอผูปวยโรคเอดส

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (2559 - 2560)

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

แนวทางท่ี 2. แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

โรคพิษสุนัขบา จากโรคพิษสุนัขบา พิษสุนัข และทําหมันสุนัข พิษสุนัขบา จากโรคพิษสุนัขบา สาธารณสุข

และแมว ลดนอยลง

5 โครงการปองกันโรคในชองปาก เพ่ือใหประชาชนหมู  1 - 9 ปลอดภัย จัด จนท. ทันตาภิบาลมาบริการ 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนหมูท่ี  1 - 9 มีความรู กอง

จากโรคในชองปาก ประชาชนในทองท่ี ม. 1-9 ไดประโยชน ความเขาใจและปลอดภัยจาก สาธารณสุข

6 โครงการแกไขปญหาโรคระบาดตางๆ เพ่ือปองกันโรคระบาดตางๆท่ี ปองกันแกไขโรคระบาดตางๆท่ี 300,000 300,000 300,000 เกิดโรคระ ประชาชนในตําบลหาดกรวด กอง

ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด อาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด อาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี บาดนอยลง ไมเปนโรคระบาด สาธารณสุข

7 โครงการไอโอดีนกับการพัฒนาเด็ก เพ่ือปองกันควบคุมโรคไมติดตอเปน เด็กเล็กท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 30,000 30,000 30,000 เด็กเปนโรค เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู กอง

ปฐมวัย การบริการกับเด็กปฐมวัยและประหยัด วังหมู และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไอโอดีน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สาธารณสุข

เวลาในการไปใชบริการท่ีโรงพยาบาล เทศบาลตําบลหาดกรวด นอยลง ตําบลหาดกรวดไดรับการหยอด

ไอโอดีนในอาหาร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 6: ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นและการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการถมสระนํ้าบริเวณใกลกับศูนย เพ่ือเปนการปองกันอันตรายท่ีอาจ ถมสระนํ้าบริเวณใกลกับศูนย 217,000 217,000 217,000 จํานวนสระ ผูปกครอง นักเรียนศูนยเด็ก กองชาง

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหาดกรวด จะเกิดข้ึนกับเด็กได พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นํ้าลดนอย เล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด

หาดกรวด ขนาด กวาง 16 ม. ลง ไดรับความสะดวกสบาย

ยาว 109 ม. ลึก 1.4 ม. ปริมาณ

ดินลูกรังไมนอยกวา2,442ลบ.ม

2 โครงการนวัตกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือ จัดอบรมนวัตกรรมภาษาอังกฤษ 40,000 40,000 40,000 เยาวชน ผูบริหาร พนักงาน เยาวชน ฯ ท่ี กองการ

สื่อสาร การสื่อสารของพนักงานและประชาชน เพ่ือการสื่อสารแกผูบริหาร ประชาชนได เปนแกนนําสามารถสื่อสารภาษา ศึกษา

ทองถ่ิน พนักงาน เยาวชน ประชาชน รับความรู อังกฤษ และนํามาเผยแพรใหกับ

แกนนํา 45 คน เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนและผูท่ีสนใจได

3 โครงการไอทีใหเด็กไดเรียนรู เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ไดเรียนรูเก่ียวกับ เด็ก เยาวชน ตําบลหาดกรวด 400,000 400,000 400,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ตําบลหาดกรวด กองการ

เรื่อง ไอที ไดเรียนรูเรื่องไอที ไดรับความ ไดเรียนรูเก่ียวกับเรือง ไอที ศึกษา

รูเพ่ิมขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (2559 - 2560)

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

แนวทางท่ี 1. แนวทางจัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการอบรมคอมพิวเตอร และ เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดรับ จัดอบรมในดานคอมพิวเตอร 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง เยาวชน และประชาชนไดรับ กองการ

อินเตอรเน็ตสูโลกกวางดานเทคโนโลยี ความรูดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต และอินเตอรเน็ตแกเด็ก เยาวชน ท่ีอบรม ความรูดานคอมพิวเตอรและ ศึกษา

สารสนเทศ ประชาชนในตําบลหาดกรวด อินเตอรเน็ต

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานประจําเพ่ือใหมีครุภัณฑสําหรับใชในการ จัดซื้อครุภัณฑประจําศูนยพัฒนา 150,000 100,000 100,000 จํานวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีครุภัณฑ กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมูและศูนย ปฏิบัติงาน จัดเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ เด็กเล็ก หมูท่ี 1 และ หมูท่ี 4 ครุภัณฑท่ี เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน ศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด สื่อการเรียนการสอน จัดซื้อ และจัดการเรียนการสอนแกเด็ก

6 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใหเด็กมีหองเรียนปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 300,000 300,000 300,000 จํานวน เด็กมีหองเรียนท่ีเอ้ือตอการ กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.หาดกรวด สงเสริมการเรียนการสอนใหมี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 4 เครื่องท่ี เรียนรูการเรียนการสอนใหมี ศึกษา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยิ่ง ติดตั้ง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 โครงการจัดทําสนามเด็กเลน เพ่ือใหมีสนามเด็กเลนเพ่ือพัฒนาการ จัดทําสนามเด็กเลนภายในศูนย 100,000 100,000 100,000 สนามเด็ก เด็กมีสถานท่ีสําหรับการเลนทํา กองการ

กลามเน้ือมัดเล็ก มัดใหญ การตัดสินใจ พัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู เลนได ใหเกิดพัฒนาการทางกลามเน้ือ ศึกษา

การประสานงาน เกิดความสนุกสนาน มาตรฐาน และไดรับความสนุกสนาน

8 โครงการจัดซื้อทีวี LCD ขนาด 24 น้ิว เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากการมอง จัดซื้อทีวี LCD เพ่ือใชในศูนย 40,000 40,000 40,000 จํานวนทีวี นักเรียนไดประโยชนจากการ กองการ

ประจําหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสังเกตผานทางทีวีและไดสนุกสนาน พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีจัดซื้อ เรียนรูทางทีวี และไดรับความ ศึกษา

บานวังหมู เพลิดเพลิน สนุกสนานเพลิดเพลิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

9 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย

พัฒนา

เพ่ือใหมีจํานวนหองเรียนเพียงพอ ปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนา 300,000     300,000 300,000 ปรับปรุง ประชาชนในตําบลหาดกรวด กองการ

เด็กเล็กบานวังหมู ตอจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด อาคารได ไดใชบริการจากศูนยพัฒนา ศึกษา

มาตรฐาน เด็กเล็ก หมู 4

10 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย

พัฒนา

เพ่ือใหมีจํานวนหองเรียนเพียงพอ ปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนา - - 300,000 ปรับปรุง ประชาชนในตําบลหาดกรวด

ไดใช
กองการ

เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด ตอจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด อาคารได บริการจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

มาตรฐาน

11 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใหเด็กมีหองเรียนปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 300,000 300,000 300,000 จํานวนเครื่อง เด็กมีหองเรียนท่ีเอ้ือตอการ กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.หาดกรวด สงเสริมการเรียนการสอนใหมี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 1 ท่ีติดต้ัง เรียนรูการเรียนการสอนใหมี ศึกษา

หมูท่ี 1 บานทับใหม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยิ่ง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

12 โครงการจัดทําสนามเด็กเลน เพ่ือใหมีสนามเด็กเลนเพ่ือพัฒนาการ จัดทําสนามเด็กเลนภายในศูนย 100,000 100,000 100,000 สนามเด็ก เด็กมีสถานท่ีสําหรับการเลนทํา กองการ

หมูท่ี 1 บานทับใหม กลามเน้ือมัดเล็ก มัดใหญ การตัดสินใจ พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หาดกรวด เลนไดมาตร ใหเกิดพัฒนาการทางกลามเน้ือ ศึกษา

การประสานงาน เกิดความสนุกสนาน ฐาน และไดรับความสนุกสนาน

13 โครงการจัดซื้อทีวี LCD ขนาด 24 น้ิว เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากการมอง จัดซื้อทีวี LCD เพ่ือใชในศูนย 40,000      40,000 40,000 จํานวนทีวี นักเรียนไดประโยชนจากการ กองการ

ประจําหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสังเกตผานทางทีวีและไดสนุกสนาน พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีจัดซ้ือ เรียนรูทางทีวี และไดรับความ ศึกษา

เทศบาลตําบลหาดกรวด เพลิดเพลิน สนุกสนานเพลิดเพลิน

งบประมาณและท่ีผานมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

14 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด จํานวน เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต จัดซื้อกลองวงจรปด จํานวน - 100,000 - จํานวนกลอง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต กองการ

1 ชุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.หาดกรวดและทรัพยสิน 1 ชุด วงจรปด และทรัพยสินของทางราชการ ศึกษา

ท่ีจัดซ้ือ

15 โครงการกอสรางหองนํ้าประจําศูนย เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ กอสรางหองนํ้าประจําศูนยพัฒนา 300,000 - - จํานวน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด ปฎิบัติหนาท่ี เด็กเล็ก ทต.หาดกรวด ขนาด หองนํ้า สบาย มีหองนํ้าอยางเพียงพอ

กวาง 3 ม. ยาว 7 ม. เพ่ิมข้ึน

16 โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน และลด ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยใหกับ 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทต.หาดกรวด กองชาง

ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบล คาใชจายในการบริหารจัดการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล ไดประโยชน ไดรับประโยชนจากการติดตั้ง

หาดกรวด หาดกรวด ระบบพลังงานแสงอาทิตย

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 6: ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นและการศึกษา

แนวทางท่ี 2. แนวทางการสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

ตําบลหาดกรวด จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ สงเสริม เทศบาลตําบลหาดกรวด ท่ีไดมาตร บริการศูนยเยาวชนอยางท่ัวถึง ศึกษา

อาชีพงานดนตรี ศิลปะ ศูนยวิทยาศาสตรพรอมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ฐาน และเกิดประโยชนอยางคุมคา

การกีฬา และการสรางชมรมตางๆ ประจําศูนยเยาวชน

2 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้ง นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมกีฬา กองการ

ไดเขารวมการแขงขันกีฬากิจกรรม ท่ีจัดการ และนันทนาการอยางสนุกสนาน ศึกษา

นันทนาการ แขงขัน และเกิดพัฒนาการตามวัย

3 โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลตานภัย เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ประชาชนและเยาวชนไดเขารวม 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง เยาวชน ประชาชน ไดเขารวม กองการ

ยาเสพติด "เทศบาลตําบลหาดกรวด" กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด การแขงขัน ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

แขงขัน

4 โครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลตาน เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ประชาชนและเยาวชนไดเขารวม 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง เยาวชน ประชาชน ไดเขารวม กองการ

ภัยยาเสพติด "เทศบาลตําบลหาดกรวด"กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด การแขงขัน ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

แขงขัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2560)

งบประมาณและท่ีผานมา

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการแขงขันกีฬาเปตองศูนย 3 วัย เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ประชาชนและเยาวชนไดเขารวม 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้ง เยาวชน ประชาชน ไดเขารวม กองการ

 "เทศบาลตําบลหาดกรวด" กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด การแขงขัน ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

แขงขัน

6 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ประชาชนและเยาวชนไดเขารวม 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง เยาวชน ประชาชน ไดเขารวม กองการ

ตานภัยยาเสพติด "เทศบาลตําบลหาด กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด การแขงขัน ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

กรวด" แขงขัน

7 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ เพ่ือสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน เยาวชน ประชาชน ของ 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง เยาวชน ประชาชน ไดเขารวม กองการ

และกีฬาเพ่ือการอาชีพ กับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เทศบาลตําบลหาดกรวด ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาสูความเปนเลิศ ศึกษา

เขารวมแขงขันกีฬากับ แขงขัน สามารถสรางช่ือเสียงใหกับ

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐบาล หนวยงานไดเปนอยางดี

และเอกชน

8 โครงการจัดงานกีฬา กีฑาเยาวชน และ เพ่ือให เด็ก ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีการจัดงานกีฬา กลุมโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง เด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สํานักปลัด

นักเรียนตานยาเสพติดรวมกับเทศบาล และรูจักความสามัคคี การใหอภัยภายใน ภายในตําบลหาดกรวด ท่ีจัดการ มากยิ่งข้ึน และมีนํ้าใจนักกีฬา กองศึกษา

ตําบลหาดกรวด กลุมโรงเรียน และหางไกลยาเสพติด แขงขัน

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

และอุปกรณกีฬาไวใชในการฝกซอม ประชาชน หมูท่ี 1-9 กีฬาท่ีจัดซื้อ มีอุปกรณกีฬาไวใชออกกําลังกาย ศึกษา

และออกกําลังกายทุกวัน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการจัดคายพักแรมลูกเสือ และ เพ่ือใหเด็กนักเรียนสามารถชวยเหลือ เด็กนักเรียนเขาคายพักแรม 20,000 20,000 20,000 จํานวนคน เด็กนักเรียนไดรูจักความรัก กองการ

เนตนารีของเด็กและเยาวชนตานยา ตนเองได และมีความรัก สามัคคี ตอกัน ลูกเสือ  เนตนารี กลุมโรงเรียนใน ท่ีเขารับการ ความสามัคคีภายในกลุมเพ่ือน ศึกษา

เสพติดรวมกับ ทต.หาดกรวด ตําบลหาดกรวด อบรม และรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ

11 โครงการพัฒนาภาษาอาเซียน (อังกฤษ) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีความรู มีการอบรมภาษาอังกฤษใหกับ 200,000 200,000     200,000     จํานวนคน เด็ก เยาวชนไดเรียนรู เขาใจใน กองการ

ใหกับเด็กและเยาวชน ความเขาใจ ความสามารถในการใช เด็ก เยาวชนในตําบลหาดกรวด ท่ีเขารับการ ภาษาอังกฤษมากข้ึน ศึกษา

ภาษาอังกฤษ อบรม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการ วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 6: ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นและการศึกษา

แนวทางท่ี 3. แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 งานประพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพ่ือจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่งขนบ - ประชาชนตําบลหาดกรวดเขา 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน ประชาชนในตําบลไดรวม กองการ

ธรรมเนียมประเพณีใหคงไวสืบไป รวมกิจกรรม ท่ีเขารวม สืบสานประเพณีอันดีงามให ศึกษา

กิจกรรม คงอยู

2 โครงการประเพณีลอยกระทงเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่งขนบ - ประชาชนตําบลหาดกรวด 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน ประชาชนในตําบลไดรวม กองการ

ตําบลหาดกรวด ธรรมเนียมประเพณีใหคงไวสืบไป เขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม สืบสานประเพณีอันดีงามให ศึกษา

กิจกรรม คงอยู

3 โครงการประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ เพ่ือจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่งขนบ - ประชาชนตําบลหาดกรวด 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน ประชาชนในตําบลไดรวม กองการ

เน่ืองในเทศกาลสงกรานต ธรรมเนียมประเพณีใหคงไวสืบไป เขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม สืบสานประเพณีอันดีงามให ศึกษา

กิจกรรม คงอยู

4 โครงการถวายเทียนจํานําพรรษา เพ่ือจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่งขนบ - ประชาชนตําบลหาดกรวด 10,000 10,000 10,000 จํานวนคน ประชาชนในตําบลไดรวมสืบสาน กองการ

เน่ืองในวันเขาพรรษา ธรรมเนียมประเพณีใหคงไวสืบไป เขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม ประเพณีอันดีงามใหคงอยู ศึกษา

กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2560)

เทศบาลตําบลหาดกรวด



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการวันเด็กแหงชาติเทศบาลตําบล เพ่ือใหเด็ก  เยาวชนไดเขารวมกิจกรรม เด็ก เยาวชน ของตําบล 100,000 100,000 100,000 จํานวนคน เด็ก  เยาวชนไดเขารวม

กิจกรรม
กองการ

หาดกรวด อยางเหมาะสม ดวยความสนุกสนาน หาดกรวดไดเขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม ดวยความสนุกสนาน เกิด

พัฒนา
ศึกษา

เกิดพัฒนาการท่ีดี และมีคุณธรรม กิจกรรม การท่ีดี และมีคุณธรรม 

จริยธรรมจริยธรรม คํานึงถึงประโยชนสวนรวม คํานึงถึงประโยชนสวนรวม

6 โครงการอบรมปลูกฝงจิตสํานึกใน เพ่ือใหเด็ก  เยาวชนไดเขารวมกิจกรรม เด็ก เยาวชน ของตําบล 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน เด็ก  เยาวชนไดเขารวม

กิจกรรม
กองการ

ดานคุณธรรม และจริยธรรมใหแกเด็ก อยางเหมาะสม ดวยความสนุกสนาน หาดกรวดไดเขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม ดวยความสนุกสนาน เกิด

พัฒนา
ศึกษา

และเยาวชน เกิดพัฒนาการท่ีดี และมีคุณธรรม กิจกรรม การท่ีดี และมีคุณธรรม 

จริยธรรม

7 กิจกรรมวันแมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมใน นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 จํานวนคน นักเรียน ผูปกครองไดเขารวม กองการ

วันสําคัญ และกิจกรรมตามประเพณี จํานวน 120 คน ท่ีเขารวม กิจกรรม ศึกษา

กิจกรรม

8 กิจกรรมวันไหวครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมใน นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 จํานวนคน นักเรียน ผูปกครองไดเขารวม กองการ

วันสําคัญ และกิจกรรมตามประเพณี จํานวน 120 คน ท่ีเขารวม กิจกรรม ศึกษา

กิจกรรม

9 กิจกรรมวันลอยกระทงศูนยพัฒนาเด็ก เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมใน นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 จํานวนคน นักเรียน ผูปกครองไดเขารวม กองการ

เล็กบานวังหมู และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วันสําคัญ และกิจกรรมตามประเพณี จํานวน 120 คน ท่ีเขารวม กิจกรรม ศึกษา

เทศบาลตําบลหาดกรวด กิจกรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 7: ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมใน ประชาชนไดเสนอความคิดเห็น 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

หมูท่ี 1-9  และประชาคมระดับตําบล การบริหารงานรวมกับเทศบาล และปญหาตางๆใหเทศบาลนํา ผูเขารวม พัฒนาทองถ่ินของตนไดอยาง

ไปแกไขและพัฒนาตอไป ประชาคม ตรงตามความตองการ

2 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทางการ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมใน ประชาชนไดมีสวนรวมใน 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดมีสวนรวมและ สํานักปลัด

เมืองแบบประชาธิปไตยและมีสวนรวม การปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีเขารวมอบรม เขาใจการปกครองในระบอบ

ทางการเมืองอันมีพระมหากษัตรติ์ทรง อันมีพระมหากษัตรติ์ทรงเปนประมุข อันมีพระมหากษัตรติ์ทรงเปน ประชาธิปไตยฯ

เปนประมุข ประมุข

3 โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ  ศาสนา เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักชาติ  ประชาชนในตําบลหาดกรวดมี 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดมีสวนรวมมีจิต สํานักปลัด

และพระมหากษัตริย ศาสนา  และพระมหากษัตริย จิตสํานึกรักชาติ  ศาสนาและ รักชาติ ศาสนา สํานึกรักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย

มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (2559 - 2560)

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

แนวทางท่ี 1. แนวทางการสงเสริมความรู ความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง การมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับเอกชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักชาติ ประชาชนในตําบลหาดกรวดมี 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง ประชาชนไดมีสวนรวมมีจิต สํานักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ศาสนา และพระมหากษัตริย จิตสํานึกรักชาติ  ศาสนาและ ท่ีจัดกิจกรรม สํานึกรักชาติ ศาสนา และ

วันท่ี 5 ธันวาคม พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย

5 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักชาติ ประชาชนในตําบลหาดกรวดมี 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง ประชาชนไดมีสวนรวมมีจิต สํานักปลัด

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ศาสนา และพระมหากษัตริย จิตสํานึกรักชาติ  ศาสนาและ ท่ีจัดกิจกรรม สํานึกรักชาติ ศาสนา และ

วันท่ี 12 สิงหาคม พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย

6 โครงการขจัดความขัดแยง  และการ เพ่ือสรางสังคมไทยท่ีมีความสงบสุข 1.นักการเมืองทองถ่ิน 100,000 100,000 100,000 ความขัดแยง ประชาชนไทยท่ีมีความสงบ สํานักปลัด

สรางสังคมสมานฉันททางการเมือง ปราศจากความแตกแยกและความ 2.ประชาชนในชุมชนตําบล ทางการเมือง สุขปราศจากความแตกแยกและ

รุนแรงทางการเมือง หาดกรวด ลดลง ความรุนแรงทางการเมือง

7 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง เพ่ือใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิก มีการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 200,000 200,000 200,000 การเลือกต้ัง มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สํานักปลัด

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน การเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาฯ เปนไปดวย สภาทองถ่ิน และผูบริหารทอง

หรือผูบริหารทองถ่ิน ความเรียบรอย ถ่ินเปนไปดวยความเรียบรอย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 7: ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการรณรงคใหความรู เรื่อง เพ่ือใหความรู ความเขาใจกับพนักงาน พนักงานเทศบาล และประชาชน 100,000 100,000 100,000 จํานวนครง พนักงานเทศบาลและประชาชน สํานักปลัด

เศรษฐกิจอาเซียนกับพนักงานเทศบาล เทศบาลและประชาชนตําบลหาดกรวดตําบลหาดกรวดมีความรู ความ ท่ีอบรม ตําบลหาดกรวด มีความรู ความ

และประชาชนตําบลหาดกรวด ในเรื่องเศรษฐกิจอาเซียน เขาใจ เรื่องเศรษฐกิจอาเซียน เขาใจ ในเรื่องเศรษฐกิจอาเซียน

(เปดประตูตําบลหาดกรวดสูอาเซียน) มากยิ่งข้ึน มากยิ่งข้ึน

2 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ เพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจและ ประชาชนมีความเขาใจ 100,000 100,000     100,000     จํานวนคน ประชาชนมีความเขาใจและ สํานักปลัด

ประชาชน ตระหนักในสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการดํา ตระหนักในสิทธิข้ันพ้ืนฐานใน ท่ีเขารวม ตระหนักในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

เนินชีวิตมีความสํานึกและรับผิดชอบ การดําเนินชีวิตมีความสํานึก อบรม ในการดําเนินชีวิตมีความสํานึก

ตอสังคมสวนรวมตลอดจนเปน และรับผิดชอบตอสังคม และรับผิดชอบตอสังคมสวน

พลเมืองท่ีมีความตื่นตัว สวนรวมตลอดจนเปนพลเมือง รวมตลอดจนเปนพลเมืองท่ีมี

ท่ีมีความตื่นตัว ความตื่นตัว

3 โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน มีทักษะ จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนใน 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน นักเรียนมีทักษะอาชีพ พรอม สํานักปลัด

เพ่ือกาวสู AEC ตามหลัก อาชีพ พรอมกาวเขาสู AEC เขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ท่ีเขารวม กาวเขาสู AEC

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาสามป (2559 - 2560)

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

แนวทางท่ี 2. แนวทางการสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน และพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการวันทองถ่ินอุตรดิตถรวมพลัง เพ่ือใหประชาชน และพนักงาน ไดมี ประชาชน ขาราชการ และ 35,000 35,000 35,000 จํานวนคน ไดดําเนินการจัดกิจกรรม สํานักปลัด

สรางทาเหนือเมืองหนาอยู ความภาคภูมิใจในบทบาทของ อปท. พนักงาน ท่ีเขารวม รณรงคและประชาสัมพันธ

รวมกิจกรรมเพ่ือแสดงใหประชาชน กิจกรรม วันทองถ่ินไทย

ตระหนักและไดเล็งเห็นความสําคัญ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 7: ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจดงานวันเทศบาล (1 ก.ค.) เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน ลูกจางได เพ่ือให ขาราชการ พนักงาน 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้ง ไดจัดกิจกรรมเพ่ือกอใหเกิด สํานักปลัด

รวมกิจกรรมและแสดงความสามัคคีท่ี ลูกจาง เกิดความสามัคคีภายใน ท่ีจัดกิจกรรม ความสามัคคีตอองคกร

เปนประโยชนตอองคกรเน่ืองในวันยก องคกร

ฐานะจากองคการบริหารสวนตําบล

เปนเทศบาลตําบล

2 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ือใหการบริหารงานเทศบาลใหมี จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน 500,000 500,000 500,000 จํานวนหมูบาน เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษี กองคลัง

ทรัพยสิน ประสิทธิภาพ ทรัพยสินในพ้ืนท่ี ต.หาดกรวด ท่ีจัดทํา เพ่ิมข้ึนรอยละ  90  ของรายได

ท่ี เทศบาลจัดเก็บ

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

สํานักงานท่ีจําเปน งานของพนักงาน อุปกรณสํานักงาน ท่ีจัดซ้ือ หาดกรวดมีประสิทธิภาพมากข้ึน

4 โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงพรอม เพ่ือประชาสัพันธขาวสารใหประชาชน จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอม 50,000 50,000 50,000 จํานวนเครื่อง เพ่ือประชาชนไดรับทราบขาว สํานักปลัด

ลําโพงประจํารถเทศบาล ในตําบลหาดกรวดไดรับทราบขาวสาร ลําโพงติดตั้งประจํารถเทศบาล เสียงท่ีจัดซ้ือ สารจากเทศบาล

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาสามป (2559 - 2560)

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

แนวทางท่ี 3. แนวทางการพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอรเดิม มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร 50,000 50,000 50,000 ระบบคอมพิว พนักงานและประชาชนผูท่ีใช สํานักปลัด

ของสํานักงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพ และเพ่ิม ท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงาน เตอรไดมาตร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ระบบงานคอมพิวเตอรใหมท่ีจําเปน และเหมาะสม ฐาน มีการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย

6 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภาย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายใน 200,000 200,000 200,000 จํานวนเครื่อง เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน สํานักปลัด

ในสํานักงานเทศบาลตําบลหาดกรวด งานของพนักงาน สํานักงาน ปรับอากาศท่ี ของพนักงานเทศบาล

จัดซ้ือ

7 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพรอม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานัก 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงอาคาร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ กองชาง

ฝาเพดานสํานักงาน ทต.หาดกรวด งานของพนักงาน เจาหนาท่ี งานเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดมาตรฐาน ทํางานของพนักงานเทศบาล

8 โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถดาน 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงโรง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ กองชาง

ดานหนาอาคารเอนกประสงค งานของพนักงาน เจาหนาท่ี หนาอาคารเอนกประสงค จอดรถได ทํางานของพนักงานเทศบาล

ขนาด กวาง 7 ม. ยาว 30 ม. มาตรฐาน

9 กลองวงจรปดพรอมอุปกรณครบชุด เพ่ือบันทึกภาพภายในเขตพ้ืนท่ี จัดซื้อกลองวงจรปดพรอม

ติดตั้ง
50,000 50,000 50,000 จํานวนกลอง มีวัสดุครุภัณฑเพียงพอตอการ สํานักปลัด

เทศบาลตําบลหาดกรวด จํานวน 1 ระบบ วงจรปดท่ีซ้ือ ปฏิบัติงานบริการประชาชน

10 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพรอม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานัก 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงอาคาร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ กองชาง

ฝาเพดานหองประชุม ทต.หาดกรวด งานของพนักงาน เจาหนาท่ี งานเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดมาตรฐาน ทํางานของพนักงานเทศบาล

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาหองนํ้า เพ่ือใหผูท่ีเขาใชบริการหองนํ้าไดรับ ปรับปรุงภูมิทัศนหนาหองนํ้า 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูเขารับ กองชาง

ใหมเทศบาลตําบลหาดกรวด ประโยชน ใหม ทต.หาดกรวด ใหสวยงาม บริการหองนํ้า สํานักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 7: ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางท่ี 4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ บุคลากรเขารับการฝกอบรม 300,000 300,000 300,000 จํานวนคน การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

ผูบริหาร สมาชิก ทต. พนักงาน งานของพนักงาน ศึกษาดูงาน  ตามหลักสูตรตางๆ ท่ีเขารักบาร มากยิ่งข้ึน

ลูกจางเทศบาล อบรม

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรม 300,000 300,000 300,000 จํานวนคน การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

ผูบริหารสมาชิกสภาและพนักงาน งานของพนักงาน ผูบริหารสมาชิกสภา และ ท่ีเขารับการ มากยิ่งข้ึน

พนักงาน อบรม

3 โครงการพัฒนาและสงเสริมความรูให เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาความรูเรื่องการ 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน เขาใจในการปฏิบัติงานอยางมี สํานักปลัด

กับบุคลากร เรื่องการพัฒนาสตรี งานของพนักงาน พัฒนาสตรี ครอบครัว เด็กและ ท่ีเขารับการ ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

การพัฒนาครอบครัว การพัฒนาเด็ก เยาวชน อบรม

เยาวชน

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (2559 - 2560)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท)

4 415,000 4 415,000 5 10,415,000 13 11,245,000

8 205,000 8 205,000 9 23,653,500 25 24,063,500

4 100,800,000 4 100,800,000 4 100,800,000 12 302,400,000

16 101,420,000 16 101,420,000 18 134,868,500 50 337,708,500

39 28,430,000 39 28,430,000 39 28,430,000 117 85,290,000

12 54,620,000 12 54,620,000 12 54,620,000 36 163,860,000

51 83,050,000 51 83,050,000 51 83,050,000 153 249,150,000

เพ่ือการเกษตร

2.1 ปรับปรุงระบบนํ้าประปา

2.2 พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร

รวม

รวม

2) การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.2559  ถึง  2561 )

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม  3  ป

1.2 สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ

1.3 จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ

1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1 จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ



จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท)

5 15,832,000 6 16,132,000 5 15,832,000 16 47,796,000

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

3 650,000 1 300,000 1 300,000 5 1,250,000

8 1,650,000 7 7,900,000 4 900,000 19 10,450,000

ชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ

5 850,000 4 800,000 4 800,000 9 2,450,000

มีสวนรวมในการแกไขปญหา

29 1,011,000 27 871,000 28 4,821,000 84 6,703,000

51 20,043,000 46 26,053,000 43 22,703,000 136 68,799,000

29 9,420,000 29 9,420,000 29 9,420,000 87 28,260,000

14 5,550,000 14 5,550,000 14 5,550,000 42 16,650,000

77 153,153,000 80 164,553,000 80 164,553,000 237 482,259,000

15 3,360,000 15 3,360,000 15 3,360,000 45 10,080,000

เพ่ือการเกษตร

15 1,182,000 15 1,182,000 15 1,182,000 45 3,546,000

150 172,665,000 153 184,065,000 153 184,065,000 456 540,795,000

เพ่ิมรายไดใหกับประชาชน

3.2 สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหไดมาตรฐาน

3.3 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม อปพร.

รวม

ผูพิการ ผูปวยเอดส

3.4 สรางความปลอดภัยในทรัพยสินและใหการ

3.5 ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหประชาชน

3.6 สนับสนุนพัฒนาสินคาการเกษตร การผลิต

เกษตรอินทรีย และพัฒนารายได

3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน

3.1 แนวทางจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ  

สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และ

รวม  3  ป
ยุทธศาสตร

ป 2559 ป 2560 ป 2561

4.5 พัฒนา ปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงไรสาย

4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

4.2 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรใหครอบคลุม

4.3 พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน ปลอดภัย

รวม

4.4 ปรับปรุงหรือกอสรางเสนทางคมนาคมเขาพ้ืนท่ี



จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท)

26 1,930,000 23 1,430,000 23 1,430,000 72 4,790,000

ให อสม.ในพ้ืนท่ีชวยดูแลประชาชน

7 810,000 7 810,000 7 810,000 21 2,430,000

ปองกันแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ

33 2,740,000 30 2,240,000 30 2,240,000 93 7,220,000

17 4,137,000 17 3,887,000 17 4,087,000 51 12,111,000

พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

12 800,000 12 800,000 12 800,000 36 2,400,000

12 420,000 12 420,000 12 420,000 36 1,260,000

41 5,357,000 41 5,107,000 41 5,307,000 123 15,771,000

จัดการของเทศบาล

7 650,000 7 650,000 7 650,000 21 1,950,000

บริหาร การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน

7.2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน 5 315,000 5 315,000 5 315,000 15 945,000

7.3 พัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงาน 11 2,380,000 11 2,380,000 11 2,380,000 33 7,140,000

4 1,150,000 4 1,150,000 4 1,150,000 12 3,450,000

27 4,495,000 27 4,495,000 27 4,495,000 81 13,485,000

369 389,770,000 364 406,430,000 363 436,728,500 1,092 1,232,928,500

7.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

รวมท้ังสิ้น

5.2 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ

รวม

6) การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

6.1 จัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนย

6.2 การสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน

รวม

6.3 สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม

7) พัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการ

7.1 สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเมือง การ

รวม  3  ป

5) การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 2561

5.1 สงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณ



  

สวนที่  ๔ 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล 

 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (reporting) เปนองคประกอบสําคัญยิ่งสวนหนึ่งของการวางแผนพัฒนา
สามป ความสําคัญที่จะบอกไดวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นมีมากใน
ระดับใดขอบงชี้ที่จะใหผูมีหนาที่ในการบริหารเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดแกไขปรับปรุงปรับกระบวนการในการ
พัฒนาจากแผนพัฒนาสามป ซึ่งจะตองมาจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
เพราะวาการรายงานผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด  เปนการตรวจสอบผลของโครงการและกิจกรรม   
ตาง ๆ ในการพัฒนาโดยใชเงินงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดกรวด เงินงบประมาณของรัฐบาลทั้งเงินอุดหนุน
ทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณจากแหลงอ่ืน ๆขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นแมวาจะสงผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบก็ตามแตก็จะเปนปจจัยสําคัญในปรับปรุง แกไขการพัฒนาในโอกาสตอไปได การติดตามและประเมินผล
ครั้งน้ีต้ังอยูบนรากฐานของความเปนจริงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทองถิ่น 
 กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ไดแก การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด ที่แสดงถึงรายละเอียดของขอมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไป ดานโครงสรางพื้นฐาน   
(ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน
การเมือง การบริหาร โดยหากขอมูลเชิงสถิติใดที่จะทําใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาได ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาตาง ๆ  และการประสานโครงการพัฒนา โดยมีรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังน้ี 
 

๑. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๒๘ กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลหาดกรวด ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 
   ๑. สมาชิกสภาทองถิ่นทีส่ภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
   ๒. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
   ๓. ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
   ๔. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
   ๕. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิน่คัดเลือกจํานวนสองคน 

 

โดยใหคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
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
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

 การติดตามและประเมินผลโครงการเฉพาะแตละโครงการเม่ือมีการดําเนินการเกิดขึ้น  จะมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปติดตามงานจนกวาจะเสร็จสิ้นอยางนอยไมตํ่ากวา ๒ ครั้ง (กอนและหลังการดําเนินงาน)   
ทุกโครงการไป  
 
  



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

บานทับใหม หมูที่ ๑ 

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับใหม มาพรอมกันแลวทางเทศบาลจะไดให

ผูใหญบาน หมูที่ ๑  นายชูชาติ   เที่ยงฟก ซึ่งเปนเจาบานกลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่

ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม ที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวม 

(หัวหนาสํานักปลัด) ประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุมประชาคม ๕ อันดับแรกไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  สําหรับปน้ีน้ันเราจะมาดูกันวาในปที่

ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่ ๑ บาง แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศ

บัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหในปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจาก

เจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีกอยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุม

ประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับใหมดวย

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด และสําหรับทานที่ยังไม

เขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการจายภาษี  วันน้ีจะมีเจาหนาที่จากกองคลังเทศบาลตําบลหาดกรวด

มาอธิบายใหกับทานไดรับทราบกันครับ 
 

นางสยุมพร  ทาใจ  กอนอื่นตองขอกลาวสวัสดีกับพอแม พี่ นอง หมูที่๑ กันกอนเลยสําหรับวันน้ีที่เรา

ออกมาอํานวยความสะดวกใหกับ พอแม พี่ นองน้ันเน่ืองจากบางทานยังไมเขาใจวาทําไมตอง

ชําระภาษี ตองอธิบายกอนวาการชําระภาษีน้ันจําเปนตองชําระกันทุกอยาง ภาษีบํารุงทองที่

ชําระภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกป ภาษีโรงเรือนและที่ดินตองชําระภาษีภายในวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ของทุกป สําหรับภาษีปายตองชําระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกป ถาหากมี

การเปลี่ยนแปลงในกรณีเปลี่ยนปาย โอนปาย ยายปาย หรือปลดปายแลวใหแจงใหเทศบาล

ตําบลหาดกรวดทราบดวย และถาหากไมชําระภาษีตามกําหนดเวลาตองเสียเงินเพิ่มรอยละ

สิบตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่คะ สําหรับในสวนของการชําระภาษีมีเทาน้ี

คะ   มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพิ่มเติมหรือเปลา ถาไมมีอะไร

สงสัยหรือสอบถามก็จะไดใหเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปเลยคะ 

 
 



น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง สวัสดีคะ พอ แม พี่ นอง เรามาพบกันอีกแลวนะคะสําหรับปน้ี 

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งในการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป    

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ถาพอ แม พี่ นอง มีปญหาความเดือดรอนในเรื่องอะไรบางสามารถที่

จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอโครงการที่เทศบาลไดดําเนินการ

ไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไมจําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลได

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติป ๕๘ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตอง

ดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ 

๑ บานทับใหม มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

 ๑. โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองดาดคอนกรีต สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทับใหม หมูที่ ๑ 

และบานซานหมูที่ ๔  

 ๒. โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า บริเวณซอยมงคลทรัพย หมู ๑ พรอมวางทอ คสล.ขนาด 

Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๗ ทอน 

 ๓. โครงการวางทอ คสล. Ø ๐.๐๔ เมตร นํ้าเขานา ๑๘ จุด ของสถานีสูบนํ้าดวยพลังงาน

ไฟฟาบานทับใหม 

 ๔. โครงการวางทอเขานา ๑๓ จุด ทุบสกัดดาดคลองขนาด ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที ยาว ๑๒ 

เมตร ของสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาบานทับใหมและบานซาน 

   ๕. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน ไหลทาง เขตที่ ๑ (หมูที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, 
๙) 
 ๖. โครงการวางทอ pvc Ø ๖ น้ิว และทุบสกัดแผงคอนกรีต สถานีสูบนํ้าบานทับใหม         

หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖ (ตอนที่ ๒) 

 ๗. โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด หมูที่ ๑ บานทับใหม 

 ๘. โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาบานทับใหม หมู ๑ บานทับใหม 

 โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาลานตากขาว หมูที่ ๑  บานทับใหม่ 

๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๑ – ๙ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา ๑,๓๖๐ บล.ม. 
 

  ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวพรอมกับ

โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณน้ีแนนอน และในลําดับตอไปเจาหนาที่จะแจก

กระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บ

กระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะให

ประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามากที่สุด จํานวน

คนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหนได

ดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามาบรรจุ

ไวในแผน ป ๒๕๕๙  



 

 ๑. ขอเครื่องออกกําลังกายบริเวณโรงเรียนทับใหม 

 ๒. โครงการเปดซอยขางบานนายจําเนียร  รุงเชตุ  ตรอกเกาบานนายถนอม 

 ๓. ขอคลองไสไกจากหลังเทศบาลไปคลองจระเข (บริเวณที่นานางกานตอง) 

 ๔. โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาเพื่อการเกษตรซอยลางวัดทับใหม  หมูที่ ๑ 

 ๕. โครงการแกไขเสียงตามสายของหมูบานใหชัดเจน 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ี

ไปบรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๙ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่เราไดตกลงกันไวต้ังแตตนแลวคะ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เราไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนา 

 (หัวหนาสํานักปลัด) สามป ปพ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยางเปนเอกฉันทไปใส

ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และลําดับตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี        

นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับใหม ขอเชิญครับ  
 

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับใหมทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ี เรา

ไดมาพบเจอกันในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามป เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหาความ

ตองการของประชาชนหมูที่ ๑  ทั้ง ๕ โครงการ ตามที่ทานเสนอมาน้ันเทศบาลจะดําเนินการ

ใหกับ พอ แม พี่ นอง แตโครงการที่เราจะดําเนินการใหกับทานเปนโครงการแรกน้ัน ก็

จะตองเปนโครงการที่ทานเสนอมาและติดหัวใจเปนอันดับแรก แตทุกโครงการที่ขอมาในปน้ี

น้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ทุกโครงการครับ เทศบาล

และคณะผูบริหารอยากจะดําเนินการโครงการทุกโครงการตามที่ทานขอมา แตเทศบาล

จําเปนจะตองดูงบประมาณที่เขามาดวยวามีจํานวนเทาไหรเพียงพอหรือไมที่จะดําเนิน

โครงการใหกับประชาชน เราจําเปนที่จะตองมีโครงการในแผนเพื่อที่วาเมื่อมีงบประมาณมา

เราสามารถที่จะนําโครงการที่มีอยูในแผนมาดําเนินการได แตถาโครงการที่ตองการทําไมมีอยู

ในแผนเราไมสามารถที่จะดําเนินการได เราจึงจําเปนตองออกมาประชาคมทุกป และสุดทาย

น้ีเราตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับใหมมากที่ใหความรวมมือกับเทศบาลใน

การออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย 

หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมี

ทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการ

รบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม  

(หัวหนาสํานักปลัด) พี่ นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณในแตละโครงการอีกดวย และยังไดรับ

การยืนยันจากทานนายกแลววาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทานเสนอมาน้ัน ถามีงบประมาณ



เขามามากเทศบาลจะดําเนินการ ตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุกโครงการน้ัน

จําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จึงจะสามารถนําโครงการมา

ดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหผูใหญบาน

กลาวปดประชุมในครั้งน้ี เชิญผูใหญชูชาติ  เที่ยงฟก ผูใหญบาน หมูที่ ๑ กลาวปดประชุมใน

ครั้งน้ีดวยครับ 
 

นายชูชาติ  เท่ียงฟก  นายชูชาติ   เที่ยงฟก กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขารวม 

(ผูใหญบาน หมู ๑) ประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี และ

พรอมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษี ตองขอขอบคุณอีกครั้ง เพื่อไมใหเปนการ

รบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ 

ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 

 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

บานหาดกรวด หมูที่ ๒ 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวด มาพรอมกันแลวทางเทศบาลจะไดให

ผูใหญบาน หมูที่ ๒  นายประสบ  วอนสรอย  ซึ่งเปนเจาบานกลาวเปดประชุม และให

เจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม ที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวม 

(หัวหนาสํานักปลัด) ประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุมประชาคม ๕ อันดับแรกไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  สําหรับปน้ีน้ันเราจะมาดูกันวาในปที่

ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่ ๒ แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศ

บัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหในปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจาก

เจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีกอยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุม

ประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวด

ดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด และสําหรับทานที่ยัง

ไมเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการจายภาษี  วันน้ีจะมีเจาหนาที่จากกองคลังเทศบาลตําบลหาด

กรวดมาอธิบายใหกับทานไดรับทราบกันครับ 
 

นางสยุมพร  ทาใจ  กอนอื่นตองขอกลาวสวัสดีกับพอแม พี่ นอง หมูที่ ๒ กันกอนเลยสําหรับวันน้ีที่เรา

ออกมาอํานวยความสะดวกใหกับ พอแม พี่ นองน้ันเน่ืองจากบางทานยังไมเขาใจวาทําไมตอง

ชําระภาษี ตองอธิบายกอนวาการชําระภาษีน้ันจําเปนตองชําระกันทุกอยาง ภาษีบํารุงทองที่

ชําระภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกป ภาษีโรงเรือนและที่ดินตองชําระภาษีภายในวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ของทุกป สําหรับภาษีปายตองชําระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกป ถาหากมี

การเปลี่ยนแปลงในกรณีเปลี่ยนปาย โอนปาย ยายปาย หรือปลดปายแลวใหแจงใหเทศบาล

ตําบลหาดกรวดทราบดวย และถาหากไมชําระภาษีตามกําหนดเวลาตองเสียเงินเพิ่มรอยละ

สิบตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่คะ สําหรับในสวนของการชําระภาษีมีเทาน้ี

คะ มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพิ่มเติมหรือเปลา ถาไมมีอะไรสงสัย

หรือสอบถามก็จะไดใหเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปเลยคะ 

 



 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง สวัสดีคะ พอ แม พี่ นอง เรามาพบกันอีกแลวนะคะสําหรับปน้ี 

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งในการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป    

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ถาพอ แม พี่ นอง มีปญหาความเดือดรอนในเรื่องอะไรบางสามารถที่

จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอโครงการที่เทศบาลไดดําเนินการ

ไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไมจําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลได

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติป ๕๘ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตอง

ดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ 

๒ บานหาดกรวด มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

๑. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน ไหลทาง ปริมาณลูกรังไมนอยกวา ๒,๗๑๕ 
ลบ.ม. เขตที่ ๑ (หมูที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙) 

 ๒. โครงการกอสรางทางเช่ือม คสล. ซอย ๑ สิทธิโชค หมู ๒ บานหาดกรวดลงลูกรังไหลทาง

พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ   

 โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไรสาย หมูที่ ๒  จํานวน ๑ จุด 

๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๑ – ๙ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา  ๑,๓๖๐ บล.ม. 
๓. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๘ พุทธรักษา หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 
 

  ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวพรอมกับ

โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณน้ีแนนอน และในลําดับตอไปเจาหนาที่จะแจก

กระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บ

กระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะให

ประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามากที่สุด จํานวน

คนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหนได

ดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามาบรรจุ

ไวในแผน ป ๒๕๕๙  

 ๑. ขอรางระบายนํ้าภายในหมูบาน หมูที่ ๒ 

 ๒. ขอเครื่องออกกําลังกายหมูบาน หมูที่ ๒ 

 ๓. ขอเสียงไรสาย ซอย ๗ เพชรไพลิน 

 ๔. โครงการกอสรางถนน คสล.สายลาง เพื่อการเกษตร หมูที่ ๑ – หมูที่ ๓ 

 ๕. โครงการถมสระนํ้าบริเวณใกลกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สรางใหมในโรงเรียนบานทับใหม 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ี

ไปบรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๙ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่เราไดตกลงกันไวต้ังแตตนแลวคะ 
 



นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เราไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนา 

 (หัวหนาสํานักปลัด) สามป ปพ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยางเปนเอกฉันทไปใส

ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และลําดับตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี        

นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวด ขอเชิญ

ครับ  
 

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครบั พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวดทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ี 

เราไดมาพบเจอกันในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามป เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหาความ

ตองการของประชาชนหมูที่ ๒  ทั้ง ๕ โครงการ ตามที่ทานเสนอมาน้ันเทศบาลจะดําเนินการ

ใหกับ พอ แม พี่ นอง แตโครงการที่เราจะดําเนินการใหกับทานเปนโครงการแรกน้ัน ก็

จะตองเปนโครงการที่ทานเสนอมาและติดหัวใจเปนอันดับแรก แตทุกโครงการที่ขอมาในปน้ี

น้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ทุกโครงการครับ เทศบาล

และคณะผูบริหารอยากจะดําเนินการโครงการทุกโครงการตามที่ทานขอมา แตเทศบาล

จําเปนจะตองดูงบประมาณที่เขามาดวยวามีจํานวนเทาไหรเพียงพอหรือไมที่จะดําเนิน

โครงการใหกับประชาชน เราจําเปนที่จะตองมีโครงการในแผนเพื่อที่วาเมื่อมีงบประมาณมา

เราสามารถที่จะนําโครงการที่มีอยูในแผนมาดําเนินการได แตถาโครงการที่ตองการทําไมมีอยู

ในแผนเราไมสามารถที่จะดําเนินการได เราจึงจําเปนตองออกมาประชาคมทุกป และสุดทาย

น้ีเราตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวดมากที่ใหความรวมมือกับเทศบาล

ในการออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย 

หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมี

ทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการ

รบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณในแตละโครงการอีกดวย และยังไดรับ

การยืนยันจากทานนายกแลววาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทานเสนอมาน้ัน ถามีงบประมาณ

เขามามากเทศบาลจะดําเนินการ ตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุกโครงการน้ัน

จําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จึงจะสามารถนําโครงการมา

ดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหผูใหญบาน

กลาวปดประชุมในครั้งน้ี เชิญผูใหญประสบ  วอนสรอย  ผูใหญบาน หมูที่ ๒ กลาวปดประชุม

ในครั้งน้ีดวยครับ 
 

นายประสบ  วอนสรอย  นายประสบ   วอนสรอย กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขา 

(ผูใหญบาน หมู ๒) รวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ



เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        

และพรอมใหความรูความเขาใจเกีย่วกับเรื่องของภาษี ตองขอขอบคุณอีกครั้ง เพื่อไมใหเปน

การรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ 

ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

บานบุงจิก หมูที่ ๓ 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิก มาพรอมกันแลวทางเทศบาลจะไดให

ผูใหญบาน หมูที่ ๓  นายบุญเสริม  ชัยคํา  ซึ่งเปนเจาบานกลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่

ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม ที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวม 

(หัวหนาสํานักปลัด) ประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุมประชาคม ๕ อันดับแรกไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  สําหรับปน้ีน้ันเราจะมาดูกันวาในปที่

ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่ ๓ แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศ

บัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหในปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจาก

เจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีกอยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุม

ประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิก ดวย

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด และสําหรับทานที่ยังไม

เขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการจายภาษี  วันน้ีจะมีเจาหนาที่จากกองคลังเทศบาลตําบลหาดกรวด

มาอธิบายใหกับทานไดรับทราบกันครับ 
 

นางสยุมพร  ทาใจ  กอนอื่นตองขอกลาวสวัสดีกับพอแม พี่ นอง หมูที่ ๓ กันกอนเลยสําหรับวันน้ีที่เรา

ออกมาอํานวยความสะดวกใหกับ พอแม พี่ นองน้ันเน่ืองจากบางทานยังไมเขาใจวาทําไมตอง

ชําระภาษี ตองอธิบายกอนวาการชําระภาษีน้ันจําเปนตองชําระกันทุกอยาง ภาษีบํารุงทองที่

ชําระภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกป ภาษีโรงเรือนและที่ดินตองชําระภาษีภายในวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ของทุกป สําหรับภาษีปายตองชําระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกป ถาหากมี

การเปลี่ยนแปลงในกรณีเปลี่ยนปาย โอนปาย ยายปาย หรือปลดปายแลวใหแจงใหเทศบาล

ตําบลหาดกรวดทราบดวย และถาหากไมชําระภาษีตามกําหนดเวลาตองเสียเงินเพิ่มรอยละ

สิบตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่คะ สําหรับในสวนของการชําระภาษีมีเทาน้ี

คะ มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพิ่มเติมหรือเปลา ถาไมมีอะไรสงสัย

หรือสอบถามก็จะไดใหเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปเลยคะ 

 



 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง สวัสดีคะ พอ แม พี่ นอง เรามาพบกันอีกแลวนะคะสําหรับปน้ี 

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งในการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป    

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ถาพอ แม พี่ นอง มีปญหาความเดือดรอนในเรื่องอะไรบางสามารถที่

จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอโครงการที่เทศบาลไดดําเนินการ

ไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไมจําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลได

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติป ๕๘ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตอง

ดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ 

๓ บานบุงจิก มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

๑. โครงการขยายเขต วางทอเมนประปาเทศบาล ทอ pvc ขนาด Ø ๓ น้ิว หมูที่ ๓ บานบุง
จิก ไป หมูที่ ๘ บานดงชางดี   
๒. โครงการปรับปรุงประปาเทศบาล (บานบุงจิก หมู ๓) ติดต้ังทอผสมเร็วพรอมอุปกรณ 
๓. โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า บริเวณซอย ๙ หมูที่ ๓ บานบุงจิก จํานวน ๔๘ ทอน 
พรอมบอพักนํ้า จํานวน ๓ บอ   
๔. โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณทางเขาบานนางบรรเลง ซอยชัยณรงค อูซอมรถ พรอม
บอพัก จํานวน ๓ บอ 
๕. โครงการวางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตรของสถานีสูบนํ้าบานทับใหม หมูที่ ๓ บานบุงจิก 
จํานวน ๑๒๔ ทอน พรอมบอพัก จํานวน ๔ บอ 
๖. โครงการวางทอเขานา สถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาบานทับใหมและบานซาน ๑๓ จุด 
ทุบสกัดดาดคลองขนาด ๐.๕๐ บล.ม./วินาท ี
๗. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบานลงไหลทาง เขต ๑ (หมู ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙) 
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา ๒,๗๑๕ ลบ.ม. 
๘. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนางบุญเชิญ  แกวมณี หมูที่ ๓ พรอมวางทอระบาย
นํ้า จํานวน ๑๐ ทอน   
๙. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางรานอาหารนองนุก หมูที่ ๓ บานบุงจิก 
๑๐. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนางชบา  อ่ําแจง หมูที่ ๓บานบุงจิก พรอมวางทอ
ระบายนํ้า 
๑๑. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๘ บุงจิก ทางไปหนองหอย (บานตาเปยก) หมูที่ ๓ 
(ชวงที่๑) 
๑๒. โครงการติดต้ังตูควบคุมสูบนํ้าดิบประปาเทศบาล หมูที่ ๓ บานบุงจิก   

 โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไรสาย หมูที่ ๓  จํานวน ๒ จุด 

๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๑ – ๙ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา  ๑,๓๖๐ บล.ม. 
 

  ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวพรอมกับ

โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณน้ีแนนอน และในลําดับตอไปเจาหนาที่จะแจก

กระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บ



กระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะให

ประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามากที่สุด จํานวน

คนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหนได

ดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามาบรรจุ

ไวในแผน ป ๒๕๕๙  

 ๑. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บริเวณทางลงสะพานทาทอง 

 ๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณสายริมนํ้านาน 

 ๓. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานครูโพธ์ิ   มวงพันธ 

 ๔. โครงการติดต้ังกลองวงจรปด หมูที่ ๓ บานบุงจิก 

 ๕. โครงการซอมแซมเสียงตามสายในหมูบาน หมูที่ ๓ 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ี

ไปบรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๙ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่เราไดตกลงกันไวต้ังแตตนแลวคะ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เราไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนา 

 (หัวหนาสํานักปลัด) สามป ปพ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยางเปนเอกฉันทไปใส

ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และลําดับตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี        

นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิก ขอเชิญครับ  
 

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิกทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ี      

เราไดมาพบเจอกันในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามป เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหา  

ความตองการของประชาชนหมูที่ ๓  ทั้ง ๕ โครงการ ตามที่ทานเสนอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหกับ พอ แม พี่ นอง แตโครงการที่เราจะดําเนินการใหกับทานเปนโครงการแรก

น้ัน ก็จะตองเปนโครงการที่ทานเสนอมาและติดหัวใจเปนอันดับแรก แตทุกโครงการที่ขอมา

ในปน้ีน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ทุกโครงการครับ 

เทศบาลและคณะผูบริหารอยากจะดําเนินการโครงการทุกโครงการตามที่ทานขอมา แต

เทศบาลจําเปนจะตองดูงบประมาณที่เขามาดวยวามีจํานวนเทาไหรเพียงพอหรือไมที่จะ

ดําเนินโครงการใหกับประชาชน เราจําเปนที่จะตองมีโครงการในแผนเพื่อที่วาเมื่อมี

งบประมาณมาเราสามารถที่จะนําโครงการที่มีอยูในแผนมาดําเนินการได แตถาโครงการที่

ตองการทําไมมีอยูในแผนเราไมสามารถที่จะดําเนินการได เราจึงจําเปนตองออกมาประชาคม

ทุกป และสุดทายน้ีเราตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิกมากที่ใหความ

รวมมือกับเทศบาลในการออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการ

ตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถ



สอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไป

เพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณในแตละโครงการอีกดวย และยังไดรับ

การยืนยันจากทานนายกแลววาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทานเสนอมาน้ัน ถามีงบประมาณ

เขามามากเทศบาลจะดําเนินการ ตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุกโครงการน้ัน

จําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จึงจะสามารถนําโครงการมา

ดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหผูใหญบาน

กลาวปดประชุมในครั้งน้ี เชิญผูใหญบุญเสริม  ชัยคํา  ผูใหญบาน หมูที่ ๓  กลาวปดประชุมใน

ครั้งน้ีดวยครับ 
 

นายบุญเสริม  ชัยคํา  นายบุญเสริม  ชัยคํา  กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขารวม 

(ผูใหญบาน หมู ๓) ประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี และ

พรอมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษี ตองขอขอบคุณอีกครั้ง เพื่อไมใหเปนการ

รบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ 

ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

บานวังหมู หมูที่ ๔ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่  ๔ บานวังหมู มาพรอมกันแลวทางเทศบาลจะไดให

ผูใหญบาน หมูที่ ๔  นายสังเกตุ  กัดมั่น  ซึ่งเปนเจาบานกลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ใน

สวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม ที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวม 

(หัวหนาสํานักปลัด) ประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุมประชาคม ๕ อันดับแรกไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  สําหรับปน้ีน้ันเราจะมาดูกันวาในปที่

ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่  ๔ แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศ

บัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหในปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจาก

เจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีกอยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุม

ประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมู ดวย

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด และสําหรับทานที่ยังไม

เขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการจายภาษี  วันน้ีจะมีเจาหนาที่จากกองคลังเทศบาลตําบลหาดกรวด

มาอธิบายใหกับทานไดรับทราบกันครับ 
 

นางสยุมพร  ทาใจ  กอนอื่นตองขอกลาวสวัสดีกับพอแม พี่ นอง หมูที่ ๔ กันกอนเลยสําหรับวันน้ีที่เรา

ออกมาอํานวยความสะดวกใหกับ พอแม พี่ นองน้ันเน่ืองจากบางทานยังไมเขาใจวาทําไมตอง

ชําระภาษี ตองอธิบายกอนวาการชําระภาษีน้ันจําเปนตองชําระกันทุกอยาง ภาษีบํารุงทองที่

ชําระภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกป ภาษีโรงเรือนและที่ดินตองชําระภาษีภายในวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ของทุกป สําหรับภาษีปายตองชําระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกป ถาหากมี

การเปลี่ยนแปลงในกรณีเปลี่ยนปาย โอนปาย ยายปาย หรือปลดปายแลวใหแจงใหเทศบาล

ตําบลหาดกรวดทราบดวย และถาหากไมชําระภาษีตามกําหนดเวลาตองเสียเงินเพิ่มรอยละ

สิบตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่คะ สําหรับในสวนของการชําระภาษีมีเทาน้ี

คะ มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพิ่มเติมหรือเปลา ถาไมมีอะไรสงสัย

หรือสอบถามก็จะไดใหเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปเลยคะ 

 



 

น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง สวัสดีคะ พอ แม พี่ นอง เรามาพบกันอีกแลวนะคะสําหรับปน้ี 

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งในการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป    

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ถาพอ แม พี่ นอง มีปญหาความเดือดรอนในเรื่องอะไรบางสามารถที่

จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอโครงการที่เทศบาลไดดําเนินการ

ไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไมจําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลได

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติป ๕๘ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตอง

ดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ 

๔ บานวังหมู มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

๑. โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองดาดคอนกรีต สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทับใหม หมู ๑ 
และบานซาน หมู ๔   
๒. โครงการขยายเขตวางทอเมนประปาเทศบาล ทอ pvc ขนาด Ø ๒ น้ิว จํานวน ๗๙ ทอน 
หมู ๔ บานวังหมู ไปกลุมประณาม  ขําหรุน   

๓. โครงการขยายเขตวางทอเมนประปาเทศบาล หมู ๔ บานวังหมู ไปกลุมตาเพียร ทอ
ประปา pvc ขนาด Ø ๒ น้ิว จํานวน ๓๖ ทอน 
๔. โครงการวางทอเขานา สถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาบานทับใหมและบานซาน ๑๓ จุด 
ทุบสกัดดาดคลองขนาด ๐.๕๐ บล.ม./วินาที   
๕. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรงัภายในหมูบานลงไหลทาง เขต ๒ หมูที่ ๔ ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา ๒๗๓ ลบ.ม. 
๖. โครงการซอมแซมถนนสายคันคลองจระเข หมูที่ ๔ หมูที่ ๕ รวม ๕ จุด ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา ๓๗๓ ลบ.ม.  
๗. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๘ หมู ๔ บานวังหมู พรอมวางทอระบายนํ้าขนาด Ø 
๐.๐๔ เมตร จํานวน ๖ ทอน  
๘. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๔ สูบนํ้าดวยไฟฟา (ชวงที่ ๑)  

 โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไรสาย หมูที่ ๔  จํานวน ๓ จุด 

๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๑ – ๙ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา  ๑,๓๖๐ บล.ม. 
๓. โครงการกอสรางถนน คสล. หลังอนามัยบานทา หมูที่ ๔ บานวังหม ู

พรอมวางทอ จํานวน ๘ ทอน   
๔. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.ทางลงวัดวังหมู หมูที่ ๔ จํานวน ๖๑ ทอน 

พรอมบอพัก จํานวน ๕ บอ  
  

  ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวพรอมกับ

โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณน้ีแนนอน และในลําดับตอไปเจาหนาที่จะแจก

กระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บ

กระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะให

ประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามากที่สุด   



จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหน

ไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๙  

 ๑. โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร จุดคลองจระเข 

 ๒. โครงการขยายถนนลาดยางสายวังหมู – ดงชางดี 

 ๓. โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรที่ยาสถานีสูบนํ้า หมูที่ ๔ 

 ๔. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๐ แมมูลรวมใจ 

 ๕. โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณนานายเหลียว  กัดมั่น 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ี

ไปบรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๙ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่เราไดตกลงกันไวต้ังแตตนแลวคะ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เราไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนา 

 (หัวหนาสํานักปลัด) สามป ปพ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยางเปนเอกฉันทไปใส

ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และลําดับตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี        

นายสมัย   สายบุญสง  ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมู ขอเชิญครับ  
 

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมูทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ี      

เราไดมาพบเจอกันในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามป เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหา  

ความตองการของประชาชนหมูที่ ๔  ทั้ง ๕ โครงการ ตามที่ทานเสนอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหกับ พอ แม พี่ นอง แตโครงการที่เราจะดําเนินการใหกับทานเปนโครงการแรก

น้ัน ก็จะตองเปนโครงการที่ทานเสนอมาและติดหัวใจเปนอันดับแรก แตทุกโครงการที่ขอมา

ในปน้ีน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ทุกโครงการครับ 

เทศบาลและคณะผูบริหารอยากจะดําเนินการโครงการทุกโครงการตามที่ทานขอมา แต

เทศบาลจําเปนจะตองดูงบประมาณที่เขามาดวยวามีจํานวนเทาไหรเพียงพอหรือไมที่จะ

ดําเนินโครงการใหกับประชาชน เราจําเปนที่จะตองมีโครงการในแผนเพื่อที่วาเมื่อมี

งบประมาณมาเราสามารถที่จะนําโครงการที่มีอยูในแผนมาดําเนินการได แตถาโครงการที่

ตองการทําไมมีอยูในแผนเราไมสามารถที่จะดําเนินการได เราจึงจําเปนตองออกมาประชาคม

ทุกป และสุดทายน้ีเราตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมูมากที่ใหความ

รวมมือกับเทศบาลในการออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการ

ตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถ

สอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไป

เพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

 
 



นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณในแตละโครงการอีกดวย และยังไดรับ

การยืนยันจากทานนายกแลววาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทานเสนอมาน้ัน ถามีงบประมาณ

เขามามากเทศบาลจะดําเนินการ ตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุกโครงการน้ัน

จําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จึงจะสามารถนําโครงการมา

ดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหผูใหญบาน

กลาวปดประชุมในครั้งน้ี เชิญผูใหญสังเกต   กัดมั่น  ผูใหญบาน หมูที่ ๔  กลาวปดประชุมใน

ครั้งน้ีดวยครับ 
 

นายสังเกต   กัดมั่น  นายสังเกตุ   กัดมั่น  กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขารวม 

(ผูใหญบาน หมู ๔) ประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี และ

พรอมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษี ตองขอขอบคุณอีกครั้ง เพื่อไมใหเปนการ

รบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ 

ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

บานทา หมูที่ ๕ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทา มาพรอมกันแลวทางเทศบาลจะไดใหกํานัน

ตําบลหาดกรวด  กํานันไพรวัลล   คุมอักษร  ซึ่งเปนเจาบานกลาวเปดประชุม และให

เจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม ที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวม 

(หัวหนาสํานักปลัด) ประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุมประชาคม ๕ อันดับแรกไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  สําหรับปน้ีน้ันเราจะมาดูกันวาในปที่

ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่  ๕ แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศ

บัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหในปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจาก

เจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีกอยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุม

ประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทา ดวยเพื่อ

เปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด และสําหรับทานที่ยังไมเขาใจ

เกี่ยวกับเรื่องของการจายภาษี  วันน้ีจะมีเจาหนาที่จากกองคลังเทศบาลตําบลหาดกรวดมา

อธิบายใหกับทานไดรับทราบกันครับ 
 

นางสยุมพร  ทาใจ  กอนอื่นตองขอกลาวสวัสดีกับพอแม พี่ นอง หมูที่ ๕ กันกอนเลยสําหรับวันน้ีที่เรา

ออกมาอํานวยความสะดวกใหกับ พอแม พี่ นองน้ันเน่ืองจากบางทานยังไมเขาใจวาทําไมตอง

ชําระภาษี ตองอธิบายกอนวาการชําระภาษีน้ันจําเปนตองชําระกันทุกอยาง ภาษีบํารุงทองที่

ชําระภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกป ภาษีโรงเรือนและที่ดินตองชําระภาษีภายในวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ของทุกป สําหรับภาษีปายตองชําระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกป ถาหากมี

การเปลี่ยนแปลงในกรณีเปลี่ยนปาย โอนปาย ยายปาย หรือปลดปายแลวใหแจงใหเทศบาล

ตําบลหาดกรวดทราบดวย และถาหากไมชําระภาษีตามกําหนดเวลาตองเสียเงินเพิ่มรอยละ

สิบตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่คะ สําหรับในสวนของการชําระภาษีมีเทาน้ี

คะ มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพิ่มเติมหรือเปลา ถาไมมีอะไรสงสัย

หรือสอบถามก็จะไดใหเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปเลยคะ 
 



น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง สวัสดีคะ พอ แม พี่ นอง เรามาพบกันอีกแลวนะคะสําหรับปน้ี 

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งในการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป    

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ถาพอ แม พี่ นอง มีปญหาความเดือดรอนในเรื่องอะไรบางสามารถที่

จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอโครงการที่เทศบาลไดดําเนินการ

ไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไมจําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลได

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติป ๕๘ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตอง

ดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ 

๕ บานทา มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

๑. โครงการขยายเขตวางทอเมนประปาเทศบาล หมู ๕ บานทา – รพ.สต. บานทา ทอ pvc 
ขนาด Ø ๓ น้ิว จํานวน ๑๑๗ ทอน 
๒. โครงการวางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร คลองดาดคอนกรีตไปสระหนองรี หมูที่ ๕ บานทา 
ทอ pvc ขนาด Ø ๖ น้ิว จํานวน ๙๕ ทอน   

๓. โครงการวางทอ คสล. จํานวน ๒ แหง ซอยหนองยายปลอง ทอระบายนํ้าØ ๐.๐๔ เมตร 
จํานวน ๖ ทอน บริเวณหนาบานนายพูลผล  เพชรายุทธ ทอระบายนํ้า Ø ๐.๐๖ เมตร 
จํานวน ๗ ทอน 

๔. โครงการซอมแซมถนนสายคันคลองจระเข หมูที่ ๔ หมูที่ ๕ รวม ๕ จุด ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา ๓๗๓ ลบ.ม. 
๕. โครงการกอสราง ถนน คสล.ซอย ๘ บานทา หมู ๕ ลงลุกรังไหลทางพรอมเกรดเกลี่ยเรียบ  
๖. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบานนางเจนจิรา  บุญแย ลงลูกรัง ไหลทางพรอม
เกรดเกลี่ยเรียบ  ๗. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบานนายบุญเลิศ  มวงพันธ ลง
ลูกรัง ไหลทางพรอมเกรดเกลี่ยเรียบ   
๘. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนางบุญรอด  พุกพลอย  ลงลูกรัง ไหลทางพรอม
เกรดเกลี่ยเรียบ 
๙. โครงการกอสรางถนน คสล. เช่ือมซอย ๔ – ซอย ๕  หมู ๕ บานทา พรอมวางทอระบาย
นํ้า Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน 
๑๐. โครงการกอสรางถนน คสล.สายปาแดง – หวยพิกุล หมู ๕  (ชวงที่ ๓) 
๑๑. โครงการวางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร บริเวณหนาบานนายประธาน 
๑๒. โครงการกอสรางถังกรองนํ้าประปาบาดาล และเจาะบอบาดาล    

 โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไรสาย หมูที่ ๕  จํานวน ๒ จุด 

๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๑ – ๙ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา  ๑,๓๖๐ บล.ม. 
๓. โครงการเสริมผิวแอสฟสทติกซอยบานกํานัน หมูที่ ๕ บานทา   
 

  ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวพรอมกับ

โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณน้ีแนนอน และในลําดับตอไปเจาหนาที่จะแจก

กระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บ

กระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะให



ประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามากที่สุด   

จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหน

ไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๙  

 ๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนรอบสระหนองรี พรอมติดต้ังไฟฟา 

 ๒. โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรคลองจระเข 

 ๓. โครงการขยายเขตไฟฟาสายปาแดง 

 ๔. โครงการซอมแซมศูนยผักตบชวาหนองร ี

 ๕. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าจากอูชางเฉลย – คลองไสไกหนองออ 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ี

ไปบรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๙ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่เราไดตกลงกันไวต้ังแตตนแลวคะ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เราไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนา 

 (หัวหนาสํานักปลัด) สามป ปพ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยางเปนเอกฉันทไปใส

ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และลําดับตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี        

นายสมัย   สายบุญสง  ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทา ขอเชิญครับ  
 

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่  ๕ บานทาทุกทานที่ เขารวมประชุมในวันน้ี           

เราไดมาพบเจอกันในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามป เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหา  

ความตองการของประชาชนหมูที่ ๕  ทั้ง ๕ โครงการ ตามที่ทานเสนอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหกับ พอ แม พี่ นอง แตโครงการที่เราจะดําเนินการใหกับทานเปนโครงการแรก

น้ัน ก็จะตองเปนโครงการที่ทานเสนอมาและติดหัวใจเปนอันดับแรก แตทุกโครงการที่ขอมา

ในปน้ีน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ทุกโครงการครับ 

เทศบาลและคณะผูบริหารอยากจะดําเนินการโครงการทุกโครงการตามที่ทานขอมา แต

เทศบาลจําเปนจะตองดูงบประมาณที่เขามาดวยวามีจํานวนเทาไหรเพียงพอหรือไมที่จะ

ดําเนินโครงการใหกับประชาชน เราจําเปนที่จะตองมีโครงการในแผนเพื่อที่วาเมื่อมี

งบประมาณมาเราสามารถที่จะนําโครงการที่มีอยูในแผนมาดําเนินการได แตถาโครงการที่

ตองการทําไมมีอยูในแผนเราไมสามารถที่จะดําเนินการได เราจึงจําเปนตองออกมาประชาคม

ทุกป และสุดทายน้ีเราตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทามากที่ใหความรวมมือ

กับเทศบาลในการออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปมี

ทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามได

เลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะ

ไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 
 



นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณในแตละโครงการอีกดวย และยังไดรับ

การยืนยันจากทานนายกแลววาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทานเสนอมาน้ัน ถามีงบประมาณ

เขามามากเทศบาลจะดําเนินการ ตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุกโครงการน้ัน

จําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จึงจะสามารถนําโครงการมา

ดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหทานกํานัน

ตําบลหาดกรวดกลาวปดประชุมในครั้ง น้ี เชิญกํานันไพรวัลล  คุมอักษร  กํานันตําบล       

หาดกรวด  กลาวปดประชุมในครั้งน้ีดวยครบั 
 

นายไพรวัลล คุมอักษร  นายไพรวัลล  คุมอักษร  กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขา 

(กํานันตําบลหาดกรวด) รวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี และ

พรอมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษี ตองขอขอบคุณอีกครั้ง เพื่อไมใหเปนการ

รบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ 

ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

บานซาน หมูที่ ๖ 

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่  ๖ บานซาน มาพรอมกันแลวทางเทศบาลจะไดให

ผูใหญบาน หมูที่ ๖ นายมาโนชย  สุธรรมรักขติ  ซึ่งเปนเจาบานกลาวเปดประชุม และให

เจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม ที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวม 

(หัวหนาสํานักปลัด) ประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุมประชาคม ๕ อันดับแรกไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  สําหรับปน้ีน้ันเราจะมาดูกันวาในปที่

ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่  ๖ แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศ

บัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหในปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจาก

เจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีกอยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุม

ประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ บานซาน ดวย

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด และสําหรับทานที่ยังไม

เขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการจายภาษี  วันน้ีจะมีเจาหนาที่จากกองคลังเทศบาลตําบลหาดกรวด

มาอธิบายใหกับทานไดรับทราบกันครับ 
 

นางสยุมพร  ทาใจ  กอนอื่นตองขอกลาวสวัสดีกับพอแม พี่ นอง หมูที่ ๖ กันกอนเลยสําหรับวันน้ีที่เรา

ออกมาอํานวยความสะดวกใหกับ พอแม พี่ นองน้ันเน่ืองจากบางทานยังไมเขาใจวาทําไมตอง

ชําระภาษี ตองอธิบายกอนวาการชําระภาษีน้ันจําเปนตองชําระกันทุกอยาง ภาษีบํารุงทองที่

ชําระภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกป ภาษีโรงเรือนและที่ดินตองชําระภาษีภายในวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ของทุกป สําหรับภาษีปายตองชําระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกป ถาหากมี

การเปลี่ยนแปลงในกรณีเปลี่ยนปาย โอนปาย ยายปาย หรือปลดปายแลวใหแจงใหเทศบาล

ตําบลหาดกรวดทราบดวย และถาหากไมชําระภาษีตามกําหนดเวลาตองเสียเงินเพิ่มรอยละ

สิบตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่คะ สําหรับในสวนของการชําระภาษีมีเทาน้ี

คะ มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพิ่มเติมหรือเปลา ถาไมมีอะไรสงสัย

หรือสอบถามก็จะไดใหเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปเลยคะ 
 



น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง สวัสดีคะ พอ แม พี่ นอง เรามาพบกันอีกแลวนะคะสําหรับปน้ี 

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งในการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป    

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ถาพอ แม พี่ นอง มีปญหาความเดือดรอนในเรื่องอะไรบางสามารถที่

จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอโครงการที่เทศบาลไดดําเนินการ

ไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไมจําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลได

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติป ๕๘ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตอง

ดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ 

๖ บานซาน มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

๑. โครงการวางทอประปา หมูที่ ๖ บานซาน กลุมประปานายผิว ทอประปา  pvc ขนาด     
Ø  ๒ น้ิว จํานวน ๑๗๓ ทอน   
๒. โครงการปรับปรุงประปาหมูบาน ยายหอถังสูงพรอมระบบสูบนํ้า จากซอยหนองแขมไป
ติดต้ังประปากลุมคลองจระเข หมูที่ ๖  
๓. โครงการวางทอระบายนํ้าหมูที่ ๖ จํานวน ๒ แหง วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ 
เมตร จํานวน ๖๖ ทอน พรอมทอบอพัก ๓ บอ วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร 
จํานวน ๔๕ ทอน พรอมทอบอพัก ๑ บอ  
๔. โครงการ วางทอประปาหมูที่ ๖ (กลุมคลองจระเข) ทอ pvc Ø ๒ น้ิว จํานวน ๒๘๐ ทอน   
๕. โครงการขุดเจาะบาดาล ประปากลุมนายผิว หมูที่ ๖ บานซาน    
๖. โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยขางวัดเนินโพธ์ิ หมูที่ ๖ บานซาน ทอ คสล.          
Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๑๑๘ ทอน พรอมบอพัก จํานวน ๔ บอ 

๗. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๒ บานซาน (ชวงที่ ๒) หมู ๖ บานซาน      
๘. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๑๐ บานซาน (ชวงที่ ๑) หมู ๖ บานซาน    
๙. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๘ บานซาน (ชวงที่ ๑) หมู ๖ บานซาน     

 โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไรสาย หมูที่ ๖  จํานวน ๓ จุด 

๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๑ – ๙ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา  ๑,๓๖๐ บล.ม. 
๓. โครงการกอสรางลานตากขาว คสล. บริเวณหลังวัดเนินโพธ์ิ หมูที่ ๖ บานซาน   

๔. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๑๖ บานซาน หมูที่ ๖ บานซาน 
 

  ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวพรอมกับ

โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณน้ีแนนอน และในลําดับตอไปเจาหนาที่จะแจก

กระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บ

กระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะให

ประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามากที่สุด   

จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหน

ไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๙  



 ๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ คลองจระเขหัวดาน (ชวงที่ ๒) พรอมวางทอ     

ระบายนํ้า ๒ ขางทาง  

 ๒. โครงการซอมแซมถนน ซอย ๓ บานซาน 

 ๓. โครงการขยายถนน ซอย ๘ บานซาน 

 ๔. โครงการกอสรางฝายเก็บนํ้าเพื่อการเกษตรคลองจระเขเขตติดตอบานหัวดาน 

 ๕. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.ซอย ๑ บริเวณหนาบานนายปรีชา  ขํามา 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ี

ไปบรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๙ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่เราไดตกลงกันไวต้ังแตตนแลวคะ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เราไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนา 

 (หัวหนาสํานักปลัด) สามป ปพ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยางเปนเอกฉันทไปใส

ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และลําดับตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี        

นายสมัย   สายบุญสง  ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ บานซาน ขอเชิญครับ  
 

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่  ๖ บานซานทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ี           

เราไดมาพบเจอกันในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามป เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหา  

ความตองการของประชาชนหมูที่ ๖  ทั้ง ๕ โครงการ ตามที่ทานเสนอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหกับ พอ แม พี่ นอง แตโครงการที่เราจะดําเนินการใหกับทานเปนโครงการแรก

น้ัน ก็จะตองเปนโครงการที่ทานเสนอมาและติดหัวใจเปนอันดับแรก แตทุกโครงการที่ขอมา

ในปน้ีน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ทุกโครงการครับ 

เทศบาลและคณะผูบริหารอยากจะดําเนินการโครงการทุกโครงการตามที่ทานขอมา แต

เทศบาลจําเปนจะตองดูงบประมาณที่เขามาดวยวามีจํานวนเทาไหรเพียงพอหรือไมที่จะ

ดําเนินโครงการใหกับประชาชน เราจําเปนที่จะตองมีโครงการในแผนเพื่อที่วาเมื่อมี

งบประมาณมาเราสามารถที่จะนําโครงการที่มีอยูในแผนมาดําเนินการได แตถาโครงการที่

ตองการทําไมมีอยูในแผนเราไมสามารถที่จะดําเนินการได เราจึงจําเปนตองออกมาประชาคม

ทุกป และสุดทายน้ีเราตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ บานซานมากที่ใหความ

รวมมือกับเทศบาลในการออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการ

ตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถ

สอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไป

เพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณในแตละโครงการอีกดวย และยังไดรับ

การยืนยันจากทานนายกแลววาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทานเสนอมาน้ัน ถามีงบประมาณ



เขามามากเทศบาลจะดําเนินการ ตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุกโครงการน้ัน

จําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จึงจะสามารถนําโครงการมา

ดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหผูใหญบาน

กลาวปดประชุมในครั้งน้ี เชิญผูใหญ นายมาโนชย  สุธรรมรักขติ  กลาวปดประชุมในครั้งน้ี

ดวยครับ 
 

นายมาโนชย สุธรรมรักขติ นายมาโนชย  สุธรรมรักขติ  กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการ 

(ผูใหญบาน  หมู ๖) เขารวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อ

นําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี และ

พรอมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษี ตองขอขอบคุณอีกครั้ง เพื่อไมใหเปนการ

รบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ 

ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

บานไผใหญ หมูที่ ๗ 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญ มาพรอมกันแลวทางเทศบาลจะไดให

ผูใหญบาน หมูที่ ๗ นายประดิษฐ  คงแจง  ซึ่งเปนเจาบานกลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่

ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม ที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวม 

(หัวหนาสํานักปลัด) ประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุมประชาคม ๕ อันดับแรกไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  สําหรับปน้ีน้ันเราจะมาดูกันวาในปที่

ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่  ๗ แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศ

บัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหในปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจาก

เจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีกอยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุม

ประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญ  

ดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด และสําหรับทานที่ยัง

ไมเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการจายภาษี  วันน้ีจะมีเจาหนาที่จากกองคลังเทศบาลตําบลหาด

กรวดมาอธิบายใหกับทานไดรับทราบกันครับ 
 

นางสยุมพร  ทาใจ  กอนอื่นตองขอกลาวสวัสดีกับพอแม พี่ นอง หมูที่ ๗ กันกอนเลยสําหรับวันน้ีที่เรา

ออกมาอํานวยความสะดวกใหกับ พอแม พี่ นองน้ันเน่ืองจากบางทานยังไมเขาใจวาทําไมตอง

ชําระภาษี ตองอธิบายกอนวาการชําระภาษีน้ันจําเปนตองชําระกันทุกอยาง ภาษีบํารุงทองที่

ชําระภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกป ภาษีโรงเรือนและที่ดินตองชําระภาษีภายในวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ของทุกป สําหรับภาษีปายตองชําระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกป ถาหากมี

การเปลี่ยนแปลงในกรณีเปลี่ยนปาย โอนปาย ยายปาย หรือปลดปายแลวใหแจงใหเทศบาล

ตําบลหาดกรวดทราบดวย และถาหากไมชําระภาษีตามกําหนดเวลาตองเสียเงินเพิ่มรอยละ

สิบตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่คะ สําหรับในสวนของการชําระภาษีมีเทาน้ี

คะ มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพิ่มเติมหรือเปลา ถาไมมีอะไรสงสัย

หรือสอบถามก็จะไดใหเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปเลยคะ 
 



น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง สวัสดีคะ พอ แม พี่ นอง เรามาพบกันอีกแลวนะคะสําหรับปน้ี 

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งในการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป    

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ถาพอ แม พี่ นอง มีปญหาความเดือดรอนในเรื่องอะไรบางสามารถที่

จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอโครงการที่เทศบาลไดดําเนินการ

ไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไมจําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลได

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติป ๕๘ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตอง

ดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ 

๗ บานไผใหญ มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

๑. โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้าซอยนครสวรรค บริเวณบานนางสมพร หมูที่ ๗ บานไผ
ใหญ ทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๗ ทอน 
๒. โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้าซอยนครสวรรค บริเวณบานนายบุญชวย คําคง หมูที่ ๗ 
บานไผใหญ ทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน  ๖ ทอน   
๓. โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้าซอยแมชํานาญ บริเวณบานนายทรงวุฒิ หมูที่ ๗ บานไผ
ใหญ ทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๗ ทอน 
๔. โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้าซอยแมชํานาญ บริเวณบานนายสาหราย  พรมแดง      
หมูที่ ๗ บานไผใหญ ทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๙ ทอน   
๕. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนครสวรรค หมูที่ ๗ (ชวงสุดทาย) 
๖. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแมลูกจันทร (กลุมตาเล็ก) หมูที่ ๗  (ชวงที่ ๑)   

 โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไรสาย หมูที่ ๗  จํานวน ๑ จุด 

๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๑ – ๙ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา  ๑,๓๖๐ บล.ม. 
๓. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายสวาท  รักใส หมูที่ ๗ บานไผใหญ 
๔. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยดํารงศิลป หมูที่ ๗ บานไผใหญ 
 

  ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวพรอมกับ

โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณน้ีแนนอน และในลําดับตอไปเจาหนาที่จะแจก

กระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บ

กระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะให

ประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามากที่สุด   

จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหน

ไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๙  

 ๑. โครงการกอสรางถนน คสล. ตอซอยแมลูกจันทร – บานนายสมพงษ  คําคง 

 ๒. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังวัดไผใหญ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

 ๓. โครงการขุดลอกสระเกาภายในหมูบาน หมูที่ ๗ บานไผใหญ 



 ๔. โครงการลงลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ ๗ บานไผใหญ 

 ๕. โครงการขุดลอกสระประปา หมูที่ ๗ บานไผใหญ 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ี

ไปบรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๙ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่เราไดตกลงกันไวต้ังแตตนแลวคะ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เราไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนา 

 (หัวหนาสํานักปลัด) สามป ปพ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยางเปนเอกฉันทไปใส

ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และลําดับตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี        

นายสมัย   สายบุญสง  ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญ ขอเชิญครับ  
 

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ี           

เราไดมาพบเจอกันในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามป เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหา  

ความตองการของประชาชนหมูที่ ๗  ทั้ง ๕ โครงการ ตามที่ทานเสนอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหกับ พอ แม พี่ นอง แตโครงการที่เราจะดําเนินการใหกับทานเปนโครงการแรก

น้ัน ก็จะตองเปนโครงการที่ทานเสนอมาและติดหัวใจเปนอันดับแรก แตทุกโครงการที่ขอมา

ในปน้ีน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ทุกโครงการครับ 

เทศบาลและคณะผูบริหารอยากจะดําเนินการโครงการทุกโครงการตามที่ทานขอมา          

แตเทศบาลจําเปนจะตองดูงบประมาณที่เขามาดวยวามีจํานวนเทาไหรเพียงพอหรือไมที่จะ

ดําเนินโครงการใหกับประชาชน เราจําเปนที่จะตองมีโครงการในแผนเพื่อที่วาเมื่อมี

งบประมาณมาเราสามารถที่จะนําโครงการที่มีอยูในแผนมาดําเนินการได แตถาโครงการที่

ตองการทําไมมีอยูในแผนเราไมสามารถที่จะดําเนินการได เราจึงจําเปนตองออกมาประชาคม

ทุกป และสุดทายน้ีเราตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญมากที่ใหความ

รวมมือกับเทศบาลในการออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการ

ตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถ

สอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไป

เพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณในแตละโครงการอีกดวย และยังไดรับ

การยืนยันจากทานนายกแลววาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทานเสนอมาน้ัน ถามีงบประมาณ

เขามามากเทศบาลจะดําเนินการ ตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุกโครงการน้ัน

จําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จึงจะสามารถนําโครงการมา

ดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหผูใหญบาน

กลาวปดประชุมในครัง้น้ี เชิญผูใหญ นายประดิษฐ   คงแจง  กลาวปดประชุมในครั้งน้ีครับ 



 

นายประดิษฐ  คงแจง  นายประดิษฐ   คงแจง  กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการ 

(ผูใหญบาน  หมู ๗) เขารวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อ

นําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี และ

พรอมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษี ตองขอขอบคุณอีกครั้ง เพื่อไมใหเปนการ

รบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ 

ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

บานดงชางดี หมูที่ ๘ 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ บานดงชางดี มาพรอมกันแลวทางเทศบาลจะไดให

ผูใหญบาน หมูที่ ๘ นางสุรีรัตน  อยูสืบ  ซึ่งเปนเจาบานกลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ใน

สวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม ที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวม 

(หัวหนาสํานักปลัด) ประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุมประชาคม ๕ อันดับแรกไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  สําหรับปน้ีน้ันเราจะมาดูกันวาในปที่

ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่  ๘ แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศ

บัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหในปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจาก

เจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีกอยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุม

ประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ บานดงชางดี  

ดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด และสําหรับทานที่ยัง

ไมเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการจายภาษี  วันน้ีจะมีเจาหนาที่จากกองคลังเทศบาลตําบลหาด

กรวดมาอธิบายใหกับทานไดรับทราบกันครับ 
 

นางสยุมพร  ทาใจ  กอนอื่นตองขอกลาวสวัสดีกับพอแม พี่ นอง หมูที่ ๘ กันกอนเลยสําหรับวันน้ีที่เรา

ออกมาอํานวยความสะดวกใหกับ พอแม พี่ นองน้ันเน่ืองจากบางทานยังไมเขาใจวาทําไมตอง

ชําระภาษี ตองอธิบายกอนวาการชําระภาษีน้ันจําเปนตองชําระกันทุกอยาง ภาษีบํารุงทองที่

ชําระภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกป ภาษีโรงเรือนและที่ดินตองชําระภาษีภายในวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ของทุกป สําหรับภาษีปายตองชําระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกป ถาหากมี

การเปลี่ยนแปลงในกรณีเปลี่ยนปาย โอนปาย ยายปาย หรือปลดปายแลวใหแจงใหเทศบาล

ตําบลหาดกรวดทราบดวย และถาหากไมชําระภาษีตามกําหนดเวลาตองเสียเงินเพิ่มรอยละ

สิบตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่คะ สําหรับในสวนของการชําระภาษีมีเทาน้ี

คะ มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพิ่มเติมหรือเปลา ถาไมมีอะไรสงสัย

หรือสอบถามก็จะไดใหเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปเลยคะ 
 



น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง สวัสดีคะ พอ แม พี่ นอง เรามาพบกันอีกแลวนะคะสําหรับปน้ี 

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งในการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป    

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ถาพอ แม พี่ นอง มีปญหาความเดือดรอนในเรื่องอะไรบางสามารถที่

จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอโครงการที่เทศบาลไดดําเนินการ

ไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไมจําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลได

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติป ๕๘ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตอง

ดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ 

๘ บานดงชางดี มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

๑. โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาเทศบาล กลุมโรงเรียนดงชางดี หมูที่ ๘  บานดงชางดี ทอ
ประปา pvc ขนาด Ø ๓ น้ิว จํานวน ๓๒๐ ทอน   
๒. โครงการขยายเขตวางทอเมนประปาเทศบาล หมู ๘ บานดงชางดี ไปปมอุตรดิตถเพิ่มพูน
ทรัพย ทอประปา pvc Ø ๓ น้ิว  จํานวน ๙๒ 

๓. โครงการขยายเขตทอเมนประปาเทศบาล หมูที่ ๘ ไปบานนายประยงค ทอ pvc ขนาด ๒ 
น้ิว จํานวน ๓๓ ทอน   
๔. โครงการขยายเขตวางทอเมนประปาเทศบาล หมู ๓ บานบุงจิก ไป หมู ๓ ทอประปา pvc 
ขนาด Ø ๓ น้ิว จํานวน ๔๖๖ ทอน   
๕. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บริเวณสาย หมูที่ ๗ – หมูที่ ๘ 
๖. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. บริเวณสาย หมูที่ ๗ – หมูที่ ๘ 
๗. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. บริเวณขางบานนางสายรุง 

 โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๑ – ๙ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา  ๑,๓๖๐ บล.ม. 
๒. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางดารัตน  อินทะเสน หมูที่ ๘ บานดงชางดี   
๓. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายหวัน  คํากอน หมูที่ ๘ บานดงชางดี   
 

  ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวพรอมกับ

โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณน้ีแนนอน และในลําดับตอไปเจาหนาที่จะแจก

กระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บ

กระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะให

ประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามากที่สุด   

จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหน

ไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๙  

 ๑. โครงการเปดทางบานหนองยายจันทร ทางเขาบานนางนํ้าทิพย  มั่นคง  หมูที่ ๘ 

 ๒. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ ๘ – หมูที่ ๙ บานนายอนันต  ช่ืนพรม ไป หวยตะคอ 

 ๓. โครงการวางทอประปากลุมนายจรูญ  หมูที่ ๘ 



 ๔. โครงการเพิ่มเสียงไรสายซอยบานนางดารัตน  อินทรเสน  หมูที่ ๘ 

 ๕. โครงการเปดทางเสนหวยพิกุล เช่ือมหมูที่ ๘ บานดงชางดี ผานหนาวัดดงชางดี หมูที่ ๘ 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ี

ไปบรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๙ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่เราไดตกลงกันไวต้ังแตตนแลวคะ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เราไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนา 

 (หัวหนาสํานักปลัด) สามป ปพ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยางเปนเอกฉันทไปใส

ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และลําดับตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี        

นายสมัย   สายบุญสง  ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ บานดงชางดี ขอเชิญครับ  
 

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ บานดงชางดีทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ี           

เราไดมาพบเจอกันในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามป เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหา  

ความตองการของประชาชนหมูที่ ๘  ทั้ง ๕ โครงการ ตามที่ทานเสนอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหกับ พอ แม พี่ นอง แตโครงการที่เราจะดําเนินการใหกับทานเปนโครงการแรก

น้ัน ก็จะตองเปนโครงการที่ทานเสนอมาและติดหัวใจเปนอันดับแรก แตทุกโครงการที่ขอมา

ในปน้ีน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ทุกโครงการครับ 

เทศบาลและคณะผูบริหารอยากจะดําเนินการโครงการทุกโครงการตามที่ทานขอมา          

แตเทศบาลจําเปนจะตองดูงบประมาณที่เขามาดวยวามีจํานวนเทาไหรเพียงพอหรือไมที่จะ

ดําเนินโครงการใหกับประชาชน เราจําเปนที่จะตองมีโครงการในแผนเพื่อที่วาเมื่อมี

งบประมาณมาเราสามารถที่จะนําโครงการที่มีอยูในแผนมาดําเนินการได แตถาโครงการที่

ตองการทําไมมีอยูในแผนเราไมสามารถที่จะดําเนินการได เราจึงจําเปนตองออกมาประชาคม

ทุกป และสุดทายน้ีเราตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ บานไผใหญมากที่ใหความ

รวมมือกับเทศบาลในการออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการ

ตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถ

สอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไป

เพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณในแตละโครงการอีกดวย และยังไดรับ

การยืนยันจากทานนายกแลววาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทานเสนอมาน้ัน ถามีงบประมาณ

เขามามากเทศบาลจะดําเนินการ ตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุกโครงการน้ัน

จําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จึงจะสามารถนําโครงการมา

ดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหผูใหญบาน

กลาวปดประชุมในครั้งน้ี เชิญผูใหญ นางสุรีรัตน   อยูสืบ  กลาวปดประชุมในครั้งน้ี 



 

นางสุรีรัตน  อยูสืบ  นายสุรีรัตน   อยูสืบ  กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการ 

(ผูใหญบาน  หมู ๘) เขารวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อ

นําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        

และพรอมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษี ตองขอขอบคุณอีกครั้ง เพื่อไมใหเปน

การรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ดิฉันขอปดการประชุมสําหรับวันน้ีเลยคะ

ขอบคุณมากคะ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

บานเขาตอง หมูที่ ๙ 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

   เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙  บานเขาตอง มาพรอมกันแลวทางเทศบาลจะไดให

ผูใหญบาน หมูที่ ๙ นายดิเรก  หลวงพงษ  ซึ่งเปนเจาบานกลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่

ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม ที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวม 

(หัวหนาสํานักปลัด) ประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุมประชาคม ๕ อันดับแรกไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  สําหรับปน้ีน้ันเราจะมาดูกันวาในปที่

ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่  ๙ แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศ

บัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหในปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจาก

เจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีกอยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุม

ประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตอง  

ดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด และสําหรับทานที่ยัง

ไมเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการจายภาษี  วันน้ีจะมีเจาหนาที่จากกองคลังเทศบาลตําบลหาด

กรวดมาอธิบายใหกับทานไดรับทราบกันครับ 
 

นางสยุมพร  ทาใจ  กอนอื่นตองขอกลาวสวัสดีกับพอแม พี่ นอง หมูที่ ๙ กันกอนเลยสําหรับวันน้ีที่เรา

ออกมาอํานวยความสะดวกใหกับ พอแม พี่ นองน้ันเน่ืองจากบางทานยังไมเขาใจวาทําไมตอง

ชําระภาษี ตองอธิบายกอนวาการชําระภาษีน้ันจําเปนตองชําระกันทุกอยาง ภาษีบํารุงทองที่

ชําระภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกป ภาษีโรงเรือนและที่ดินตองชําระภาษีภายในวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ของทุกป สําหรับภาษีปายตองชําระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกป ถาหากมี

การเปลี่ยนแปลงในกรณีเปลี่ยนปาย โอนปาย ยายปาย หรือปลดปายแลวใหแจงใหเทศบาล

ตําบลหาดกรวดทราบดวย และถาหากไมชําระภาษีตามกําหนดเวลาตองเสียเงินเพิ่มรอยละ

สิบตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่คะ สําหรับในสวนของการชําระภาษีมีเทาน้ี

คะ มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพิ่มเติมหรือเปลา ถาไมมีอะไรสงสัย

หรือสอบถามก็จะไดใหเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปเลยคะ 
 



น.ส.อังคณา  คงรอด   กลาวแนะนําตัวเอง สวัสดีคะ พอ แม พี่ นอง เรามาพบกันอีกแลวนะคะสําหรับปน้ี 

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งในการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป    

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ถาพอ แม พี่ นอง มีปญหาความเดือดรอนในเรื่องอะไรบางสามารถที่

จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอโครงการที่เทศบาลไดดําเนินการ

ไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไมจําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลได

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติป ๕๘ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตอง

ดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ 

๙ บานเขาตอง มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

๑. โครงการขยายเขตวางทอเมนประปาเทศบาล หมู ๗ บานไผใหญไปหมู ๙ บานเขาตอง ทอ
ประปา pvc ขนาด Ø ๓ น้ิว จํานวน ๑๑๒ ทอน 
๒. โครงการกอสรางถนนลูกรังเขาที่เกษตร หมูที่ ๙ บานเขาตอง พรอมวางทอระบายนํ้า 
ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน    
๓. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๓ หวยตะคอ หมูที่ ๙ บานเขาตอง (ชวงที่ ๒)   
๔. โครงการซอมแซมลูกรัง ซอย ๓ หวยตะคอ 

๕. โครงการวางทอระบายนํ้า ซอยแมบุญทิ้ง หมู ๙ บานเขาตอง 
๖. โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณทางเขาบานนายอ่ํา  สังทรัพย 
๗. โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณทางเขาบานนางละมาย จุดที่ ๑ 
๘. โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณทางเขาบานนางละมาย จุดที่ ๒ 
๙. โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณทางเขาบานนางบุญชวย 

๑๐. โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณหนารานกวยเต๋ียว หมู ๙ 

๑๑. โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณทางเขาบานนางสมนึก จุดที่ ๑ 

๑๒. โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณทางเขาบานนางสมนึก จุดที่ ๒ 

๑๓. โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณทางเขาบานนางสํารวย 

๑๔. โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณทางเขาบานนายวันชัย 

๑๕. โครงการกอสรางบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน บานนายพงศา  ออนคง 

โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังน้ี 
   ๑. โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไรสาย หมูที่ ๙  จํานวน ๑ จุด  
    ๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๑ – ๙ ปริมาณลูกรังไมนอยกวา  ๑,๓๖๐ บล.ม. 

 

  ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวพรอมกับ

โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณน้ีแนนอน และในลําดับตอไปเจาหนาที่จะแจก

กระดาษใหประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บ

กระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ประชาชนเขียนมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะให

ประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่ ช่ือโครงการที่ประชาชนตองการใหทํามากที่สุด   

จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหน



ไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามา

บรรจุไวในแผน ป ๒๕๕๙  

 ๑. โครงการขอถังเก็บนํ้าใสภายในหมูบาน หมูที่ ๙ บานเขาตอง 

 ๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ ๙ บานเขาตอง 

 ๓. โครงการเพิ่มเฟสไฟฟา ซอย ๒, ซอย ๓  หมูที่ ๙ บานเขาตอง (เน่ืองจากไฟฟาตก) 

 ๔. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. ซอยหัวเขา หมูที่ ๙ บานเขาตอง 

 ๕. โครงการขุดลอกสระเกาภายในหมูบาน หมูที่ ๙ บานเขาตอง 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้ง ๕ โครงการอีกครั้งตามที่ประชาชนเสนอมา

โดยไดจากที่ชาวบานติดหัวใจมากจาก อันดับที่ ๑ – ๕ เพื่อที่เทศบาลจะนําทั้ง ๕ โครงการน้ี

ไปบรรจุอยูในแผนป ๒๕๕๙ ถือวาเปนมติในที่ประชุมตามที่เราไดตกลงกันไวต้ังแตตนแลวคะ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เราไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนา 

 (หัวหนาสํานักปลัด) สามป ปพ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยางเปนเอกฉันทไปใส

ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และลําดับตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี        

นายสมัย   สายบุญสง  ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตอง ขอเชิญครับ  
 

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตองทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ี           

เราไดมาพบเจอกันในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามป เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหา  

ความตองการของประชาชนหมูที่ ๙  ทั้ง ๕ โครงการ ตามที่ทานเสนอมาน้ันเทศบาลจะ

ดําเนินการใหกับ พอ แม พี่ นอง แตโครงการที่เราจะดําเนินการใหกับทานเปนโครงการแรก

น้ัน ก็จะตองเปนโครงการที่ทานเสนอมาและติดหัวใจเปนอันดับแรก แตทุกโครงการที่ขอมา

ในปน้ีน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ทุกโครงการครับ 

เทศบาลและคณะผูบริหารอยากจะดําเนินการโครงการทุกโครงการตามที่ทานขอมา          

แตเทศบาลจําเปนจะตองดูงบประมาณที่เขามาดวยวามีจํานวนเทาไหรเพียงพอหรือไมที่จะ

ดําเนินโครงการใหกับประชาชน เราจําเปนที่จะตองมีโครงการในแผนเพื่อที่ว าเมื่อมี

งบประมาณมาเราสามารถที่จะนําโครงการที่มีอยูในแผนมาดําเนินการได แตถาโครงการที่

ตองการทําไมมีอยูในแผนเราไมสามารถที่จะดําเนินการได เราจึงจําเปนตองออกมาประชาคม

ทุกป และสุดทายน้ีเราตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตองมากที่ใหความ

รวมมือกับเทศบาลในการออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการ

ตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถ

สอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไป

เพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

 

 
 



นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณในแตละโครงการอีกดวย และยังไดรับ

การยืนยันจากทานนายกแลววาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทานเสนอมาน้ัน ถามีงบประมาณ

เขามามากเทศบาลจะดําเนินการ ตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุกโครงการน้ัน

จําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จึงจะสามารถนําโครงการมา

ดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหผูใหญบาน

กลาวปดประชุมในครั้งน้ี เชิญผูใหญ นายดิเรก   หลวงพงษ  กลาวปดประชุมในครั้งน้ี 
 

นายดิเรก   หลวงพงษ  นายดิเรก   หลวงพงษ  กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการ 

(ผูใหญบาน  หมู ๙) เขารวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อ

นําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        

และพรอมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษี ตองขอขอบคุณอีกครั้ง เพื่อไมใหเปน

การรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ดิฉันขอปดการประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ

ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑) 

ครั้งที่๑/๒๕๕๘ 
วันศุกร ที่ ๑๒  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

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              ๐๙.๓๐น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธาน    สวัสดีคณะกรรมการที่เขารวมประชุมทุกทานวันน้ีเราเขารวมประชุมเรื่องการ 
(ปลัด ทต.หาดกรวด) จัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๑๔๖๑) เมื่อคณะกรรมการทุกทานมาพรอมกัน    

แลวดิฉันขอเปดการประชุมฯ ในวันน้ี หลังจากที่เจาหนาที่เทศบาลไดดําเนินการประชุม
ประชาคมกบัขาวบานเพื่อที่นําโครงการมาจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) บัดน้ี
เจาหนาที่ไดดําเนินการนําโครงการที่ชาวบานเสนอมาบรรจุใสในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕๙-๑๔๖๑) เรียบรอยแลว ดิฉันจึงอยากใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลทุกทานชวยกันตรวจสอบหรือคัดกรองโครงการเพื่อจัดรางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอ
ชาง แผนพัฒนาสามปดังกลาวตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดไดพิจารณา
ตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
- ไมมี  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณารางแผนสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เทศบาลตําบลหาดกรวด 



ประธาน   กอนอื่นเลย ดิฉันขอใหคณะกรรมการทุกทานไดตรวจดูโครงการในรางแผนพัฒนาสาม
ปไปพรอมกันทีละขอเลยคะ ถาตรวจดูแลวมีโครงการไหนที่ดําเนินการไปแลว สามารถที่จะตัด
โครงการน้ันออกไดเลยนะคะ หรือวาสถานที่โครงการแตละที่ผิดก็สามารถที่จะแกไขไดเลย เพื่อ
เจาหนาที่จะไดเสนอโครงการที่เราไดตัดออกหรือเพิ่มเติมใหกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลหาดกรวดไดพิจารณาใหความเหน็ชอบรางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ตอไป 

จนท.วิเคราะหฯ  เราจะมาดูโครงการไปพรอมกันเลยนะคะในแตละยุทธศาสตรถามีโครงการไหน
ผิดพลาดสามารถที่จะบอกใหแกไขได เลยนะคะ เริ่มจากยุทธศาสตรที่  ๑.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางที่ ๑. จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ ใน
ยุทธศาสตรที่หนักไปไหนเรื่องของกองสาธารณสุข คุณหมอพรฉวี มีโครงการอะไรเพิ่มเติมอีก
หรือเปลาคะ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ คะสําหรับยุทธศาสตรที่ ๒ น้ันเราไดระบุไปใหเลยคะวาโครงการจัดการขยะแบบประชาชนมี
สวนรวมน้ันทางกองสาธารณสุขไดแยกใหเปนหมูบานเลยคะ ในปหนาเราจะดําเนินการ ๒ 
หมูบานคะ สวนในขออืน่ไมมีอะไรเพิ่มเติมคะ 

เจาหนาที่วิเคราะห  สวนแนวทางที่ ๒ น้ันเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติในสวนน้ีจะ
เกี่ยวกับกองเกษตร ซึ่งกองเกษตรไดทําการแยกโครงการออกมาเปนโครงการยอยๆ ใหเราแลว
เพื่อเปนการงายตอการจัดทําเทศบัญญัติตอไป 

ผอ.กองชาง  สอนยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรน้ัน 
ขอที่ ๒ หนาที่ ๗ อยากใหเพิ่มงบประมาณจาก ๕๐,๐๐๐ บาท เปน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท ครับ
เพราะการวางทอประปาในจุดน้ี น้ันมีความยาวอยูพอสมควรจึงใชงบประมาณมากพอสมควร 
ยังไงขอใหเพิ่มเติมดวยครบั 

เจาหนาที่วิเคราะห  สวนในยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทํา
เกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน ในยุทธศาสตรน้ีมีขออะไรเพิ่มเติมรึเปลาคะ 

คุณสุขุม   มีครับ ในสวนน้ีน้ัน ขอที่ ๑ และขอที่ ๖ อยากใหเพิ่มเติมคําวาผูสูงอายุเขาไปดวย
เพราะเราจะดําเนินการใหทั้ง ๓ อยาง ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส และผูสูงอายุ เลยครับสวน
งบประมาณยังคงเทาเดิมครับ 

เจาหนาที่วิเคราะห            ยุทธศาสตรที่ ๔ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในสวนที่อาจจะมีหลายโครงการ
ที่อาจมีรายละเอียดที่ผิดพลาด และบางโครงการไดดําเนินการไปแลวแตยังไมไดตัดออกบาง 
หากมีทานใดพอจะทราบรายละเอียดสามารถที่จะชวยแกไขและเพิ่มเติมไดเลยนะคะ 

 

ผอ.อารม        เหมือนกับวาโครงการที่ ๒๐ และโครงการที่ ๒๑ เทศบาลไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
นะคะ สามารถตัดออกไปไดเลยคะ 

หัวหนาสํานักปลัด โครงการที่ ๒๙ ไดดําเนินการไปแลวรึเปลาครับ ซอยดํารงศิลป หมูที่ ๗ บานไผใหญ 
   ถาดําเนินการแลวจะไดตัดโครงการน้ีออกเลย 

ผอ.กองชาง    สําหรับโครงการน้ีนะครับ ดําเนินการแลวแตดําเนินไดเพียงชวงแรกแค ๓๐๐ เมตร 
เทาน้ันครับแตเรายังคงตองใหโครงการน้ีอยูในแผนตอไป เพื่อที่เราจะไดดําเนินการในชวงตอไป
ไดครับ โดยลดจํานวนระยะทางและจํานวนเงินลงไป 



หัวหนาสํานักปลัด   อีกขอครับสําหรับยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการ
จัดการของเทศบาล ขอที่ ๖ จัดซื้อเครื่องสแกนลายน้ิวมือเพื่อลงเวลาทํางานน้ัน ใหลบออกไป
เพราะจะไมซื้อแลว ลบออกไดเลยครับ 

เจาหนาที่วิเคราะห   มีทานใดจะเสนอโครงการ หรือแกไขโครงการ ในสวนใดเพิ่มเติมอีกบางหรือไมคะ ถา
หากไมมีคณะกรรมการทานใดจะเสนอโครงการอะไรอีกแลว และไมมีการแกไขอะไรเพิ่มเติมอีก
ก็จะใหทานประธานปดการประชุมในครั้งน้ีคะ 

ประธาน    กอนที่จะปดการประชุม ดิฉันขอมติจากที่ประชุมในครั้งน้ีวาคณะกรรมการฯทานใด  
(ปลัด ทต.หาดกรวด) เห็นชอบกับข้ันตอน และวิธีการในการจัดการทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)ใน

ครั้งน่ีขอใหคณะกรรมการฯยกมือข้ึนเพื่อใหความเห็นชอบในหารจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕๙ -๒๕๖๑) ดังกลาวดวยคะ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการเห็นชอบกับข้ันตอน และวิธีการจักทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๑) ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ดวยเสียงที่เปนเอกฉันท 

ประธาน    สําหรับวันน้ีทานไมทีทานใดสงสัยอะไร ดิฉันจะขอปดการประชุมคณะกรรมการ  
(ปลัด ทต.หาดกรวด) สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสามปเลยคะ ขอบคุณมากคะ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ 
- ไมม ี

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐น.                      
 

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

                              กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด   
 
 

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

 ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑) 

ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ 
วันศุกร ที่ ๑๒  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

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.๒๕๕๙– ๒๕๖๑) เทศบาลตําบลหาดกรวด  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน สวัสดีคณะกรรมการทุกทานสําหรับวันน้ีเรามีเรื่องที่ตองพิจารณากันทุกปสําหรับคณะ 
(นายกเทศมนตรี) กรรมการชุดน่ีมีหนาที่พิจารณารางแผนพัฒนาสามปสืบเน่ืองจากเมื่อเชาน้ีที่คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ไดประชุมพิจารณามากอนแลว
จึงสงผานมาถึงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดซึ่งพวกเราตองดําเนินการตาม
เอกสารที่เจาหนาที่ไดแจกใหกับคณะกรรมการทุกทานเพื่อใหทานไดตรวจดูในรายละเอียดของ
แตละสวนที่มีรายละเอียดที่ ถูกตองหรือไมมีจํานวนโครงการครบหรือไม  จึงอยากให
คณะกรรมการทุกทานไดตรวจสอบเอกสารดังกลาวตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
- ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙– พ.ศ.๒๕๖๑) 
 

หัวหนาสํานักปลัด  กอนอื่นผมขอพูถึงเรื่อง ส.ตง. ไดเขามาตรวจเรื่องเกี่ยวกับแผนน้ี เทศบาลตําบลหาด
กรวดไดถูกขอทวงติงมาอยูจํานวนหลายขอในการจัดทําแผนพัฒนาสามป จึงอยากใหชวยกันดู
โครงการวาโครงการไหนจําเปนอยากใหนําโครงการน้ันมาบรรจุไวในแผนและตองเปนโครงการ
ที่จําเปนและคิดวาจะดําเนินการในปน่ีจริงๆครับ 

 

ปลัดเทศบาล  อยากจะใหเพิ่มโครงการพลังงานแสงอาทิตยที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปดวยคะ 
 

ส.ท. ชัยโรจน   กลาวคือมีโครงการที่ซ้ํากันอยูคือโครงการที่ ๔ หนาที่ ๓๑ ซ้ํากับโครงการที่ ๑๑ หนา 
๓๒ อยากใหชวยดูกันวาเปนโครงการเดียวกันหรือไม อยางไร ถาเปนโครงการเดียวกันจะไดตัด
ออกไป ๑ ขอ 

 

หัวหนาสํานักปลัด   อยางน้ีนะครับเด๋ียวเราจะใหเจาหนาที่วิเคราะหของเราไดอานโครงการในแตละ
ยุทธศาสตรในแตละขอใหคณะกรรมการทุกคนไดทราบกันเพื่อที่จะไดตัดโครงการที่ซ้ํากันออก
หรือวาเพิ่มโครงการที่ยังทดเหลือไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ไดเลยครับ 

 

เจาหนาที่วิเคราะห   เรามาเริ่มกันเลยนะคะ เริ่มจากยุทธศาสตรที่ ๑ มีทานใดอยากจะเพิ่มเติมอะไรหรือตัด
ขอไหนออกบางรึเปลาคะ 

 

ผอ.กองสาธารณสุข   ขอถามถึงขอในเรือ่งของขยะเราสามารถที่จะต้ังรวมเปนโครงการทั้งตําบลไดหรือไม 
 

เจาหนาที่วิเคราะห   ไมไดคะ เพราะวาถาเราใสแบบทั้งตําบลถา ส.ต.ง. เขามาตรวจก็จะโดนอีกเหมือนเดิม
คะ เพราะเคาบอกวาถาคุณใสแบบน้ันก็จะทําโครงการอะไรก็จะเขากับแผนพัฒนาสามปไดทุก
โครงการ ถาแบบน้ีไมจําเปนตองมีโครงการไมจําเปนตองระบุก็ไดเหรอ ประมาณน้ีคะ จึงอยากให
ระบุช่ือโครงการที่คิดวาจะดําเนินการลงไปเลยจะดีกวาที่จะมาใสแบบรวมทุกโครงการยอยไวใน
โครงการใหญโครงการเดียวคะ 

 



หัวหนาสํานักปลัด   ผมขออธิบายอยางน้ีนะครับเน่ืองจากในขอทักทวงขอ ส.ตง. น้ันมีหลายโครงการที่เรา
ทําโครงการคุมรวมไวแลว จะคิดคะแนนใหเราวาดําเนินการเพียงแคโครงการเดียวซึ่งจริงแลวเรา
ดําเนินโครงการยอยในโครงการใหญจึงทําใหเราโดน ส.ต.ง.ติมาครับครับในครั้งน้ี เลยอยากใหใน
แตละสวนโครงการออกเปนโครงการๆ ไปครับ เพื่อในครั้งหนาที่ ส.ต.ง. เขาตรวจ เราจะไดไมผิด
มากและไมตองตอบขอทักทวงมากกวาเดิมครับ 

 

ผูใหญบาน หมูที่ ๘   ขอสอบถามหนอยคะวาระหวางขอที่ ๑๒ หนาที่ ๘ ขอที่ ๑๗ หนาที่ ๙ ใชโครงการ
เดียวกันรึเปลาคะ 

 

หัวหนาสํานักปลัด   เทาที่ดูนะครับเปนคนละโครงการกัน ขอที่ ๑๒ เปนการปรับปรุงระบบนํ้าประปา แต
ขอที่ ๑๗ น้ันเปนการกอสรางระบบประปาหมูบานครับแตเราตองระบุโครงการไวในแผนกอน
ครับ เราจะไดดําเนินการได 

 

นายบําเพ็ญ   ขอใหเพิ่มเขตขยายไฟฟาจากหมูที่ ๒ บานหาดกรวดไปถึงครองจระเขบริเวณหนาบาน    
(รองนายก) นายกัญหา ปนจาด เพราะเคามาขอหลายครั้งแลว ขอใหเพิ่มไปในแผนพัฒนาสามปดวย 
 

เจาหนาที่วิเคราะห   ไดคะ สําหรับโครงการที่จะเพิ่มเติมหรือใหตัดออกขอใหคณะกรรมการบอกมาไดเลย 
เพื่อที่ทางเราจะไดแกไข เพิ่มเตอมใหอยูในแผนใหครบคะ 

 

นายณรงคฤทธ์ิอยากใหเพิ่มระบบเปดปดไฟฟาสะธารณะดวยพลังงานแสงอาทิตย เขาไปอยูใน(รองนายก)  แ ผ น
ดวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปดปดไฟฟาในการดําเนินงานพรอมกันทั้งเปดและ   ปดไฟฟาจะได
เปนเวลามากกวาน้ี     
 

ปลัดเทศบาล   เพิ่มโครงการที่เกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวดเขาไปดวย ทั้ง
โครงการกอสรางหองนํ้าศูนยเด็กเล็ก ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อีกอยางเรื่องปาย
ครัวเรือน 

 
หัวหนาสํานักปลัด   สําหรับปายครัวเรือนน้ันเราไมสามารถดําเนินการเพิ่มเติมใหไดแลวครับเพราะครั้งที่

แลวที่ดําเนินการไปเราเกือบโดน ส.ต.ง. เรียกเงินกับแตเราบอกวาเปนความตองการของ
ชาวบาน เราเลยพนการจายเงินคืนมาครับ แตถาปายครัวเรือนที่ชํารุดซอมไดแตเจาของบาน
ตองเสียเงินเองนะครับ อันละประมาณ ๘๐ บาท แตถาเปนปายซอยเทศบาลอาจดําเนินการได
อยูครับ แตตองใหชาวบานเปนคนทําเรื่องบอกเทศบาล 

 

ผอ.กองคลัง   สําหรับขอที่ ๖ ยุทธศาสตรที่ ๗ เรื่องโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายน้ิวมือน้ันใหลบ
ออกไปเลย เพราะไมมากรดําเนินการอยูแลวคะ 

 

นายณรงคฤทธ์ิ  ขอใหเพิ่มโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหลัง และปรับปรุงอาคารหลังเทศบาลตําบล 
 (รองนายก) หาดกรวดไวในแผนดวย งบประมาณ ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 
 

เจาหนาที่วิเคราะห  นอกจากที่กลาวมาน้ีมีคณะกรรมการทานใดเพิ่มเติมโครงการหรือตัดโครงการ
 ใดออกอีกหรือไมคะ ถาไมมีอะไรเพิ่มเติมจะไดใหทานประธานกลาวปดการประชุมในวันน้ีเลย
 คะ แตถาหากมีคณะกรรมการทานใดอยากจะเพิ่มเติมโครงการ ขอใหสงโครงการเพิ่มเติมมา
 ใหที่หองสํานักปลัดภายในวันจันทรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ คะ หลังจากน้ันเทศบาลจะไม 
 เพิ่มเติมโครงการใหอีกแลวนะคะ 



นายณรงคฤทธ์ิ  ถาไมมีคณะกรรมการทานใดจะแกไขหรือเพิ่มเติมโครงการอื่นๆ อีก ผมก็จะได 
(รองนายก) ขอมติจากนที่ประชุมโดยใหคณะกรรมการ ฯ ที่เห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙– 

๒๕๖๑) เทศบาลตําบลหาดกรวดก็ขอใหยกมือข้ึนรับรองเพื่อใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑) ฉบับน้ีดวย 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑)ของเทศบาลตําบลหาดกรวดดวย
เสียงเปนเอกฉันท และเห็นควรใหนายกเทศมนตรีประกาศใชตอไป 

 

ระเบียบวาระที่   ๔ เรื่องอื่น ๆ 
   -  ไมม ี
 

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐น.                      
 
 
 

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

กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด   
 
 

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

กรรมการและเลขานุการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 
เร่ือง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

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

ดวยเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โดยผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ และ
นายกเทศมนตรีไดอนุมติัใหใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) แลว 
 

เพื่อใหปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๑๗ (๔) จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑) 
ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

( ลงช่ือ ) 
(นายสมัย   สายบุญสง) 
 นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 

 
 
 


