


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

โดยมกีารทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  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 – ๑๐๙ 

- บัญชีโครงการพัฒนา 

- รายละเอียดโครงการอุดหนุน 

- บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 

สวนที่ ๔  แนวทางการติดตามประเมินผล       ๑๑๐ – ๑๑๑ 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

- บันทึกประชุมประชาคมหมูบาน 

- บันทึกประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน ฯ 

- บันทึกประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

- ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

 

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

 



สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํา
งบประมาณเพื่อให กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวม
ของประชาชน  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนที่กําหนดรายละเอียดแผนงาน เปนแผนที่ตองกําหนดโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป เปนแผนที่มีความตอเน่ือง เปนแผนที่มีความกาวหนา เปนแผนที่ครอบคลุมระยะเวลา
สามป เปนแผนที่ตองมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 

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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 



ดังน้ัน โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปน้ัน

ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ 

๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่ดําเนิน โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของกิจกรรม รวมทั้ง

ผลประโยชนสาธารณะที่ไดรับโครงการ/กิจกรรม 

 ๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในรูปแบบ และรายละเอียด
พอสมควรเพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา 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 และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็

จะตองถึงข้ันตอนในการแผลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดข้ันตอนการจัดทําเปน

แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ ๗ ข้ันตอน ดังน้ี 

๑. การเตรียมการจัดทําแผน 
เทศบาลตําบลหาดกรวด เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยขอรับอนุมัติจากผูบริหาร
ทองถ่ิน ซึ่งโครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการ
ทํางานไวอยางชัดเจน แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่ เกี่ยวของทราบไดแกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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 ที ่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก 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 เทศบาลตําบลหาดกรวดจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 งบประมาณรายรับ-รายจาย ของเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ของเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 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 

- การคัดเล ือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรก ารพัฒนาใหสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาคม/หมูบาน ในหวงเวลาสามป 

 - การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามความจําเปนเรงดวน 
 - การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามปโดยพิจารณาถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  
 ๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการดําเนินการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้นแตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตาง
กัน ที่ประชุมตามขอ ๑ รวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญ
ดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับหลัง ๆ จะไมตองนํามา
ปฏิบัติ เพราะการที ่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางไดร ับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการ        
แตในชวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปน้ันอาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ 

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 และหนวยงานที่เกี ่ยวของ  รวมทั้งประกาศใหประชาชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 

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 ๖หมูบาน พื้นดินอุดมสมบูรณ เกษตรกรสามารถปลูกพืชหมุนเวียนไดตลอดทั้งป 
๔. มีกลุมอาชีพตาง ๆ เชน กลุมเกษตรกรทํานา, กลุมสัจจะออมทรัพย, กลุมประมง, กลุมจักสารผักตบชวา 

เปนตน 
๕. มีกองทุนหมูบานใหราษฎรกูยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ 
๖. มีกองกําลังอาสาสมัครพิทักษถ่ินรักษาความสงบในชุมชนและปราบปรามปญหายาเสพติด 
๗. ประชาชนในตําบลนับถือพุทธศาสนา รกัสงบ มีประเพณีวัฒนธรรมดีงาม 
๘. มีเสนทางคมนาคมเพื่อการคาระหวางประเทศถึงดานภูดูเพื่อรองรับ AEC 

จุดออน 
๑. ไมมีแหลงทองเที่ยว 
๒. ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภคและนํ้าเพื่อทําการเกษตรในชวงฤดูแลง 
๓. ปจจัยการผลิตทางการเกษตรมีตนทุนสูง เชน เมล็ดพันธุพืชมีราคาสูงข้ึน ปุยเคมรีาคาสูงข้ึน สารเคมีปราบ

ศัตรูพืชมีราคาแพง 
๔. ประชาชนยังไมมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องของ AEC 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๙ ราคาประมาณการ (บาท) 
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๖ 
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๙ 

 

โครงการกอสรางแนวรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด หมูที่ ๑
อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล   
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสาย อต.๒๐๓๕ แยก
ทางหลวงหมายเลข ๑๑ (กม.ที่ ๙๕ + ๔๒๕) บานหาดกรวด หมูที่ ๒ ขนาด
กวาง ๖ เมตร ยาว ๗๗๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหลังวัดไผใหญ หมูที่ ๗ บานไผใหญ ขนาด
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวไมนอยกวา 
๖๙๓.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณสายริมนํ้านาน หมูที่ ๓ บานบุงจิก ขนาด
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา ๕๗๐.๐๐ 
ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอระบายนํ้าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร  
๕ จุด จํานวน ๒๕ ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ ๑ บานทับใหม  ขนาดกวาง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา ๑๘๐ 
ลูกบาศกเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยชัยมงคล หมูที่ ๔ บานวังหมู  ขนาดกวาง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายนํ้า ซอย ๘ บานซาน  
หมูที่ ๖ บานซาน  ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร ปริมาณดิน
ลูกรังไมนอยกวา ๙๒๗.๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๑๖ ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลหาดกรวดกําหนด)  
 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายลางเพื่อการเกษตร หมูที่ ๑ บานทับใหม – 
หมูที่ ๓ บานบุงจิก  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรไมนอยกวา ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการเปดทางเสนหวยพิกุล เช่ือหมูที่ ๘ บานดงชางดี ผานหนาวัดดงชางดี 
ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 
๙๗๒.๐๐ ลูกบาศกเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑,๕๒๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๘๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑๐๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๘,๐๐๐ 
 
 
 

๒๖๕,๐๐๐ 
 
 
 

๑๖๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๒๙,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๔๖,๐๐๐ 
 



 

 
ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๙ ราคาประมาณการ (บาท) 

 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 

 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 
 

 
 

๑๔ 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 

๑๖ 
 
 

 
 
 

๑๗ 
 
 

๑๘ 
 
 

๑๙ 
 

 

โครงการเปดทางบานหนองยายจันทร ทางเขานานางนํ้าทิพย   มั่นคง  
หมูที่ ๘  บานดงชางดี ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร ปริมาณดิน
ลูกรังไมนอยกวา ๖๙๖.๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนน ซอย ๓ บานซานหมูที่ ๖ บานซาน  ขนาดกวาง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
  

โครงการกอนสรางถนน คสล.ซอยบานครูโพธ์ิ  มวงพันธ หมูที่ ๓ บานบุงจิก  
ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิว
จราจรไมนอยกวา ๔๖๙.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการขุดลอกรองนํ้าโรงสูบนํ้าประปา หมูที่ ๓ บานบุงจิก  ขนาดกวาง 
๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร หรือปริมาณไมนอยกวา 
๑,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงสูบนํ้าดวยไฟฟาบานซาน หมูที่ ๔ บานวังหมู 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ คลองจระเขหัวดาน (ชวงที่ ๒) หมูที่ 
๖ บานซาน ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางทางเช่ือมถนน คสล.ซอยหนองแขม หมูที่ ๖ บานซาน 
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจร
ไมนอยกวา ๕๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบล 
หาดกรวด (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางหองนํ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าจากอูชางเฉลย – คลองไสไก หนองออ  
หมูที่ ๕ บานทา ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

 

๑๒๓,๐๐๐ 
 

 
 
 

 

๒๐๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๕๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๘,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕,๒๐๐ 
 
 

๒๔๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐,๖๐๐ 
 
 
 
 

๒๒๕,๐๐๐ 
 
 

๑๓๒,๐๐๐ 
 
 

๓๘๔,๐๐๐ 
 
 



 

 
ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๙ ราคาประมาณการ (บาท) 

 

๒๐ 
 
 

๒๑ 
 

 

 

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยพื้นที่การเกษตรขางคลองจระเข หมูที่ ๕ 
บานทา  ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา ๒๔๐.๐๐ ลูกบาศกเมตร 
 

โครงการปรับปรุงศูนยผักตบชวา หนองรี หมูที่ ๕ บานทา ขนาดกวาง 
๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 

 

๒๙,๐๐๐ 
 

 

๒๒๐,๐๐๐ 

 รวม ๕,๒๗๑,๘๐๐ 



 

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๙ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
 

๑ 
 
 

 

๒ 
 
 
 
 
 

 

๓ 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 

๗ 
 
 

 

 

โครงการกอสรางแนวรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หาดกรวด หมูที่ ๑อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล   หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสาย 
อต.๒๐๓๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ (กม.ที่ ๙๕ + ๔๒๕) 
บานหาดกรวด หมูที่ ๒ ขนาดกวาง ๖ เมตร ยาว ๗๗๑ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหลังวัดไผใหญ หมูที่ ๗ บาน
ไผใหญ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พื้นผิวไมนอยกวา ๖๙๓.๐๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณสายริมนํ้านาน หมูที่ ๓ 
บานบุงจิก ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร 
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา ๕๗๐.๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอม
วางทอระบายนํ้าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร  
๕ จุด จํานวน ๒๕ ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ ๑ บานทับ
ใหม  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณ
ดินลูกรังไมนอยกวา ๑๘๐ ลูกบาศกเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยชัยมงคล หมูที่ ๔ บานวังหมู  
ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายลางเพื่อการเกษตร หมูที่ ๑ 
บานทับใหม – หมูที่ ๓ บานบุงจิก  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรไมนอยกวา 
๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.หาดกรวดกําหนด) 
 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๕๒๗,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๖,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๖๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๒๙,๐๐๐ 

 

๓๔๙,๒๐๐ 
 
 

 

๑,๕๑๗,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๗๒,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

๙๗,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 

 
๒๖๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓๒๒,๐๐๐ 
 

 

๕๐,๘๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 



 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๙ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 

๙ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 
 

 

๑๔ 
 
 
 
 
 

 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายนํ้า ซอย ๘ 
บานซาน หมูที ่๖ บานซาน  ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๕๑๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา ๙๒๗.๐๐ 
ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๑๖ ทอน (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการเปดทางเสนหวยพิกุล เช่ือหมูที่ ๘ บานดงชางดี ผาน
หนาวัดดงชางดี ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๐.๐๐ เมตร 
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา ๙๗๒.๐๐ ลูกบาศกเมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนน ซอย ๓ บานซานหมูที่ ๖ บานซาน  
ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
  

โครงการกอนสรางถนน คสล.ซอยบานครูโพธ์ิ  มวงพันธ หมูที่ 
๓ บานบุงจิก  ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๔๖๙.๐๐ ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการขุดลอกรองนํ้าโรงสูบนํ้าประปา หมูที่ ๓ บานบุงจิก  
ขนาดกวาง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ 
เมตร หรือปริมาณไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ คลองจระเขหัวดาน 
(ชวงที่ ๒) หมูที่ ๖ บานซาน ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาด
กรวดกําหนด) 
 

โครงการเปดทางบานหนองยายจันทร ทางเขานานางนํ้าทิพย   
มั่นคง หมูที่ ๘  บานดงชางดี ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๘๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา ๖๙๖.๐๐ ลูกบาศก
เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ 
เมตร จํานวน ๘ ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาด
กรวดกําหนด) 
 

 

๑๖๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๔๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๕๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๔๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๒๓,๐๐๐ 

 

๑๔๗,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๒๘,๐๐๐ 
 

 
 
 

๑๗๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๔๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๘,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๓๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

๑๖,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๕,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๓,๐๐๐ 



 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๙ 

ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
 

๑๕ 
 
 
 

๑๖ 
 
 
 
 

๑๗ 
 
 
 

๑๘ 
 
 

๑๙ 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 

๒๑ 

 

โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงสูบนํ้าดวยไฟฟาบานซาน หมูที่ 
๔ บานวังหมู (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการกอสรางทางเช่ือมถนน คสล.ซอยหนองแขม หมูที่ ๖ 
บานซาน ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๕๕.๐๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหองประชุมสํานักงาน
เทศบาลตําบลหาดกรวด (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
หาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางหองนํ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หาดกรวด (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าจากอูชางเฉลย – คลองไสไก 
หนองออ หมูที่ ๕ บานทา ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๑๕๐.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 
 

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยพื้นที่การเกษตรขางคลอง
จระเข หมูที่ ๕ บานทา  ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 
๒๔๐.๐๐ ลูกบาศกเมตร 
 

โครงการปรับปรุงศูนยผักตบชวา หนองรี หมูที่ ๕ บานทา ขนาดกวาง 
๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาด
กรวดกําหนด) 

 

๑๕,๒๐๐ 
 

 
 

๕๐,๖๐๐ 
 
 
 
 

๒๒๕,๐๐๐ 
 
 
 

๑๓๒,๐๐๐ 
 
 

๓๘๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๙,๐๐๐ 
 
 
 

๒๒๐,๐๐๐ 

 

๑๕,๒๐๐ 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๒๔,๐๐๐ 
 
 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๘๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๙,๐๐๐ 
 
 
 

๒๑๙,๐๐๐ 

 

- 
 

 
 

๖๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 
 

๑,๐๐๐ 

 รวม 5,271,800 5,084,400 187,400 
 



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 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศนจังหวัดอุตรดิตถ 
““  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย   

สืบสานสืบสานวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืนกาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน””  

 

เปาประสงค 

๑. ประชาชนและชุมชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและย่ังยืน 
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ 

OTOP 
๓. เปนเมือง ๓ วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ และยกระดับคุณภาพการทองเที่ยว 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณเพิ่มข้ึน 
๕. ระบบบริหารการคาชายแดน การลงทุน การทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางประเทศมีศักยภาพสูงข้ึน 

 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู มีความรู คูคุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและมีการ 
สืบสานตอไปมีความมั่นคงและย่ังยืนในการดํารงชีวิต 
๒. สงเสริม พัฒนา ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคา OTOP ใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 
๓. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความสมัคร 
สมานสามัคคีของประชาชน 
๔. พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงนํ้าและพลังงาน 
๕. สงเสริมพัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดู และการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธที่ดีทั้ง 
ภายในและระหวางประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

๑. เสริมสรางบานเมืองใหนาอยูชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงขายคมนาคมผังเมืองทุกระดับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการระบบ
ประปาและโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ใหสะอาด โปรงใส ตรวจสอบไดและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

๑.๓ พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเขาถึงแหลงขอมูล

สารสนเทศไดอยางทั่วถึง 

๑.๔ พัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศ ทุกวัย 



๑.๕ เสริมสรางสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด 

๑.๖ สงเสริมใหประชาชนมคีวามสมานฉันท ปลอดภัย มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

     ๒. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัย ไดมาตรฐาน และมีการ
บริหารจัดการดานการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

๒.๑ สงเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

๒.๒ สงเสริมพัฒนาการเกษตรกรรมดวยระบบโซนน่ิงที่สอดคลองกับการตลาด 

๒.๓ เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหกับภาคผลิตทุกดาน ทุกองคกรใหเขมแข็ง 

๒.๔ สงเสริมการศึกษาการวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินคาทุกประเภท 

๒.๕ สงเสริมการมีงานทําและเพิ่มรายไดของประชาชนอยางทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ํา 

    ๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการทองเท่ียว 

กลยุทธ 
๓.๑ ทํานุบํารุงรักษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหย่ังยืน 

๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยเพื่อใชในการผลิตสินคาบริการการ 

การเพิ่มรายได 

๓.๓ สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร การทองเที่ยวกับเพื่อนบานทั้งภายในและตางประเทศ 

๓.๔ พัฒนาการทองเที่ยวทุกดานทุกพื้นที่ โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ และยกระดับการ
ทองเที่ยวใหสูงข้ึน 

     ๔. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงนํ้า และสงเสริมพัฒนาพลังงานท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 

๔.๑ การสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติพรอมกับการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

๔.๒ กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชนใหเพียงพอ
แกการอยูอาศัยและการเกษตรกรรม  

๔.๓ สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของเมืองและทองถ่ินภายใตการมีสวนรวมของชุมชน 

๔.๔ สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๔.๕ สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 



๕. เพ่ิมศักยภาพ การคา การลงทุน การทองเท่ียว และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

กลยุทธ 

๕.๑ พัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดูในทุกดานเพื่อใหเปนประตูสูประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ 

๕.๒ พัฒนาสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับจังหวัดทั้งภายในและระหวางประเทศ และพัฒนาการคา     
การลงทุน การทองเที่ยวและความสัมพันธที่ดี 

๕.๓ พัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 

๕.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอื้อตอการสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาและการบริการ 

๕.๕ พัฒนาสินคาและบริการการคาชายแดน ใหมีคุณภาพมาตรฐานสูงข้ึน 

๕.๖ สนับสนุนใหมีการปรับปรุง พัฒนาการทองเที่ยวสินคาและบริการบนพื้นฐานเศรษฐกิจสรางสรรคและยุค
ดิจิตอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
(SWOT Analysis)  จังหวัดอุตรดิตถ 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มีเข่ือนสิริกิต์ิเปนอางเก็บนํ้าขนาดใหญ และเปนแหลงผลิตกระแสไฟฟาสําคัญของประเทศโดยมีแมนํ้านาน

เปนแมนํ้าสายหลักของจังหวัด 
๒. เปนแหลงปลูกผลไม และมีผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลายตลอดป 
๓. มีจุดผานแดนถาวรภูดูที่เปนประตูเช่ือมการคากับประเทศเพื่อนบาน 
๔. มีพื้นที่ปาไมที่อุดมสมบูรณมีคุณคาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
๕. มีสถานีรถไฟ และมีศูนยซอมบํารุงเครื่องจักรกลรถไฟที่ใหญที่สุดในภาคเหนือ 
๖. มีแหลงแรเหล็กนํ้าพี้ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

จุดออน (Weaknesses) 
๑. ระบบชลประทานยังไมครอบคลุมทุกพื้นทีท่างการเกษตร 
๒. เกษตรกรใชสารเคมีมากทําใหดินเสื่อมสภาพ 
๓. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรที่ครบวงจร 
๔. โครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโดยเฉพาะอยางย่ิงระบบนํ้าประปายังครอบคลุมไม

ทั่วถึง และชํารุดทรุดโทรม 
๕. การทองเที่ยวยังไมไดรับการพัฒนาอยางครบวงจรและเช่ือมโยงกับจังหวัดใกลเคียง 
๖. การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรยังมีนอย 
๗. มีบางพื้นที่ที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัย และอาจเกิดอุทกภัยอและดินโคลนถลม 
๘. คะแนนตัวช้ีวัดระดับจังหวัดยังตํ่ากวาเกณฑเปาหมายถึง ๑๐ ตัวช้ีวัด จากจํานวน ๒๔ ตัวช้ีวัด 

โอกาส (Opportunities) 
๑. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหจังหวัดมีงบประมาณแกไขปญหาไดมากข้ึน 
๒. นโยบายในการสงเสริมการคาชายแดน และการเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน 
๓. การพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)  
    (แมสอด-ภูดู) และระเบียงเศรษฐกิจจากเชียงใหม-ภูดู (บานโคก) -เวียงจันทน 
๔. เปนจุดเช่ือมภาคเหนือตอนบนกับภาคเหนือตอนลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใกลและสะดวกมาก 
๕. การพัฒนารถไฟทางคูของรัฐบาลผานจังหวัดอุตรดิตถ 
๖. รัฐบาลมีนโยบาย Zoning พื้นที่การเกษตร ทําใหเกิดความชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ภัยคุกคาม (Threats) 

๑. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทําใหเกิดภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได 
แนนอน 

๒. ปจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึนทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนและความสามารถในการแขงขันลดลง 
๓. ระบบการใชชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับขอมูลผานสื่อตางๆมีผลตอคานิยมและพฤติกรรมทางลบ

โดยเฉพาะเยาวชน 
๔. การแขงขันดานการทองเที่ยวระดับประเทศ และระดับภูมิภาคมีเพิ่มมากข้ึนทําใหนักทองเที่ยวมีทางเลือก

มากมาย 

 



๓.๔ 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 สงเสริมการศึกษาวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาด สินคาเกษตรกรรมและการแปร

รูป 
 

๒. จัดการเรื่อง กรรมสิทธิ์เก่ียวกับท่ีดินใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและทําเกษตรกรรม  

กลยุทธ 

๒.๑สงเสริมการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและทําการเกษตร 
 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ 
๓.๑การแกไขปญหาความยากจนและความเดือดรอนของประชาชน 

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 ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดให    
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย 
 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการศึกษาศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
 

 

 



แนวทางเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. บริหารจัดการการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ และสรางเสริมจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

๒. พัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค และแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและพอเพียง 

๓. สงเสริม สนับสนุน สวัสดิการตางๆ และสงเสริม สนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิตเกษตร

อินทรีย ใหประชาชนอยูดี กินดี เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที ่

๔. พัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคใหทั่วถึง 

๕. สงเสริม รณรงคใหประชาชนใสใจในสุขภาพและควบคุมโรคติดตอ 

๖. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสงเสริมศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. พัฒนา สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 
๓.๕ 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)  เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกายใจสติปญญาอารมณ 
คุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 



 
  (๓)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพคุณภาพและย่ังยืนมีความเช่ือมโยง 

กับเครือขายดานการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใน
ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมนาไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา 

(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 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
 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. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ 
     เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ 
     เมื่อมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันที่ดี 
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอ 
     บาปตามหลักของศาสนา 
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 
นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
 พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทย โดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจากสังคม อีกทั้ง
ยังเปนสํานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือการในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวง และรวมกัน
พัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและย่ังยืน ประสานพลังการสรางชาติที่ตองเติบโตแบบ
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหเกิดความย่ังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวม
ใจของรัฐและประชาสังคม เพื่อรวมแกปญหาเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึน เพราะวา ประชา
รัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน เปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอม รวมพลังของ
คนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา เห็นไดจากเพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติเช้ือไทย เปนประชา
รัฐ ไผทของไทยทุกสวน อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี....” 



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

4 540,000 4 540,000 5 10,540,000 13 11,620,000

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

16 101,545,000 16 101,545,000 18 134,993,500 50 338,083,500

47 39,440,000 47 39,440,000 47 39,440,000 141 118,320,000

20 68,420,000 20 68,420,000 20 68,420,000 60 205,260,000

67 107,860,000 67 107,860,000 67 107,860,000 201 323,580,000

1.2 สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ

1.3 จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ

1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1 จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.2560 ถึง 2562 )

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตร
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม  3  ป

รวม

2) การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และ

เพ่ือการเกษตร

2.1 ปรับปรุงระบบนํ้าประปา

2.2 พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร

รวม



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 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

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

8 1,650,000 5 2,400,000 4 900,000 17 4,950,000

ชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ

5 850,000 4 800,000 4 800,000 13 2,450,000

มีสวนรวมในการแกไขปญหา

29 836,000 26 726,000 26 1,621,000 81 3,183,000

51 19,848,000 43 20,388,000 41 19,483,000 135 59,719,000

26 10,270,000 26 10,270,000 26 10,270,000 78 30,810,000

13 5,150,000 13 5,150,000 13 5,150,000 39 15,450,000

88 146,183,000 90 154,683,000 90 154,683,000 268 455,549,000

12 2,410,000 12 2,410,000 12 2,410,000 36 7,230,000

เพ่ือการเกษตร

10 867,000 10 867,000 10 867,000 30 2,601,000

149 164,880,000 151 173,380,000 151 173,380,000 451 511,640,000

4.5 พัฒนา ปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงไรสาย

4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

4.2 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรใหครอบคลุม

4.3 พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน ปลอดภัย

รวม

4.4 ปรับปรุงหรือกอสรางเสนทางคมนาคมเขาพ้ืนท่ี

รวม  3  ป
ยุทธศาสตร

ป 2560 ป 2561 ป 2562

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

เพ่ิมรายไดใหกับประชาชน

3.2 สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหไดมาตรฐาน

3.3 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม อปพร.

รวม



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

23 2,220,000 20 920,000 20 920,000 63 4,060,000

ให อสม.ในพ้ืนท่ีชวยดูแลประชาชน

7 600,000 7 600,000 7 600,000 21 1,800,000

ปองกันแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ

30 2,820,000 27 1,520,000 27 1,520,000 84 5,860,000

14 1,724,000 15 1,824,000 13 1,374,000 42 4,922,000

พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

8 410,000 8 410,000 8 410,000 24 1,230,000

6 310,000 6 310,000 6 310,000 18 930,000

28 2,444,000 29 2,544,000 27 2,094,000 84 7,082,000

จัดการของเทศบาล

7 500,000 7 500,000 7 500,000 21 1,500,000

บริหาร การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน

7.2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน 5 3,285,000 5 3,285,000 5 3,285,000 15 9,855,000

7.3 พัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงาน 10 1,530,000 10 1,530,000 10 1,530,000 30 4,590,000

3 650,000 3 650,000 3 650,000 9 1,950,000

25 5,965,000 25 5,965,000 25 5,965,000 75 17,895,000

5.1 สงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม

7) พัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการ

7.1 สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเมือง การ

รวม  3  ป

5) การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

ยุทธศาสตร
ป 2560 ป 2561 ป 2562

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



366 405,362,000 358 413,202,000 356 445,295,500 1,080 1,263,859,500รวมท้ังสิ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดการขยะแบบประชาชน เพ่ือประชาชน หมูท่ี 3 มีการจัดการ ประชาชนมีสวนรวมในการ 30,000 30,000 30,000 รอยละของ เกิดความรัก ความสามัคคีใน กอง

มีสวนรวม หมูท่ี 3 ขยะท่ีดี มีวินัย มีจิตสํานึกท่ีดี จัดการขยะ ชุมชนท่ีมี ชุมชน มีการบริหารจัดการขยะ สาธารณสุข

การจัดการ ท่ีดี 

ขยะแบบมี

สวนรวม

2 โครงการจัดการขยะแบบประชาชน เพ่ือใหตําบลหาดกรวดเปนระเบียบ ประชาชนมีสวนรวมในการ 30,000 30,000 30,000 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

โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 1. จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ

ท่ี วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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 จัดซื้อเครื่องพนยุง จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชฉีดพนสารเคมี และควบคุม เพ่ือปองกันการแพรกระจาย 180,000 180,000 180,000 มีเครื่องสูบ รถบรรทุกขยะไดรับการดูแล ทํา กอง

โรคไขเลือดออก ของยุง ซึ่งเปนพาหะนําโชค นํ้าไวใชงาน ความสะอาดทุกวัน สาธารณสุข

วัตถุประสงคท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 2. สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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

โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี



เพ่ิมข้ึน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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 เพ่ิมข้ึน 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 พิทักษสิ่ง หมูบานปราศจากขยะ มี

แวดลอม ทัศนียภาพท่ีสวยงาม นามอง

งบประมาณและท่ีผานมา
วัตถุประสงคโครงการท่ี



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

รักษาสิ่งแวดลอม สุขภาพดี ของประชาชน ความสะอาดรวมกัน หมูบานมี สาธารณสุข

ตําบล 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) 2560 2561 2562 (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 ผอนเพ่ิมข้ึน 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

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

วัตถุประสงค



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



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีนํ้าประปา ปรับปรุงระบบนํ้าประปา 500,000 500,000 500,000 มีนํ้าประปา ประชาชนหมูท่ี 4 มีนํ้าอุปโภค กองชาง

บานนายประนาม  ขําหรุน  หมูท่ี 4 ใชอยางท่ัวถึง หมูท่ี 4 บานวังหมู ใชมากข้ึน บริโภค อยางเพียงพอ

2 โครงการยายถังสูงประปาบานนางแสง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีนํ้าประปา ยายถังสูงประปาบริเวณบาน 500,000 500,000 500,000 มีนํ้าประปา ประชาชนหมูท่ี 5 มีนํ้าอุปโภค กองชาง

ไปสํานักสงฆปาแดง หมูท่ี ๕ บานทา ใชอยางท่ัวถึง นางแสงไปสํานักสงฆปาแดง ใชมากข้ึน บริโภค อยางเพียงพอ

3 โครงการขอถังเก็บนํ้าใสภายในหมูบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีขาดแคลนนํ้ามีท่ีกัก มีถังนํ้าใสไวใหประชาชนรองนํ้า 150,000 150,000 150,000 มีถังเก็บนํ้า ประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้าอุปโภค กองชาง

หมูท่ี 8 บานดงชางดี เก็บนํ้าไวใชอุปโภค บริโภค ไวใชอุปโภค บริโภค เพ่ิมมากข้ึน บริโภค อยางเพียงพอ

4 โครงการขอถังเก็บนํ้าใสภายในหมูบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีขาดแคลนนํ้ามีท่ีกัก มีถังนํ้าใสไวใหประชาชนรองนํ้า 150,000 150,000 150,000 มีถังเก็บนํ้า ประชาชนหมูท่ี 9 มีนํ้าอุปโภค กองชาง

หมูท่ี 9 บานเขาตอง เก็บนํ้าไวใชอุปโภค บริโภค ไวใชอุปโภค บริโภค เพ่ิมมากข้ึน บริโภค อยางเพียงพอ

5 โครงการขุดลอกสระนํ้าเกาหมูบาน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีนํ้าประปา ขุดสระนํ้าเกาของหมูบาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญ กองชาง

หมูท่ี 7 บานไผใหญ ใชอยางท่ัวถึง หมูท่ี 7 บานไผใญ เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

แนวทางท่ี 1. ปรับปรุงระบบน้ําประปา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ
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6 โครงการขุดสระนํ้าประปาเกา หมูท่ี 8 เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้าประปา ขุดสระนํ้าประปาเกาของหมูบาน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดี กองชาง

บานดงชางดี ใชอยางท่ัวถึง หมูท่ี 8 บานดงชางดี เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

7 โครงการปรับปรุงบอบาดาล(ดงเหนือ) เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้าประปา ปรับปรุงบอบาดาล (ดงเหนือ) 200,000 200,000 200,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดี กองชาง

หมูท่ี 8 บานดงชางดี ใชอยางท่ัวถึง หมูท่ี 8 บานดงชางดี เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

8 โครงการขุดลอกสระประปาบริเวณ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีนํ้าประปา ขุดลอกสระเกาบริเวณบาน 500,000 500,000 500,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 9 บานดงชางดี กองชาง

หนาบานลุงไหว หมูท่ี 9 บานเขาตอง ใชอยางท่ัวถึง ลุงไหว หมูท่ี 9 บานเขาตอง เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

9 โครงการกอสรางประปาขนาดใหญ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีนํ้าประปา กอสรางประปาขนาดใหญบริเวณ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 6 บานซาน กองชาง

บริเวณสระหนองแขม หมู 6 บานซาน ใชอยางเพียงพอ และท่ัวถึง สระหนองแขม เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

10 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

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

บานทับใหม อยางเพียงพอ บานทับใหม เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

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

บานหาดกรวด อยางเพียงพอ บานทับใหม เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

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

บานบุงจิก อยางเพียงพอ บานบุงจิก เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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14 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 4 เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า เปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 4 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีนํ้าประปา ประชาชตําบลหาดกรวดมีนํ้าใช กองชาง

บานวังหมู อยางเพียงพอ บานวังหมู เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

15 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 5 เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า เปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 5 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีนํ้าประปา ประชาชตําบลหาดกรวดมีนํ้าใช กองชาง

บานทา อยางเพียงพอ บานทา เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

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

บานไผใหญ อยางเพียงพอ บานไผใหญ เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

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

บานดงชางดี อยางเพียงพอ บานดงชางดี เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

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

บานเขาตอง อยางเพียงพอ บานเขาตอง เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

19 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

20 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

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

วัตถุประสงคโครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผานมา



(ฝงไผใหญ) หมูท่ี 7 อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ (ฝงไผใหญ) ท่ีใหญข้ึน อยางเพียงพอ
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22 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

23 โครงการกอสรางประปาผิวดินขนาด เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 ใชนํ้า กอสรางระบบประปาผิวดิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีประปา ประชาชน หมู 5 มีนํ้าประปา กองชาง

ใหญจุดสํานักสงฆปาแดง หมูท่ี 5 ผลิตนํ้าประปาหมูบาน ขนาดใหญ เพ่ิมมากข้ึน อุปโภค - บริโภค อยางเพียงพอ

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

ใหญมากจุดสํานักสงฆปาแดง หมูท่ี 5 ผลิตนํ้าประปาหมูบาน ขนาดใหญมาก เพ่ิมมากข้ึน อุปโภค - บริโภค อยางเพียงพอ

25 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

26 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

27 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

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

งบประมาณและท่ีผานมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

29 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

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

และกันนก หมูท่ี 1 บานทับใหม ตกลงไปในประปาหมู 1 บานทับใหม ปองกันนกไมใหตกลงในประปา ปองกันใบไม ใชอุปโภค บริโภค 

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

และกันนก หมูท่ี 7 บานไผใหญ ตกลงไปในประปาหมู 7 บานไผใหญ ปองกันนกไมใหตกลงในประปา ปองกันใบไม ใชอุปโภค บริโภค 

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

และกันนก หมูท่ี 8 บานดงชางดี ตกลงไปในประปาหมู 8 บานดงชางดี ปองกันนกไมใหตกลงในประปา ปองกันใบไม ใชอุปโภค บริโภค 

33 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

34 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

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี



35 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

36 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

37 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

38 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

39 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

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

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

เพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



41 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

42 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

43 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

44 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

45 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

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

ใชอุปโภค บริโภค ติดตั้งท่ีหมูท่ี 1 บานทับใหม และ ไดประโยชน ใชในการอุปโภค บริโภค

โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี วัตถุประสงค



หมูท่ี 2 บานหาดกรวด

47 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

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 2. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกคลองตาสุข พรอม เพ่ือใหเกษตรกรไดมีนํ้าใชในชวงฤดู ขุดลอกคลองตาสุข พรอมสราง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีสระเก็บนํ้า เกษตรกรมีนํ้าใชในการทําการ กองชาง

ทางเขา - ออก หมูท่ี ๓ บานบุงจิก แลงเพ่ือทําการเกษตรอยางเพียงพอ ทาง เขา - ออก ไดมากข้ึน เกษตรอยางพอเพียง

2 โครงการขุดลอกสระหนองรี หมูท่ี 5 เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไวใชอยาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีสระเก็บนํ้า เกษตรกรมีนํ้าใชในการทําการ กองชาง

บานทา บริโภค เละการเกษตรอยางเพียงพอ เพียงพอ ไดมากข้ึน เกษตร อุปโภค-บริโภค อยาง

พอเพียง

3 โครงการขุดลอกหวยนํ้าจาง  หมูท่ี ๗ เพ่ือใหเกษตรกรไดมีนํ้าใชในชวง เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไวใชอยาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสระเก็บนํ้า เกษตรกรมีนํ้าใชในการทําการ กองชาง

บานไผใหญ ฤดูแลงเพ่ือทําการเกษตรอยางเพียงพอ เพียงพอ ไดมากข้ึน เกษตรอยางพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

ท่ี โครงการ



4 โครงการขุดสระเกาจุดบานนางดารัตน เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไวใชอยาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สระเกากัก ประชาชนหมูท่ี 8 มีแหลงนํ้า กองชาง

อินตะเสน  หมูท่ี 8 บานดงชางดี บริโภค เละการเกษตรอยางเพียงพอ เพียงพอ เก็บนํ้าได เพ่ือทําการเกษตร อุปโภค-

เพ่ิมมากข้ึน บริโภคไดอยางเพียงพอ

5 โครงการขุดลอกสระเกาภายในหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไวใชอยาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สระเกากัก ประชาชนหมูท่ี 8 มีแหลงนํ้า กองชาง

หมูท่ี 8 บานดงชางดี บริโภค เละการเกษตรอยางเพียงพอ เพียงพอ เก็บนํ้าได เพ่ือทําการเกษตร อุปโภค-

เพ่ิมมากข้ึน บริโภคไดอยางเพียงพอ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

6 โครงการขุดลอกคลองหวยลึก หมูท่ี 8 เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไวใชอยาง 500,000 500,000 500,000 สระเกากัก ประชาชนหมูท่ี 8 มีแหลงนํ้า กองชาง

บานดงชางดี บริโภค เละการเกษตรอยางเพียงพอ เพียงพอ เก็บนํ้าได เพ่ือทําการเกษตร อุปโภค-

เพ่ิมมากข้ึน บริโภคไดอยางเพียงพอ

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

เทศบาลไปคลองจระเข (บริเวณท่ี ฤดูแลงเพ่ือทําการเกษตร ไปคลองจระเข เพ่ิมข้ึน เกษตรอยางพอเพียง

นางกานตอง) หมูท่ี 1 

8 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

9 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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



10 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

11 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

12 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. ทานเพ่ิมข้ึน การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

13 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

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

ข้ึน เกษตรอยางเพียงพอ 

15 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

16 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



17 โครงการการบริหารจัดการการใชนํ้า เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังในชวงฤดูฝนและ มีการบริหารจัดการนํ้าใหเกิด 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีการบริหาร ประชาชนหมู 1และหมู 9 สํานักปลัด

จากบึงกระโลใหเกิดประโยชน บริหารจัดการนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง ประโยชนสูงสุด จัดการนํ้า ในชวงฤดูแลง และในชวง

ท่ีดี ฤดูฝนนํ้าไมทวมขัง

18 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

19 โครงการกอสรางฝายนํ้าลนงบชล เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค ประชาชนมีนํ้าไวใชอยางในชวง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีการบริหาร ประชาชนหมูท่ี 1 - 6 มีแหลงนํ้า กองชาง

ประทานเข่ือนผาจุก คลองสงนํ้าผาจุก บริโภค เละการเกษตรอยางเพียงพอ ฤดูแลงอยางเพียงพอ จัดการนํ้า เพ่ือทําการเกษตร อุปโภค-

หมูท่ี 1 - หมูท่ี 6 ท่ีดี บริโภคไดอยางเพียงพอ

20 โครงการซอมแซมฝายคลองจระเข เพ่ือเปนท่ีกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตรใน ซอมแซมฝายคลองจระเข ขนาด 600,000 600,000 600,000 มีฝายนํ้า ประชาชนหมูท่ี 6 มีแหลงนํ้า กองชาง

หมูท่ี 6 บานซาน ชวงฤดูแลง และปองกันนํ้าเซาะฝาย ยาว 20 เมตร กวาง 8 เมตร เพ่ิมข้ึน เพ่ือทําการเกษตรไดอยางมี

ในชวงฤดูฝน ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

แนวทางท่ี 1. แนวทางการจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี  2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหเปนมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทํา เพ่ือใหประชาชนไดรวมกันแกปญหา ประชาชนไดเสนอความคิดเห็น 30,000 30,000 30,000 จํานวน ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

แผนชุมชน ในแตละชุมชน / หมูบาน และปญหา เพ่ือการแกไขตอไป ผูเขารวม พัฒนาชุมชนของตนเอง

ประชุม

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

ท่ี วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี 3. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

โครงการ

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

วัตถุประสงคท่ี
งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี 4. แนวทางการสรางความปลอดภัยทรัพยสินประชาชน และปองกันใหการชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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 โครงการจัดซื้อรถยนตกูชีพ-ฉุกเฉิน  เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยและ จัดซื้อรถยนตกูชีพ-ฉุกเฉิน  1 คัน - 1,500,000 - จํานวนรถ ชวยเหลือผูประสบภัยและ สํานักปลัด

(พรอมอุปกรณ) เพ่ือชวยเหลือ ประสบอุบัติเหตุตางๆในพ้ืนท่ีและ ท่ีจัดซื้อได ประสบอุบัติเหตุตางๆในพ้ืน

ผูประสบภัยในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีใกลเคียง มาตรฐาน ท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

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

ประจําตําบล ตางๆในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลหาดกรวด ท่ีจัดอบรม ตางๆในพ้ืนท่ี

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

สาธารณภัย และติดตอประสานงานใน 20 เครื่อง ท่ีจัดซ้ือ ประสานงานราชการ

งานราชการ

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

โครงการ

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

ตําบลหาดกรวด ทรัพยสินของราษฎร ท่ีจัดอบรม ทรัพยสินของราษฎร

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

จราจรในชวงเทศกาล และลดจํานวนอุบัติเหตุในชวง ปลอดภัยในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1-9 ท่ีจัดรณรงค และลดจํานวนอุบัติเหตุใน

เทศกาล ชวงเทศกาล

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

สวางตามจุดเสี่ยง พ้ืนท่ี ทต.หาดกรวด ตามจุดเสี่ยงภายนในตําบล ท่ีติดตั้ง ในพ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด

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

จราจรตามทางแยกบริเวณจุดเสี่ยงใน ยานพาหนะ บริเวณทางโคง ทางแยก ตามบริเวณจุดเสี่ยงในเขตตําบล ท่ีติดตั้ง ขับข่ียานพาหนะบริเวณทางโคง กองชาง

เขตตําบลหาดกรวด หาดกรวด

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

ในเขตตําบลหาดกรวด ชีวิตและทรัพยสิน เกิดอุบัติเหตุภายในเขตตําบล ท่ีติดตั้ง และทรัพยสินของทางราชการ

หาดกรวด

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี 5. แนวทางการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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

โครงการ

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี



ยาเสพติด เมทแอมเฟตามีน

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี 6. แนวทางสนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย และการพัฒนารายได

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชน เพ่ือสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน ประชาชนไดรับการฝกอบรม 30,000 - - จํานวนครั้ง ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได กอง

ภายในตําบลหาดกรวด มีรายได ท่ีจัดอบรม เพ่ิมมากข้ึน การศึกษา

2 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

3 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

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

ท่ี

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

โครงการ

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เทศบาลตําบลหาดกรวด นักเรียน นักศึกษา หนวยงานท่ีสนใจ นักเรียน  นักศึกษา  ตําบล ท่ีเขารวม และผูท่ีสนใจเขามาศึกษานําไป การเกษตร

หาดกรวด  และตําบลอ่ืนๆ อบรม ประยุกตใชกับครัวเรือนตนเอง

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

อาชีพดานการเกษตรกลุมยุวเกษตร การหารายไดใหกับนักเรียน ในตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ระหวางเรียนใหกับครอบครัว การเกษตร

อบรม

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

สนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ปลูกพืชเศรษฐกิจ  ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ไปประยุกตใชในการปลูกพืช การเกษตร

อบรม เศรษฐกิจ

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

การประมง ประมงในครัวเรือน  ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ไปประยุกตใชในการทําประมง การเกษตร

อบรม

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

การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ไปประยุกตใชในการเลี้ยงสัตว การเกษตร

อบรม เศรษฐกิจ

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

รายไดนอย เพ่ือเพ่ิมรายไดใหมากกวาเดิม รายไดใหกับประชาชน ท่ีเขารวม ไดเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิม การศึกษา

อบรม

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

สมุนไพรอินทรีย  ผูผลิตและผูบริโภคมีสมุนไพรท่ี ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม บริโภคสมุนไพรท่ีปลอดภัย การเกษตร

งบประมาณและท่ีผานมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



ปลอดภัยไวบริโภค อบรม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

เพ่ือนํามาใชในการผลิตสารชีวภัณฑ ขยายเช้ือตอใหไดจํานวนมากข้ึน และไตรโครเดอรมา ท่ีเขารวม หัวเช้ือไตรโครเดอรมา การเกษตร

อบรม

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

 - ตั้งกลุมผลิตปุยหมัก ท่ีเขารวม ทดแทนสารเคมีได การเกษตร

อบรม

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

ประโยชนตอพืชและสัตว ใชในพืชและสัตว จุลินทรียท่ีมีประโยชนตอพืช ท่ีเขารวม พืชและสัตว การเกษตร

และสัตว อบรม

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

แมลงตัวห้ํา ตัวเบียน ตัวเบียนมาใชประโยชนในแปลง ตัวเบียนท่ีได ท่ีเขารวม ของเกษตรกร การเกษตร

ของเกษตรกร อบรม

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

แหนแดง เพาะเลี้ยงแหนแดงในแปลงนาขาว ในตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ของเกษตรกร การเกษตร

ลดตนทุนการผลิต อบรม

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

โครงการท่ี วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ปลอดภัย รวมไปถึงผูท่ีผลิตไดรับ  หมูท่ี 1 - 9 ท่ีเขารวม บริโภคขาวท่ีปลอดภัย การเกษตร

ความปลอดภัย อบรม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

17 โครงการปลูกไมผลอินทรีย เพ่ือผลิตผลไมอินทรียใหไดผลไม เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 รอย 80 ของ ไดผลไมอินทรียท่ีปลอดภัย กองสงเสริม

อินทรียท่ีปลอดภัย  ผูผลิตปลอดภัย  หมูท่ี 1 - 9 ตนไมท่ี ผูผลิตปลอดภัย ผูบริโภค การเกษตร

ผูบริโภคปลอดภัย เจริญเติบโต ปลอดภัย

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

วิเคราะหธาตุอาหารในดิน ปญหาดินของเกษตรกรแตละแปลง ดินไดอยางถูกตอง ท่ีเขารวม บํารุงดินใหอุดมสมบูรณ การเกษตร

อบรม

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

แนวพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีเสี่ยง หมูท่ี  1-9 ท่ีเขารวม การเกษตร

อบรม

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

เฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลหาดกรวด หมูท่ี  1-9 ท่ีสีเขียว

เพ่ิมข้ึน
การเกษตร

ข้ึน

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

ตนนํ้าลําธาร และชะลอนํ้าในฤดูฝน หมูท่ี  7 - 9 ท่ีเขารวม ตนนํ้าลําธาร การเกษตร

อบรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



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

ไมดอกไมประดับ ใหกับครัวเรือน ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ใหกับประชาชนตําบลหาดกรวด การเกษตร

อบรม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

ไสเดือนดิน เพาะเลี้ยงไสเดือนดิน  ตําบลหาดกรวด ท่ีเขารวม ใหกับประชาชนตําบลหาดกรวด การเกษตร

อบรม

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

( วิสาหกิจชุมชน ) ปลูกพืชอินทรีย  หมูท่ี 1 - 9 ท่ีเขารวม เกษตรกรท่ีปลูกพืชอินทรีย การเกษตร

อบรม

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

และของดีหาดกรวด และขอดีของการทําเกษตรอินทรีย อุตรดิตถ ท่ีเขารวม เกษตรอินทรียและขอดีของ การเกษตร

อบรม การทําเกษตรอินทรีย

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

สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน เกษตรกรไดใชประโยชนและเปนการ สีเขียวแกมนํ้าเงิน ท่ีเขารวม สีเขียวแกมนํ้าเงินมาใชเพ่ือ การเกษตร

ลดตนทุนการผลิต อบรม ลดตนทุนการผลิต

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

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ท่ีเขารวมกลุม วิสาหกิจชุมชน ท่ีเขารวม ท่ีเขารวมกลุม การเกษตร

อบรม

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



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

มาตรฐานสากล  IQS พฤติกรรมการใชสารเคมีมาเปนการ  หมูท่ี 1 - 9 ท่ีเขารวม การผลิตพืชอินทรีย การเกษตร

ใชสารชีวภัณฑ อบรม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

อินทรีย การตลาดเกษตรอินทรีย, รอการจําหนาย อุปกรณการผลิต ไดมาตรฐาน  รอการจําหนาย การเกษตร

การแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย

30 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) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณ ซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 2 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 300,000 300,000 300,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

พุทธรักษา หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ พุทธรักษา หมู 2 บานหาดกรวด ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

2 โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณ ซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 300,000 300,000 300,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

นายบุญเลิศ  มวงพันธ หมู 5 บานทา ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ นายบุญเลิศ   มวงพันธ หมูท่ี 5 ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

3 โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 300,000 300,000 300,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

ซอยหนองออ หลังบานนายเลี่ยน ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ หนองออ หลังบานนายเลี่ยน ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

ผัดนาเมือง หมูท่ี 5 บานทา ผัดนาเมือง หมูท่ี 5 บานทา 

4 โครงการติดตั้งโคมไฟฟารายทาง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณหนา 50,000 50,000 50,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

บริเวณบานนายเพ่ิม  สัพพะโส ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ บานนายเพ่ิม  สัพพะโส หมู 9 ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

หมูท่ี 9 บานเขาตอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี 1. ขยายเขตไฟฟาสาธารณเพื่อใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการขยายเขตไฟฟาสายปาแดง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณทางสาย 400,000 400,000 400,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

หมูท่ี 5 บานทา ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ ปาแดง หมู 5 บานทา ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

6 โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณริม เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 3 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณถนนสาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

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

7 โครงการขยายเขตไฟฟาสายคลอง เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 5 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณสายคลอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

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

8 โครงการขยายเขตไฟฟาตอจากสะพาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 6 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางตอจากสะพาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

คลองจระเข ถึงหนาซุมประตู ถึงบาน ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ คลองจระเข ถึงหนาซุมประตู ไดมาตรฐาน ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

นายประเสริฐ หมูท่ี 6 ถึงบานนายประเสริฐ หมูท่ี 6 

9 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางสายนครสวรรค 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

สายนครสวรรค  หมูท่ี 7 ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ หมูท่ี 7 ไดมาตรฐาน ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

10 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 9 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

บริเวณหนาบานผูใหญบาน ถึง ซอย ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ ผูใหญ ถึง ซอยแมบุญท้ิง หมู 9 ไดมาตรฐาน ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

แมบุญท้ิง หมู 9

11 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 500,000 500,000 500,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟารายทาง กองชาง

บานนายอุบล   เช้ือตาย หมูท่ี 9 แสงสวางในยามค่ําคืน บานนายอุบล   เช้ือตาย ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

12 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 500,000 500,000 500,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟารายทาง กองชาง

บานนายวันชัย   ตั้งเคา หมูท่ี 9 แสงสวางในยามค่ําคืน บานนายวันชัย   ตั้งเคา ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

13 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 2 ท่ีใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณคลอง 500,000 500,000 500,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจร กองชาง

หมูท่ี 2 หาดกรวด จากคลองจระเข ถึง ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ จระเข ถึงบานนายกัญหา ปนจาด ไดมาตรฐาน ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

บานนายกัญหา  ปนจาด

14 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 250,000 250,000 250,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 7 มีไฟฟารายทาง กองชาง

แมชํานาญ - บานแมนกแกว หมูท่ี 7 แสงสวางในยามค่ําคืน แมชํานาญ - บานแมนกแกว ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

15 โครงการขยายเขตไฟฟาซอย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟาให มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟารายทาง กองชาง

รวมใจพัฒนา หมูท่ี 9 แสงสวางในยามค่ําคืน รวมใจพัฒนา หมูท่ี 9 ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

16 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 2 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 250,000 250,000 250,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 2 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคมบริเวณซอยพิกุล ใหแสงสวางในยามค่ําคืน พิกุล หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

หมูท่ี 2 บานหาดกรวด

17 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอยทาง 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 4 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคมซอยทางเขาหนองรี ใหแสงสวางในยามค่ําคืน เขาหนองรี บานนายผอง  นิลดี ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณบานนายผอง  นิลดี หมูท่ี 4 หมูท่ี 4 บานวังหมู

บานวังหมู 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

18 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นางธุรี   โกฏแสง ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนาบานนางธุรี   โกฏแสง

19 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย 18 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน บานซาน ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ซอย 18 บานซาน

20 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย 19 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน ใหแสงสวางในยามค่ําคืน บานซาน ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ซอย 19 บานซาน

21 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมู 6 บานซาน  ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ไปทาทราย ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

ซอยไปทาทราย

22 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 8 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคมหมู 8 บานดงชางดี ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายบรรจง   เพ็งปาน ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนาบานนายบรรจง  เพ็งปาน

วัตถุประสงคโครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี



23 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาราน 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูท่ี 9 มีไฟฟารายทาง กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคมหมู 9 บานเขาตอง ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ปาแอดของเกา ไดมาตรฐาน เพ่ือใหแสงสวางอยางท่ัวถึง

บริเวณหนารานปาแอดของเกา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

ดวยแสงอาทิตย ประหยัดคาใชจาย ไฟฟาอัตโนมัติ ไดประโยชน ไฟฟาอัตโนมัติดวยแสงอาทิตย

25 โครงการแยกระบบจําหนายไฟฟาภาย เพ่ือใหการใชไฟฟาภายในเทศบาล เทศบาลตําบลหาดกรวดมีการ 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา เทศบาลตําบลหาดกรวดมีการใช สํานักปลัด

ในอาคารเทศบาลตําบลหาดกรวด ตําบลหาดกรวดมีประสิทธิภาพ ประ แยกระบบจําหนายไฟฟาภายใน ไดมาตรฐาน ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ และ

หยัดคาใชจายในการใชกระแสไฟฟา อาคาร ประหยัด

26 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟาสาธารณะ เพ่ือลดคาใชจาย คาอุปกรณไฟฟา เปลี่ยนหลอดไฟฟาสาธารณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ลดคาใชจายและคาอุปกรณไฟฟา กองชาง

เปนหลอดประหยัดไฟ และงายตอการซอมบํารุง ในพ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด ไดประโยชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการเพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกษตร ประชาชนหมูท่ี 6 บานซาน มีไฟฟา เพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกษตร 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 6 มีไฟฟาเพ่ือ กองชาง

บริเวณหนาบานผูใหญขันนาม วันจิ๋ว ใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง หมูท่ี 6 ท่ียังไมครอบคุม การเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ

หมูท่ี 6 บานซาน ไดมาตรฐาน

2 โครงการเพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกษตร ประชาชนหมูท่ี 7 บานซาน มีไฟฟา เพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกษตร 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 7 มีไฟฟาเพ่ือ กองชาง

บริเวณซอยดํารงศิลปไปคลอง ใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง หมูท่ี 7 ท่ียังไมครอบคุม การเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ

หมูท่ี 7 บานไผใหญ ไดมาตรฐาน

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพ่ือแกไข ประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม มี เพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกาตร 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 1 มีไฟฟาเพ่ือการ กองชาง

ปญหาไฟฟาตกซอยลางวัดทับใหม ไฟฟาใชในการเกษตร หมูท่ี 1 ท่ียังไมครอบคุม การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

หมู 1 บานทับใหม ไดมาตรฐาน

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ท่ี

แนวทางท่ี 2. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)

งบประมาณและท่ีผานมา



4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพ่ือแกไข ประชาชนหมุท่ี 2 บานหาดกรวด เพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกาตร 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 2 มีไฟฟาเพ่ือการ กองชาง

ปญหาไฟฟาตกซอยลางวัดทับใหม มีไฟฟาใชในการเกษตร หมูท่ี 2 ท่ียังไมครอบคุม การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพ่ือแกไข ประชาชนหมุท่ี 3 บานบุงจิก มีไฟฟา เพ่ิมเฟสไฟฟาเพ่ือการเกาตร 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 3 มีไฟฟาเพ่ือการ กองชาง

ปญหาไฟฟาตกซอยลางวัดทับใหม ใชในการเกษตร หมูท่ี 3 ท่ียังไมครอบคุม การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

หมู 3 บานบุงจิก ไดมาตรฐาน

6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพ่ือแกไข ประชาชนหมูท่ี 2 บานหาดกรวด มี ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพ่ือ ประชาชนหมูท่ี 2 มีไฟฟาเพ่ือการ กองชาง

ปญหาไฟฟาตกบริเวณซอยพิกุล ไฟฟาใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง บริเวณซอยพิกุล หมูท่ี 2 การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

หมู 2 บานหาดกรวด ไดมาตรฐาน

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

ปญหาไฟฟาตกคลองจระเข ใชในการเกษตรอยางท่ัวถึง คลองจระเข หมูท่ี 5 การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

หมูท่ี 5 บานทา 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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



หมูท่ี 7 บานไผใหญ ในการเกษตรอยางท่ัวถึง หมูท่ี 7 การเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ

ไดมาตรฐาน

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

ปญหาไฟฟาตก หมูท่ี 7 บานไผใหญ และเพียงพอ บานไผใหญ มาตรฐาน ใชอยางเพียงพอ ท่ัวถึง

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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 มีระบบไฟฟา เทศบาลตําบลหาดกรวดมีมิเตอร สํานักปลัด

เทศบาลตําบลหาดกรวด พรอมติดตั้ง ในการสีขาวของเทศบาล เทศบาล เพ่ือการสีขาว ท่ีมาตรฐาน ไฟฟาแยกจากเทศบาล เพ่ือสีขาว

มิเตอรไฟฟา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการวางทอบริเวณถนนคัน เพ่ือระบายนํ้าไมใหทวมขังบริเวณ วางทอระบายนํ้าคันคลองจระเข 20,000 20,000 20,000 ทอระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบริเวณถนน กองชาง

คลองจระเข บริเวณนานางอรุณ ถนนคันคลองจระเข บริเวณนา บริเวณนานางอรุณ  ขาวนวลศรี นํ้าท่ีมีมาตร คันคลองจระเข หมูท่ี 1 

ขาวนวลศรี หมูท่ี 1 บานทับใม นางอรุณ  ขาวนวลศรี ขนาด ø 0.60 ม. จํานวน 8 ทอน ฐาน บานทับใหม

2 โครงการวางทอถนนคันคลองจระเข เพ่ือระบายนํ้าไมใหทวมขังบริเวณ วางทอระบายนํ้าบริเวณนา 20,000 20,000 20,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบริเวณถนน กองชาง

บริเวณนานายถวัลย  หมูท่ี 1 ถนนคันคลองจระเข บริเวณนา นายถวัลย ขนาดทอระบายนํ้า ท่ีมีมาตรฐาน คันคลองจระเข บริเวณนา 

บานทับใหม นายถวัลย ø 0.60 ม. จํานวน 7 ทอน นายถวัลย  หมูท่ี 1 บานทับใหม

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี 3. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

งบประมาณและท่ีผานมา
วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

ท่ี โครงการ



3 โครงการวางรางระบายนํ้าตั้งแตราน เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางรางระบายนํ้า ขนาด กวาง 800,000 800,000 800,000 ทอระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

เจมวยไปออกกลางนา หมูท่ี 2 บาน หมูท่ี 2 บานหาดกรวด 0.50 เมตร ยาว 255.00 เมตร นํ้าท่ีมีมาตร ราษฎรหมูท่ี 2 บานหาดกรวด

หาดกรวด ฐาน

4 โครงการติดตั้งฝาปดรางระบายนํ้า เพ่ือปองกันไมใหเกิดอันตราย ติดตั้งฝาปดรางระบายนํ้าขาง 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได ปองกันการเกิดอันตรายท่ีเกิด กองชาง

ขางโรงเรียนบานซาน ซอย 3 หมูท่ี 6 กับประชาชน หมูท่ี 6 บานซาน โรงเรียนบานซาน ซอย 3 รับความ ข้ึนบนทองถนน

บานซาน หมูท่ี 6 บานซาน สะดวกสบาย

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการลอกคลองขางถนนหนาบาน เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน ลอกคลองขางถนนหนาบาน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

นายจิต สังทรัพย ถึงบาน จ.ส.อ. หมูท่ี 2 บานหาดกรวด นายจิต  สังทรัพย ถึงบาน จ.ส.อ. รับความ ประชาชนหมูท่ี 2 บานหาดกรวด

บัณฑิต แปนมั่น หมู 2 บานหาดกรวด บัณฑิต  แปนมั่น หมูท่ี 2 สะดวกสบาย

6 โครงการลงลูกรังซอยการเกษตร 1 เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 1 มีถนน ลงลูกรังซอยบานนายเจก 100,000 100,000 100,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 1 มีถนนใช กองชาง

การเกษตร 2 หมูท่ี 1 บานทับใหม ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วข้ึน หมูท่ี 1 บานทับใหม ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

7 โครงการกอสรางถนน คสล. บาน เพ่ือใหประชาชนมี หมู 2 มีถนนใช กอสรางถนนคสล. บานนาง 140,000 140,000 140,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 2 มีถนนใช กองชาง

นางระเบียบ  สังทรัพย หมูท่ี 2 คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ระเบียบ สังทรัพย กวาง 3.00 ม. ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

บานหาดกรวด ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม.

8 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน เพ่ือใหประชาชนมี หมู 2 มีถนนใช กอสรางถนนคสล.ซอยบาน 150,000 150,000 150,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 2 มีถนนใช กองชาง

นายสายันต  นุชศรี หมู 2 หาดกรวด คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน นายสายันต นุชศรี กวาง 3.00 ม ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

ยาว 83.00 ม. หนา 0.15 ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทุกสาย เพ่ือใหประชาชนมี หมู 3 มีถนนใช ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี 3 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงถนน ประชาชน หมูท่ี 3 มีถนนใช กองชาง

ในหมูบาน หมูท่ี 3 บานบุงจิก คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานบุงจิก ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

10 โครงการเปดซอยขางบานครูสําราญ เพ่ือใหประชาชนมี หมู 3 มีถนนใช เปดซอยขางบานครูสําราญ 20,000 20,000 20,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 3 มีถนนใช กองชาง

เกิดมีมูล  หมูท่ี 3 บานบุงจิก คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ขนาด กวาง 2.50 ม. ยาว ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

175.00 ม. ปริมาณดินลูกรัง

ไมนอยกวา 87.50 ลบ.ม.

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

11 โครงการเปดทางสาธารณะ บริเวณ เพ่ือใหประชาชนมี หมู 3 มีถนนใช เปดทางสาธารณะบริเวณปมนิยม 330,000 330,000 330,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 3 มีถนนใช กองชาง

ปมนิยม หมูท่ี 3 บานบุงจิก คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ขนาด กวาง 3.00 ม. ยาว ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

200.00 ม. หนา 0.15 ม.

12 โครงการกอสรางถนน คสล.เสนหนา เพ่ือใหประชาชนมี หมู 4 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 4 มีถนนใช กองชาง

บานนางภานุนาถ  ยิ้มเผื่อน เสนนา คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 3.00 ม. ยาว 800.00 ม. หนา ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

นายกสมัย หมูท่ี 4 บานวังหมู  0.15 ม.

13 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขาง เพ่ือใหประชาชนมี หมู 4 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 300,000 300,000 300,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 4 มีถนนใช กองชาง

รานตนมะขาม หมูท่ี 4 บานวังหมู คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 3.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

0.15 ม.

14 โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยมงคลชัยเพ่ือใหประชาชนมี หมู 4 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 200,000 200,000 200,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 4 มีถนนใช กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



(ชวงท่ี 2 ) หมูท่ี 4 บานวังหมู คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 4.00 ม. ยาว 81.00 ม. หนา ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

0.15 ม.

15 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 5 บานทา กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 550,000 550,000 550,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 5 มีถนนใช กองชาง

นายทวีป  บุญเย  หมูท่ี 5 บานทา มีถนนใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 3.00 ม. ยาว 332.00 ม. หนา ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

0.15 ม.

16 โครงการปรับปรุงถนนรอบหนองรี เพ่ือใหประชาชนมี หมู 5 มีถนนใช ปรับปรุงถนนถนนรอบหนองรี 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปรับปรุงถนน ประชาชน หมูท่ี 5 มีถนนใช กองชาง

เพ่ืออกกําลังกาย หมูท่ี 5 บานทา คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน กวาง 4.00 ม. ยาว 617.00 ม. ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

17 โครงการกอสรางถนน คสล.ลงไป เพ่ือใหประชาชนมี หมู 5 มีถนนใช กอสรางถนนคสล.ลงไปท่ียา 550,000 550,000 550,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 5 มีถนนใช กองชาง

ท่ียาลางขางประปาหมูท่ี 5 บานทา คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน กวาง 3.00 ม. ยาว 320.00 ม. ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

18 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 19 เพ่ือใหประชาชนมี หมู 6 มีถนนใช กอสรางถนนคสล.ซอย 19  300,000 300,000 300,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใช กองชาง

ชวงท่ี 3 หมูท่ี 6 บานซาน คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ชวงท่ี 3 กวาง 5.00 ม. ยาว ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

100.00 ม. หนา 0.15 ม.

19 โครงการกอสรางถนน คสล. ตอจาก เพ่ือใหประชาชนมี หมู 6 มีถนนใช กอสรางถนนคสล. ตอจากเดิม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใช กองชาง

เดิมบริเวณทายบาน หมู 6 บานซาน คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน กวาง 3.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

ซอย 10 ไปหาดสูงติดตอหัวดาน หนา 0.15 ม.

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค



20 โครงการกอสรางถนนลาดยางซอย เพ่ือใหประชาชนมี หมู 6 มีถนนใช กอสรางถนนลาดยาง ขนาด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใช กองชาง

บานตาหนอง  วันจิ๋ว - หัวดาน คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน กวาง 6.00 ม. ยาว 374.00 ม. ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หมูท่ี 6 บานซาน

21 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ซอย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบริเวณซอย 10 กอสรางรางระบายนํ้าบริเวณ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รางระบายนํ้า ประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใช กองชาง

10 บานซาน ไปหาดสูงติดตอหัวดาน บานซาน ไปหาดสูงติดตอหัวดาน ซอย 10 บานซาน ขนาด กวาง ท่ีมีมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หมูท่ี 6 บานซาน 0.05 ม. ยาว 950.00 ม.

22 โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณคลอง เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบริเวณคลอง กอสรางทอระบายนํ้าบริเวณคลอง 500,000 500,000 500,000 ทอระบายนํ้า ประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใช กองชาง

จระเขลงหนองแขม หมูท่ี 6 บานซาน จระเขลงหนองแขม หมูท่ี 6 จระเข ขนาดทอ pvc ø 12 น้ิว ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

จํานวน 63 ทอน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

23 โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณขาง เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบริเวณขาง กอสรางทอระบายนํ้าบริเวณซอย 150,000 150,000 150,000 ทอระบายนํ้า ประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใช กองชาง

ซอยหนองแขม หมูท่ี 6 บานซาน ซอยหนองแขม หมูท่ี 6 หนองแขม ขนาดทอระบายนํ้า ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

คสล.ø 0.40 ม.จํานวน 132 ทอน

24 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือใหประชาชนมี หมู 7 มีถนนใช กอสรางถนนคสล. (ตอจากเดิม) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 7 มีถนนใช กองชาง

แมลูกจันทร บริเวณบานนายสมพงษ คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน กวาง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

คําคง หมูท่ี 7 (ตอจากเดิม) หนา 0.15 ม.

25 โครงการกอสรางถนน คสล. หลังวัด เพ่ือใหประชาชนมี หมู 7 มีถนนใช กอสรางถนนคสล. (ตอจากเดิม) 700,000 700,000 700,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 7 มีถนนใช กองชาง

ไผใหญ หมูท่ี 7 (ตอจากเดิม) คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน กวาง 3.00 ม. ยาว 400.00 ม. ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



26 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 7 เพ่ือใหประชาชนมี หมู 9 มีถนนใช กอสรางถนนซอย 7 แมบุญท้ิง 300,000 300,000 300,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูท่ี 9 มีถนนใช กองชาง

แมบุญท้ิง หมูท่ี 9 บานเขาตอง คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน กวาง 3.00 ม. ยาว 135.00 ม. ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

(ตอจากเดิม) หนา 0.15 ม.

27 โครงการลงลูกรังทุกซอยภายใน เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 9 มีถนน กอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 9 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงถนน ประชาชน หมูท่ี 9 มีถนนใช กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 9 บานเขาตอง ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วข้ึน บานเขาตอง ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

28 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

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

3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน

30 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

31 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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



นอยกวา 500 ลบ.ม. มาตรฐาน

32 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.

33 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

34 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

35 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้า คสล.ซอย  500,000 500,000 500,000 รางระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

ซอยหนองแขม หมูท่ี 6 บานซาน ราษฎร หมูท่ี 6 บานซาน หนองแขม ยาว 120.00 เมตร นํ้าท่ีมี ราษฎรหมูท่ี 6 บานซาน

 ขนาด Ø 0.40  จํานวน 19 ทอน มาตรฐาน

พรอมบอพัก 3 จุด

36 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

งบประมาณและท่ีผานมา
โครงการ วัตถุประสงคท่ี



37 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. 

38 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

39 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

40 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

41 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

ท่ี
งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการ วัตถุประสงค



ยุติธรรม หมูท่ี 7 กวาง 4 x 500 เมตร มาตรฐาน

42 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

43 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

44 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

45 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

46 โครงการซอมแซม คสล. โดยการเท เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีถนนใน ซอมแซมถนน คสล.โดยการเท 600,000 600,000 600,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

แอสฟสติกส ทางเขาหนองแขม การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว แอสฟสติกส ทางเขาหนองแขม ถนนได สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

หมูท่ี 6 บานซาน ขนาด 4 x 150 เมตร มาตรฐาน

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี



47 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

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

ดงชางดี คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว สายไผใหญ - ดงชางดี ถนนได สะดวก และปลอดภัยยิ่งข้ึน

มาตรฐาน

49 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

50 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

51 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

52 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

ท่ี
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค



มาตรฐาน

53 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

54 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

55 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

56 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

57 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

58 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใหมจาก เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมได ปรับปรุงถนนใหมจากซอยสรรสี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง ประชาชน หมู  7 และ หมู 9 กองชาง

งบประมาณและท่ีผานมา
โครงการ วัตถุประสงคท่ี



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

บานไผใหญ มาตรฐาน

59 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

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

ในหมูบาน เช่ือมถนนสายหลัก หมู 1 คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว ถนนภายในหมูบาน ถนนได คมนาคมอยางสะดวก รวดเร็ว

มาตรฐาน

61 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

62 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

63 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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



64 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

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

ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ถนนได ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

มาตรฐาน

66 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

67 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

68 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

69 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

งบประมาณและท่ีผานมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



70 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

71 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

72 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

73 โครงการเปดถนนสาธารณะภายใน เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวดมี เปดถนนสาธารณะภายในตําบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนน ประชาชนตําบลหาดกรวดไดรับ สํานักปลัด

ตําบลหาดกรวดท่ีไดรับการรองขอจาก ถนนสาธารณะใชในการคมนาคม หาดกรวด เพ่ิมข้ึน ความสะดวกสบายจากการเปด กองชาง

ประชาชนตําบลหาดกรวด อยางสะดวกสบาย ถนนสาธารณะ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

บานทับใหม หมูท่ี 1 บานทับใหม ปองกันนํ้าทวมขัง นํ้าสะอาด ราษฎรหมูท่ี 1 บานทับใหม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการ วัตถุประสงค



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

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

76 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

77 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

78 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

79 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



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

81 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

82 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

83 โครงการวางทอระบายนํ้าหนาบาน  เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้าบริเวณหนาบาน 300,000 300,000 300,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

นายดาว  อินทจักร  หมูท่ี 1 ราษฎร หมูท่ี 1 นายดาว อินทจักร ท่ีมีมาตรฐาน ราษฎรในหมูท่ี 1

84 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

85 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

86 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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



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

เพ่ือปองกันแนวเขตในพ้ืนท่ีสาธารณะ สาธารณะในตําบลหาดกรวด การปองกันแนวเขตในพ้ืนท่ีตําบล ปองกัน สาธารณะในตําบลหาดกรวด

เขตตําบลหาดกรวด หาดกรวด แนวเขต

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

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

บานซาน จํานวน 237 ทอน พรอมบอ มาตรฐาน บานซาน

พักนํ้า  ขนาด 0.75 x 0.75 ม. 

จํานวน 8 บอ

89 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

90 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเสนขาง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีถนน ซอมแซมถนนลูกรังเสนขาง 300,000 300,000 300,000 กอสราง ประชาชนหมูท่ี 5 มีถนนสําหรับ กองชาง

วัดปาแดงไปนานายตอง  โหมดพันธ สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก วัดปาแดงไปนานายตอง ถนนท่ีได ใชคมนาคมไดอยางสะดวก 

หมูท่ี 5 บานทา โหมดพันธ  หมูท่ี 5 บานทา มาตรฐาน รวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี 4. ปรับปรุงหรือกอสรางเสนทางคมนาคมเขาพื้นท่ีการเกษตร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 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

2 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 

3 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

4 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

แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ท่ี



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 1 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 1 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูท่ี 1 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 1 บานทับใหม ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานทับใหม ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

6 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 2 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 2 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูท่ี 2 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 2 บานหาดกรวด ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานหาดกรวด ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

7 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 4 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 4 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูท่ี 4 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 4 บานวังหมู ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานวังหมู ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

8 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 5 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 5 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูท่ี 5 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 5 บานทา ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานทา ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

9 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 6 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 6 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูท่ี 6 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 6 บานซาน ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานซาน ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

10 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 7 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 7 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูท่ี 7 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 7 บานไผใหญ ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานไผใหญ ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

11 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 8 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 8 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูท่ี 8 มีถนนใช กองชาง

เกษตร หมูท่ี 8 บานดงชางดี ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน บานดงชางดี ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

12 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ เพ่ือใหประชาชนมี หมูท่ี 9 มีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี 9 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมถนน ประชาชน 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) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 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

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

บริเวณหนาบานผูใหญใจ หมูท่ี 5 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณบานผูใหญใจ หมู 5 ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

ฐาน

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

บริเวณบานนางมะลิ  บางทรัพย จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณบานนางมะลิ  บางทรัพย ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมูท่ี 5 บานทา หมูท่ี 5 ฐาน

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

บริเวณหนาบานผูใหญชูชาติ  เท่ียงฟก จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณหนาบานผูใหญชูชาติ ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมูท่ี 1 บานทับใหม หมูท่ี 1 บานทับใหม ฐาน

ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

วัตถุประสงค

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

บริเวณหนาบานผูใหญบุญเสริม  ชัยคํา จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณหนาบานผูใหญบุญเสริม ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมูท่ี 3 บานบุงจิก หมูท่ี 3 บานบุงจิก ฐาน

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

บริเวณในซอยกิติศักดิ์พันธุปลา หมูท่ี 8 จากเทศบาลตําบลหาดกรวด บริเวณในซอยกิติศักดิ์พันธุปลา  ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากข้ึน

หมูท่ี 8 ฐาน

7 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

8 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

9 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

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

หมูท่ี 1 - 9  ตําบลหาดกรวด ทางราชการอยางชัดเจนและท่ัวถึง ตามสายในหมูบาน ขาวไดมาตร ราชการอยางท่ัวถึง

งบประมาณและท่ีผานมา
โครงการ วัตถุประสงคท่ี



ฐาน



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนขอบบุง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 1 บานทับใหม ปรับรุงภูมิทัศนขอบบุงทับใหม 1,000,000 - - ประชาชนได เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี  1 และผู กองชาง

ทับใหม หมูท่ี 1 บานทับใหม มีแหลงพักผอน และออกกําลังกาย หมูท่ี 1 บานทับใหม รับประโยชน ท่ีสนใจมีแหลงพักผอน และ

ออกกําลังกาย

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

เพ่ิมมากข้ึน

3 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ใหระชาชนหมูท่ี 3 บานบุงจิก มี ประชาชนมีสถานท่ีออกกําลังกาย 100,000 100,000 100,000 มีเครื่องออก ประชาชนท่ีมาใชเครื่องออกกําลัง กอง

ชองหมูบาน หมูท่ี 3 บานบุงจิก สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ ประจําหมูบาน กําลังกาย กายมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สาธารณสุช

เพ่ิมมากข้ึน

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

และเยาวชนตั้งครรภโดยไมพรอม เยาวชนตั้งครรภกอนเวลาอันควร ตําบลหาดกรวด ไดรับ ลดอัตราการตั้งครรภกอนเวลา ศึกษา

ประโยชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

แนวทางท่ี 1. แนวทางพัฒนาสงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม.ในพื้นท่ีชวยดูแลประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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5 โครงการกอสรางสวนสุขภาพเทศบาล เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด กอสรางสวนสุขภาพจํานวน 200,000 - - ประชาชน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี  1,2 กอง

ตําบลหาดกรวด มีแหลงพักผอนและออกกําลังกาย 1 แหง ไดประโยชน  และผูสนใจมีแหลงพักผอน สาธารณสุข

และออกกําลังกาย

6 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

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

ครอบครัว สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและ ตําบลาดกรวด หมูท่ี 1-9 ไดประโยชน ความรูในการดูแลสุขภาพของ สาธารณสุข

ครอบครัวได ตนเองและครอบครัวได

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

สาธารณสุข ความรู ความเขาใจสามารถซื้ออาหาร ไดรับการอบรมในการเลือกซื้อ ไดประโยชน ในการซื้ออาหารและยาถูก สาธารณสุข

และยาท่ีดีตอสุขภาพ อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย

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

และใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และประชาชนตําบลหาดกรวด ไดประโยชน ในการซื้ออาหารและยาถูก สาธารณสุข

ในการบริโภคอาหารท่ีถูกหลัก สุขอนามัย

10 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

งบประมาณและท่ีผานมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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11 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

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

ลดความเสี่ยงในการติดเช้ือเอดส ลด ความรูเรื่องโรคเอดส หาดกรวด เก่ียวกับโดคเอดสมากข้ึน สาธารณสุข

ความเสี่ยงในการตั้งครรภไมพรอมใน ไดประโยชน

เยาวชน

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

ตําบลหาดกรวด และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได หาดกรวด ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ สาธารณสุข

ไดประโยชน

14 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

15 โครงการพัฒนาเครือขายดานสุขภาพ เพ่ือใหเครือขายดานสุขภาพของ ประชุม  อบรมใหความรูและ 20,000 20,000 20,000 ประชาชน สมาชิกเครือขายดานสุขภาพของ กอง

-ชมรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ตําบลหาดกรวดมีความเขมแข็ง ทักษะในการดูแลสงเสริมพรอม ไดประโยชน ตําบลหาดกรวดมีความเขมแข็ง สาธารณสุข

-ชมรมคุมครองผูบริโภค สามารถพ่ึงตนเองได ท้ังจัดกิจกรรมดานสุขภาพใหกับ สามารถพ่ึงตนเองได

-ชมรมผูสูงอายุ สมาชิกเครือขาย

-ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  ฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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16 โครงการสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีใน เพ่ือสรางภาวะผูนํา การมีสวนรวมของ ประชาชนไดรับการสงเสริมภาวะ 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนท่ีเขารวมโครงการมี กองการ

ชุมชน และพัฒนาสตรีในดานตางๆ สตรี สงเสริมความเสมอภาค ฯลฯ ผูนํา เรื่องการพัฒนาสตรี ไดประโยชน ภาวะผูนําในชุมชนมากข้ึน ศึกษา

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

ครอบครัว หญิงและเตรียมความพรอมกอนสมรส เสมอภาคกัน ไดประโยชน รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน ศึกษา

18 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

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

ระหวางสมาชิกในครอบครัว ความสามัคคีกันภายในครอบครัว ไดประโยชน ความสามัคคีมากข้ึน ศึกษา

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

ครอบครัว ท่ีอาจเกิดกอนวัยอันควร และแกไขปญหาของครอบครัว ไดประโยชน แกไขปญหามากข้ึน ศึกษา

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

มั่นคงของครอบครัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช ไดประโยชน มากยิ่งข้ึน ศึกษา

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

ดําเนินงานพัฒนาสตรีและครอบครัว เด็กและเยาวชน การพัฒนาสตรีและครอบครัว ไดประโยชน เหลือในดานตางๆมากข้ึน ศึกษา

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ
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23 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 วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการรักษาฟนฟูผูปวยโรคไมติดตอ เพ่ือปองกันควบคุมโรคไมติดตอเปน บริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 50,000 50,000 50,000 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 50,000 50,000 50,000 มีผูติดเช้ือ ประชาชนมีความรูความเขาใจ กอง

โรคเอดส เก่ียวกับการติดเช้ือและการปฏิบัติ การสงเคราะหผูปวยเอส เอดสลด เก่ียวกับการติดเช้ือและการ สาธารณสุข

ตอผูปวยโรคเอดส นอยลง ปฏิบัติตอผูปวยโรคเอดส

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

ท่ี โครงการ

แนวทางท่ี 2. แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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 20,000 20,000 20,000 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) 2560 2561 2562 (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 โครงการนวัตกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือ จัดอบรมนวัตกรรมภาษาอังกฤษ 40,000 40,000 40,000 เยาวชน ผูบริหาร พนักงาน เยาวชนฯ ท่ี กองการ

การสื่อสาร การสื่อสารของพนักงานและประชาชน เพ่ือการสื่อสารแกผูบริหาร ประชาชนได เปนแกนนําสามารถสื่อสาร ศึกษา

ทองถ่ิน พนักงาน เยาวชน ประชาชน รับความรู ภาษาอังกฤษและนํามาเผยแพร

แกนนํา 45 คน เพ่ิมมากข้ึน ใหกับประชาชนและผูท่ีสนใจได

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

วัตถุประสงคท่ี

แนวทางท่ี 1. แนวทางจัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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 โครงการจัดซื้อทีวี LED ขนาด 40 น้ิว เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากการมอง จัดซื้อทีวี LCD เพ่ือใชในศูนย 40,000 40,000 40,000 จํานวนทีวี นักเรียนไดประโยชนจากการ กองการ

ประจําหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสังเกตผานทางทีวีและไดสนุกสนาน พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีจัดซื้อ เรียนรูทางทีวี และไดรับความ ศึกษา

บานวังหมู เพลิดเพลิน สนุกสนานเพลิดเพลิน

7 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย

พัฒนา

เพ่ือใหมีจํานวนหองเรียนเพียงพอ ปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนา 300,000 300,000 - ปรับปรุง ประชาชนในตําบลหาดกรวด

ไดใช
กองการ

เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด และ ตอจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด อาคารได บริการจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู มาตรฐาน

8 โครงการจัดทําสนามเด็กเลน เพ่ือใหมีสนามเด็กเลนเพ่ือพัฒนาการ จัดทําสนามเด็กเลนพรอมหลังคา 100,000 100,000 100,000 สนามเด็ก เด็กมีสถานท่ีสําหรับการเลนทํา กองการ

หมูท่ี 1 บานทับใหม กลามเน้ือมัดเล็ก มัดใหญ การตัดสินใจ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เลนได ใหเกิดพัฒนาการทางกลามเน้ือ ศึกษา

การประสานงาน เกิดความสนุกสนาน ทต.หาดกรวด มาตรฐาน และไดรับความสนุกสนาน

ท่ี วัตถุประสงคโครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

1 ชุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.หาดกรวดและทรัพยสิน 1 ชุด วงจรปด และทรัพยสินของทางราชการ ศึกษา

10 คาวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหกับเด็ก จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียน การสอน 21,000 21,000 21,000 จํานวนสื่อการ เด็กมีพัฒนาการดานการเรียน กองการ

พัฒนาเด็กเล็ก ไดมีความรูเพ่ิมมากข้ึน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เรียนการสอน และมีสื่อการสอนมากข้ึน ศึกษา

11 โครงการเพ่ิมขนาดมิเตอรไฟฟา เพ่ือเพ่ิมกําลังไฟฟาใหเพียงพอตอการ ติดตั้งมิเตอรไฟฟาศูนยพัฒนาเด็ก 20,000 20,000 20,000 มิเตอรท่ีได มีมิเตอรไฟฟาท่ีไดมาตรฐาน กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู ใชงาน เล็กบานวังหมู เปน 15 แอมป 3 มาตรฐาน มีกําลังไฟฟาใชอยางพองพี ศึกษา

เฟส 4 สาย

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑศูนยพัฒนา เพ่ือเปนการเก็บรักษาผลิตภัณฑท่ีตอง จัดซื้อตูเย็นขนาด 5.5 คิว ประจํา 6,000       6,000 6,000 จํานวนตูเย็น มีตูเย็นไวเก็บรักษาผลิตภัณฑ กองการ

เทศบาลตําบลหาดกรวด ใชความเย็น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล ท่ีจัดซื้อ ท่ีตองใชความเย็น ศึกษา

หาดกรวด

13 โครงการกอสรางหลังคากันสาดศูนย เพ่ือปองกันแสงแดด ท่ีสองเขาอาคาร จัดจางกอสรางหลังคากันสาด 80,000 80,000 80,000 หลังคากันสาด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีหลังคา กองการ

พัฒนาเด็กเล็ก ไดมาตราฐาน กันสาดปองกันแสงแดด ศึกษา

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา เพ่ือเปการสรางความสวยงามแกเด็ก จัดจางปรับภูมิทัศนศูนยพัฒนา 100,000    100,000    100,000    ประชาชนได ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการ

เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด และผูท่ีมาติดตอราชการ เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด รับประโยชน ตําบลหาดกรวดมีความสวยงาม ศึกษา

วัตถุประสงคโครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผานมา



15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ จัดซื้อพัดลมประจําศูนยพัฒนา 150,000 150,000 150,000 จํานวน มีสิ่อํานวยความสะดวกใหกับ กองการ

เด็กนักเรียนท่ีมารับบริการท่ีศูนยพัฒนา เด็กเล็ก จํานวน 10 ตัว ครุภัณฑท่ี เด็กนักเรียนท่ีมารับบริการ ศึกษา

เด็กเล็กแตละแหง จัดซื้อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 6: ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นและการศึกษา

แนวทางท่ี 2. แนวทางการสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

ไดเขารวมการแขงขันกีฬากิจกรรม ท่ีจัดการ และนันทนาการอยางสนุกสนาน ศึกษา

นันทนาการ แขงขัน และเกิดพัฒนาการตามวัย

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

ยาเสพติด "เทศบาลตําบลหาดกรวด" กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด การแขงขัน ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

แขงขัน

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

ภัยยาเสพติด "เทศบาลตําบลหาดกรวด"กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด การแขงขัน ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

แขงขัน

เทศบาลตําบลหาดกรวด
แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)

ท่ี

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา



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

 "เทศบาลตําบลหาดกรวด" กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด การแขงขัน ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

แขงขัน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 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

6 โครงการสงทีมนักกีฬา เยาวชน เพ่ือสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน เยาวชน ประชาชน ของ 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง เยาวชน ประชาชน ไดเขารวม กองการ

ประชาชน เขารวมการแขงขัน กับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เทศบาลตําบลหาดกรวด ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาสูความเปนเลิศ ศึกษา

เขารวมแขงขันกีฬากับ แขงขัน สามารถสรางช่ือเสียงใหกับ

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐบาล หนวยงานไดเปนอยางดี

และเอกชน

7 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

8 โครงการพัฒนาภาษาอาเซียน (อังกฤษ) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีความรู มีการอบรมภาษาอังกฤษใหกับ 50,000 50,000     50,000     จํานวนคน เด็ก เยาวชนไดเรียนรู เขาใจใน กองการ

ใหกับเด็กและเยาวชน ความเขาใจ ความสามารถในการใช เด็ก เยาวชนในตําบลหาดกรวด ท่ีเขารับการ ภาษาอังกฤษมากข้ึน ศึกษา

ภาษาอังกฤษ อบรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 6: ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นและการศึกษา

แนวทางท่ี 3. แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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 โครงการสงเสริม อนุรักษประเพณี เพ่ือจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่งขนบ - ประชาชนตําบลหาดกรวด 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน ประชาชนในตําบลไดรวม กองการ

วัฒนธรรมไทย ธรรมเนียมประเพณีใหคงไวสืบไป เขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม สืบสานประเพณีอันดีงามให ศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผานมา
ท่ี

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)
เทศบาลตําบลหาดกรวด



กิจกรรม คงอยู

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

เขาพรรษา ธรรมเนียมประเพณีใหคงไวสืบไป เขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม ประเพณีอันดีงามใหคงอยู ศึกษา

กิจกรรม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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

วัตถุประสงคโครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 7: ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนไดมีสวนรวมและ สํานักปลัด

เมืองแบบประชาธิปไตยและมีสวนรวม การปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีเขารวม เขาใจการปกครองในระบอบ

ทางการเมืองอันมีพระมหากษัตรติ์ทรง อันมีพระมหากษัตรติ์ทรงเปนประมุข อันมีพระมหากษัตรติ์ทรงเปน อบรม ประชาธิปไตยฯ

เปนประมุข ประมุข

3 โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ  ศาสนา เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักชาติ  ประชาชนในตําบลหาดกรวดมี 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนไดมีสวนรวมมีจิต สํานักปลัด

และพระมหากษัตริย ศาสนา  และพระมหากษัตริย จิตสํานึกรักชาติ  ศาสนาและ รักชาติ ศาสนา สํานึกรักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย

มากขึ้น

เทศบาลตําบลหาดกรวด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

แนวทางท่ี 1. แนวทางการสงเสริมความรู ความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง การมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับเอกชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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 50,000 50,000 50,000 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) 2560 2561 2562 (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

แนวทางท่ี 2. แนวทางการสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน และพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)
เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

ท่ี



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

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการวันทองถ่ินอุตรดิตถรวม เพ่ือใหประชาชน และพนักงานได ประชาชน ขาราชการ และ 35,000 35,000 35,000 จํานวนคน ไดดําเนินการจัดกิจกรรม สํานักปลัด

พลังสรางทาเหนือเมืองหนาอยู มีความภาคภูมิใจในบทบาทของ พนักงาน ท่ีเขารวม รณรงคและประชาสัมพันธ

อปท. รวมกิจกรรมเพ่ือแสดงให กิจกรรม วันทองถ่ินไทย

ประชาชนตระหนักและไดเล็งเห็น

ความสําคัญของ อปท.

5 โครงการกอสรางหลังคาคลุมสนาม เพ่ือใชเปนลานกีฬาของเยาวชน กอสรางหลังคาคลุมสนามขนาด 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนผูท่ีเขา เยาวชน ประชาชนไดใชเพ่ือ กองชาง

ฟุตซอลเทศบาลตําบลหาดกรวด ประชาชน ตําบลหาดกรวด ก. 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. ใชทํากิจกรรม จัดทํากิจกรรมตางๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 7: ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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 400,000 400,000 400,000 จํานวนหมูบาน เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษี กองคลัง

ทรัพยสิน ประสิทธิภาพ ทรัพยสินในพ้ืนท่ี ต.หาดกรวด ท่ีจัดทํา เพ่ิมข้ึนรอยละ  90  ของรายได

ท่ี เทศบาลจัดเก็บ

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ/วัสดุอุปกรณ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ จัดซื้อครุภัณฑ/วัสดุ 400,000 400,000 400,000 จํานวนครุภัณฑ การบริหารของ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

แนวทางท่ี 3. แนวทางการพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

งบประมาณและท่ีผานมา



สํานักงานท่ีจําเปน งานของพนักงาน อุปกรณสํานักงาน ท่ีจัดซ้ือ หาดกรวดมีประสิทธิภาพมากข้ึน

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

ลําโพงประจํารถเทศบาล ในตําบลหาดกรวดไดรับทราบขาวสาร ลําโพงติดตั้งประจํารถเทศบาล เสียงท่ีจัดซ้ือ สารจากเทศบาล

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

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

ของสํานักงานเทศบาลตําบลหาดกรวด ท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพ และเพ่ิม ท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงาน พิวเตอรได ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ระบบงานคอมพิวเตอรใหมท่ีจําเปน และเหมาะสม มาตรฐาน มีการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย

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

ในสํานักงานเทศบาลตําบลหาดกรวด งานของพนักงาน สํานักงาน ปรับอากาศท่ี ของพนักงานเทศบาล

จัดซื้อ

7 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

8 กลองวงจรปดพรอมอุปกรณครบชุด เพ่ือบันทึกภาพภายในเขตพ้ืนท่ี จัดซื้อกลองวงจรปดพรอม

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

เทศบาลตําบลหาดกรวด จํานวน 1 ระบบ วงจรปดท่ีซื้อ ปฏิบัติงานบริการประชาชน

9 โครงการปรับปรุงภายในหองประชุม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประหยัด ปรับปรุงสีทาภายใน ผามาน 250,000 250,000 250,000 ปรับปรุงภาย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ กองชาง

เทศบาลตําบลหาดกรวด พลังงาน ระบบไฟฟาเปลี่ยนเปนแบบ ในอาคารได เขาใชหองประชุมเทศบาล สํานักปลัด

ประหยัดพลังงาน มาตรฐาน ตําบลหากรวด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



10 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของ จัดทําปายโครงการประชา 100,000 100,000 100,000 จํานวนปาย ประชาชนในตําบลหาดกรวดได สํานักปลัด

กิจกรรมตางของของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดกรวด สัมพันธ กิจกรรมของเทศบาล ประชาสัมพันธ รับทราบขาวสาร

ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 7: ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางท่ี 4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลตําบลหาดกรวด

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (2560 - 2562)



การพัฒนาครอบครัว การพัฒนาเด็ก เยาวชน อบรม

เยาวชน



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัคร เพื่อแกไขปญหาสาธารณสุขไดอยางมี อุดหนุนงบประมาณใหกับ 200,000 - - ประชาชนได มีการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน กอง

สาธารณสุขมูลฐาน ประสิทธิภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน รับประโยชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ สาธารณสุข

เพื่อทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการชวยเหลือสงเสริมการเรียน เพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณใหกับ มีการสนับสนุนเงินงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 เด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตตําบลหาดกรวด กองการ

การสอนของโรงเรียน 5 โรงเรียนใน โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนในเขต ใหกับโรงเรียนในเขตตําบล รับประโยชน ไดรับการสนับสนุนเงินงบ ศึกษา

เขตเทศบาลตําบลหาดกรวด เทศบาลตําบลหาดกรวด หาดกรวด ประมาณ

3 อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหกับ สนับสนุนเงินงบประมาณใหกับ 200,000 200,000 200,000 เด็กนักเรียน ไดสนับสนุนงบประมาณ กองการ

โรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 5 แหง โรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 5 แหง โรงเรียนในเขตตําบลหาดกรวด รับประโยชน รายจายใหกับโรงเรียนในเขต ศึกษา

ในเขตตําบลหาดกรวด ทั้ง 5 โรงเรียน ตําบลหาดกรวด

4 อุดหนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร 700,000 700,000 700,000 เด็กนักเรียน มีงบประมาณการใชจายในการ กองการ

กองการศึกษาทั้ง 2 ศูนย สถานศึกษาศูนยเด็กเล็กบานวังหมู สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รับประโยชน บริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา ศึกษา

ศูนยเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด ทั้ง 2 ศูนย เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย

5 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคี อุดหนุนงบประมาณชวยเหลือ 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน นักเรียนกลุมโรงเรียนปาเซา - กองการ

เครือขายกลุมโรงเรียน กับเด็กนักเรียนกลุมโรงเรียน ในการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียน รับประโยชน หาดกรวด ไดแขงขันกีฬารวมกัน ศึกษา

ปาเซา - หาดกรวด ปาเซา - หาดกรวด ปาเซา - หาดกรวด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อุดหนุนหนวยงานอื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

6 อุดหนุนโครงการฝกอบรม และพัฒนา เพื่อใหดูแลความปลอดภัยภายใน อุดหนุนเงินงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได ผูที่เขารับการอบรมเกิดความรัก กองการ

ลูกเสือชาวบาน หมูบาน และสรางความรัก ชวยเหลือในการฝกอบรมและ รับประโยชน ความสามัคคีภายในหมูบาน ศึกษา

ความสามัคคีภายในหมูคณะ พัฒนาลูกเสือชาวบาน

7 อุดหนุนโครงการการจัดงานเทศกาล เพื่อเปนการสนับสนุนงบประมาณใน สนับสนุนงบประมาณใหกับ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได ไดสนับสนุนงบประมาณรายจาย กองการ

ลางสาดหวาน และสินคา OTOP การจัดงานลางสาดหวานและสินคา หนวยงานของรัฐเพื่อจัดงาน รับประโยชน ใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในจังหวัด ศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ ลางสาดหวานจังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ

8 อุดหนุนงานพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อเปนการสนับสนุนงบประมาณใน สนับสนุนงบประมาณใหกับ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได ไดสนับสนุนงบประมาณรายจาย กองการ

และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและ หนวยงานของรัฐเพื่อจัดงาน รับประโยชน ใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในจังหวัด ศึกษา

งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ พระยาพิชัยดาบหักและงาน อุตรดิตถ

กาชาดอุตรดิตถ

9 อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ สนับสนุนงบประมาณใหกับ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได ประชาชนในพื้นที่จังหวัด สํานักปลัด

เหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ หนวยงานของรัฐ รับประโยชน อุตรดิตถมีชีวิตความเปนอยูที่

ดีขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



ลําดับท่ี ชื่อโครงการ รวม หนวยงานท่ีขอประสาน

ป 2560 ป 2561 ป 2562

1 โครงการกอสรางประปาหมูบาน หมูที่ 8 บานดงชางดี 3,000,000 - - 3,000,000 องคการบริหารสวนจังหวัด

2 โครงการขุดสระนํ้าปาแดง หมูที่ 3 บานบุงจิก 10,000,000 - - 10,000,000 องคการบริหารสวนจังหวัด

3 โครงการกอสรางถนน คสล.สายปาแดง - หวยพิกุลทอง 11,000,000 - - 11,000,000 องคการบริหารสวนจังหวัด

4 โครงการกอสรางถนนลาดยางบานวังหมู หมูที่ 4 บานวังหมู - 8,000,000 - - 8,000,000 องคการบริหารสวนจังหวัด

หมูที่ 8 บานดงชางดี

5 โครงการกอสรางเข่ือนเรียงหินปองกันนํ้ากัดเซาะตลิ่ง 70,000,000 - - 70,000,000 องคการบริหารสวนจังหวัด

หมูที่ 1, 5, 6

6 โครงการกอสรางถนนเลียบริมนํ้านาน หมูที่ 1-4 25,000,000 - - 25,000,000 องคการบริหารสวนจังหวัด

127,000,000 - - 127,000,000

งบประมาณ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ

ตามกรอบการประสาน กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด

รวมท้ังสิ้น จํานวน 6 โครงการ



  

สวนที่  ๔ 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล 

 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (reporting) เปนองคประกอบสําคัญย่ิงสวนหน่ึงของการวางแผนพัฒนา
สามป ความสําคัญที่จะบอกไดวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นมีมากใน
ระดับใดขอบงชี้ที่จะใหผูมหีนาที่ในการบริหารเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดแกไขปรับปรุงปรับกระบวนการในการพัฒนา
จากแผนพัฒนาสามป ซึ่งจะตองมาจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
เพราะวาการรายงานผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด  เปนการตรวจสอบผลของโครงการและกิจกรรม   ตาง 
ๆ ในการพัฒนาโดยใชเงินงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดกรวด เงินงบประมาณของรัฐบาลทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณจากแหลงอื่น ๆ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นแมวาจะสงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบก็
ตามแตก็จะเปนปจจัยสําคัญในปรับปรุง แกไขการพัฒนาในโอกาสตอไปได การติดตามและประเมินผลครั้งน้ีตั้งอยูบน
รากฐานของความเปนจริงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทองถิ่น 
 กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ไดแก การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด ที่แสดงถึงรายละเอียดของขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
(ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน
การเมือง การบริหาร โดยหากขอมูลเชิงสถิติใดที่จะทําใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาได ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ
พัฒนาตาง ๆ  และการประสานโครงการพัฒนา โดยมีรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังน้ี 
 

๑. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

 

โดยใหคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
๑. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

    ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
    ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด ตอ

ผูบริหาร  ทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

    ๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 



  

 
๒. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล   
 

เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและ
ประเมินผลตรวจสอบวาดวยการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม   
และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม ทั้งน้ีการติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ
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  ทั้งนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ ๑ ครั้งและ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

 การติดตามและประเมินผลโครงการเฉพาะแตละโครงการเมื่อมีการดําเนินการเกิดขึ้น จะมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปติดตามงานจนกวาจะเสร็จสิ้นอยางนอยไมต่ํากวา ๒ ครั้ง (กอนและหลังการดําเนินงาน)             
ทุกโครงการไป  
 
  



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

บานทับใหม หมูที่ ๑ 

วันที่ ๘ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับใหม มาพรอมกันครบแลว 

(หัวหนาสํานักปลัด) เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๑  นายชูชาติ   เที่ยงฟก กลาวเปดประชุม และให

เจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป เหมือนเดิมทุกปเจาหนาที่จากเทศบาลตําบล

หาดกรวดไดเชิญทานเขารวมประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุม

ประชาคม ๕ อันดับแรกไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  สําหรับปน้ี

น้ันเราจะมาดูกันวาในปที่ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่ ๑ บาง แลว

มีโครงการอะไรที่อยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหใน

ปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจากเจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีก

อยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ 

แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับใหมดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบล

หาดกรวด และสําหรับทานที่ยังไมเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการจายภาษี  วันน้ีจะมีเจาหนาที่

จากกองคลังเทศบาลตําบลหาดกรวดมาอธิบายใหกับทานไดรับทราบกันครับ 9 ตอไปจะยก

หนาที่ใหกับเจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตอไปเลยครับ 

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

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งเหมือนเชนเคยกับการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ถาพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑  มีปญหาความเดือดรอน

ในเรื่องอะไรบางก็สามารถที่จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอ

โครงการที่เทศบาลไดดําเนินการไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไม

จําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลไดดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตองดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ ๑ บานทับใหม มีดังน้ี 

 

 



  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

 ๑. โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทับใหม  

 ๒. โครงการซอมแซมคลองสงนํ้าดวยพลังงานไฟฟาบานทับใหม หมูที่ ๑ 

   ๓. โครงการปรับปรุงคลองสงนํ้าและเปลี่ยนทอนํ้าเขานา หมูที่ ๑ 

   ๔. โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาลานตากขาว หมูที่ ๑ 

   ๕. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ ๑ – ๙   

   โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการติดต้ังเครื่องรับสัญญาณเสียงไรสาย  ๓ ชุด  
         - บริเวณ ซอยมงคลชัย   
          - บริเวณ หนาบานนายสนับ  พันทอง           

   - บริเวณ หนาบานนายสําเริง  ทรัพยเมือง  
    ๒. โครงการกอสรางถนน คสล.สายลางเพื่อการเกษตร หมู ๑ – หมู ๓ 
   ๓. โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยบานนายจําเนียร  รุงเชตุ ตรอกเกาบานนายถนอม  
   ๔. โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ ๑ บานทับใหม  

 

  โครงการที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ พรอมกับโครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ น้ีแนนอน 

และในลําดับตอไปจะเหมือนกับทุกๆปจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่

เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ทาน

เสนอมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่

โครงการที่ประชาชนตองการให เทศบาลดําเนินการใหหมูบานมากที่สุด จํานวนคนละ         

๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะดําเนินการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหนไดดวงใจ

มากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐  

 ๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนขอบบุงทับใหม หมูที่ ๑ บานทับใหม 

 ๒. โครงการวางทอถนนคันคลองจระเข บริเวณนานางอรุณ  ขาวนวลศร ี

 ๓. โครงการลงลูกรังซอยบานนายเจก หมูที่ ๑ บานทับใหม 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้งหมดของหมูที่ ๑ บานทับใหม ซึ่งมีโครงการ

ที่ใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหอยูจํานวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ ถาเปนแบบน้ี

โครงการของหมูที่ ๑ ที่เสนอมาใหกับเทศบาลตําบลหาดกรวดน้ัน เทศบาลตําบลหาดกรวด 

จะนําทั้ง ๓ โครงการน้ีไปบรรจุอยูในแผนป ๒๕๖๐ และอาจจะเปนหมูบานเดียวที่ได

ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ครบทั้ง ๓ โครงการ ตองขอขอบคุณผูใหญบานที่ได

ดําเนินการประชุมลูกบานกอนที่เทศบาลจะออกมาดําเนินการประชุมประชาคม เพราะการ

ดําเนินการแบบน้ีจะทําใหมีโครงการมีจํานวนไมมากคะ และถาไมมีโครงการอะไรเพิ่มเติมก็



ถือวาเปนไปตามมติที่ประชุมคะ ในสวนของการประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาสามป     

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคะ ตองขอขอบคุณพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ 

บานทับใหม ที่ใหความรวมมือคะ 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป 

 (หัวหนาสํานักปลัด) จัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เราจะนําโครงการทั้ง ๓ โครงการที่ไดอยาง

เปนเอกฉันทไปใสในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ครับ และในลําดับตอไปขอเชิญ

ทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑  

บานทับใหม ขอเชิญครับ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับใหมทุกทานวันน้ีเปนการประชุมวันแรก

ของการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงปญหา

ความตองการของประชาชนหมูที่ ๑ ซึ่งในปน้ีโครงการของหมูที่ ๑ ที่ไดเสนอมาเพื่อให

เทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหน้ัน มีอยูดวยกัน ๓ โครงการ ซึ่งปน้ีหมูที่ ๑ มีโครงการ

จํานวนนอยมากที่ตองการ มีอยูเพียง ๓ โครงการ แตเปนการดีที่เปนโครงที่ไดคิดกันมาแลว

และเปนมติเอกฉันท เทศบาลก็จะไดดําเนินการใหตามที่ชาวบานขอมา แตสําหรับหมูน้ีไมได

ขอโครงการที่เกี่ยวกับแหลงนํ้าเลย เพราะหมูเราไมคอยจะขาดแคลนนํ้ากันเทาไหร  เราจะนํา

โครงการที่เสนอมาน้ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทั้งหมด เพื่อที่จะไดดําเนินการใหกับหมูที่ ๑    

กอนเราจะใหเจาหนาที่ปดการประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคม

ในครั้งน้ีครับ กอนที่จะใหเจาหนาที่เทศบาลดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยาก

สอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมีทานใน

สงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการรบกวน

เวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม  

(หัวหนาสํานักปลัด) พี่ นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณ โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน ถา

มีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุก

โครงการน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จึงจะสามารถนํา

โครงการมาดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะ

ใหผูใหญบาน ผูใหญชูชาติ  เที่ยงฟก ผูใหญบาน หมูที่ ๑ กลาวปดประชุมในครั้งน้ีดวยครับ 

นายชูชาติ  เท่ียงฟก  นายชูชาติ   เที่ยงฟก กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขารวม 

(ผูใหญบาน หมู ๑) ประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        



เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับ

วันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 

 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

บานหาดกรวด หมูที่ ๒ 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวด มาพรอมกันครบแลว 

(หัวหนาสํานักปลัด) เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๒  นายประสบ  วอนสรอย กลาวเปดประชุม และให

เจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป เหมือนเดิมทุกปเจาหนาที่จากเทศบาลตําบล

หาดกรวดไดเชิญทานเขารวมประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุม

ประชาคม ๕ อันดับแรกไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  สําหรับปน้ี

น้ันเราจะมาดูกันวาในปที่ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่ ๒ บาง    

แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป ๒๕๕๙ เพื่อที่จะไดดําเนินการ

ใหในปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจากเจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมี

อีกอยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ีไดรับความรวมมือจากกองคลัง

เทศบาลตําบลหาดกรวดออกมาบริการรับชําระภาษีใหกับพอ แม พี่  นอง หมูที่  ๒          

บานหาดกรวดดวย เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด      

ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตอไปเลยครับ 

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

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งเหมือนเชนเคยกับการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ถาพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒  มีปญหาความเดือดรอน

ในเรื่องอะไรบางก็สามารถที่จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอ

โครงการที่เทศบาลไดดําเนินการไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไม

จําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลไดดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ

งบประมาณป ๒๕๕๙ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตองดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ ๒ บานหาดกรวด มีดังน้ี 

 

 

 



  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

๑. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๘ พุทธรักษา หมูที่ ๒  

 ๒. โครงการซอมแซมถนนแอสฟสติกคอนกรีต ซอยขางบานเจมวยไปถนนหมายเลข ๑๑  

     หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

๓. โครงการโครงการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร บริเวณบานตาแดงพรอม   

    ขุดลอกทางระบายนํ้า หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

 ๔. โครงการโครงการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร บริเวณบานตาแดงพรอม 

     ขุดลอกทางระบายนํ้า หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

   ๕. โครงการวางทอ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

   โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการกอสรางถนน คสล.สายลางเพื่อการเกษตร  หมู ๑ – หมู ๓ 
 

  โครงการที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหกับ

หมูบานแลวในปงบประมาณ ๒๕๕๘ พรอมกับโครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 

๒๕๕๙ น้ีแนนอน และในลําดับตอไปจะเหมือนกับทุกๆปจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษให

ประชาชน หลังจากที่เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อ

นําโครงการที่ทานเสนอมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอร

รูปหัวใจมาติดที่โครงการที่ประชาชนตองการใหเทศบาลดําเนินการใหหมูบานมากที่สุด 

จํานวนคนละ ๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะดําเนินการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการ

ไหนไดดวงใจมากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะ

นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐  

 ๑. โครงการกอสรางถนน คสล.บานนางระเบียบ  สังทรัพย  หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

 ๒. โครงการขุดลอกคลองขางถนนหนาบานนายจิต  สังทรัพย ถึง บานจ.ส.อ.บัณฑิต  แปนมั่น  

     หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

 ๓. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยนายสายันต  นุชศรี หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

 ๔. โครงการวางรางระบายนํ้าจากรานเจมวยไปออกกลางนาหมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

 ๕. โครงการติดต้ังไฟฟารายทางซอยพุทธรักษา  หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 
 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้งหมดของหมูที่ ๒ บานหาดกรวด ซึ่งมี

โครงการที่ใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหอยูจํานวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ แตต้ังแต

แรกที่เราคุยกันไวแลววาเทศบาลตําบลหาดกรวดจะนําโครงการที่ ๑ – ๕ ของแตละหมูบาน

เขาไปใสในแผนเปนอันดับแรก และโครงการที่เหลือก็จะนําเขาแผนทุกโครงการ ถาเปนแบบ

น้ีโครงการของหมูที่ ๒ ที่เสนอมาเทศบาลตําบลหาดกรวดน้ัน เทศบาลตําบลหาดกรวดจะ

บรรจุอยูในแผนป ๒๕๖๐ ตองขอขอบคุณผูใหญบานหมูที่ ๒ ที่ใหความรวมมือประชาสัมพันธ



ใหลูกบานเขารวมประชุมในวันน้ีคะ และมีทานใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม ถาไมมีอะไร

เพิ่มเ ติมก็จะถือวาเปนไปตามมติที่ประชุมคะ ในสวนของการประชาคมการจัดทํา          

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคะ ตองขอขอบคุณพอ แม

พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวด ที่ใหความรวมมือคะ 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป 

 (หัวหนาสํานักปลัด) จัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เราจะนําโครงการทั้ง ๑๒ โครงการที่ไดอยาง

เปนเอกฉันทไปใสในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ครับ เราจะนําโครงการไปใสไว

ในแผนพัฒนาสามปทุกโครงการ แตจะมี ๕ โครงการแรกที่เทศบาลตําบลหาดกรวดจะ

พิจารณาดําเ นินการกอนครับ  และในลํา ดับตอ ไปขอเ ชิญทานนายก เทศมนตรี               

นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมู ๒ บานหาดกรวด ขอเชิญครับ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวดทุกทานวันน้ีเปนการประชุมวันที่ 

๒ ของการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงปญหา

ความตองการของประชาชนหมูที่ ๒ ซึ่งในปน้ีโครงการของหมูที่ ๒ ที่ไดเสนอมาเพื่อให

เทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหน้ัน มีอยูดวยกันหลายโครงการ แตโครงการที่อยูใน

อันดับที่ ๑ – ๕ น้ันเราจะนําโครงการที่เสนอมาน้ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทั้งหมด เพื่อที่จะได

ดําเนินการใหกับหมูที่ ๒ เปนไปตามที่เราไดคุยกันไวกอนหนาน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ปดการ

ประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ มีทานใดสงสัย 

หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมี

ทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการ

รบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากทีไ่ดมาพบปะกับ พอ แม  

(หัวหนาสํานักปลัด) พี่ นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณ โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน ถา

มีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุก

โครงการน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จึงจะสามารถนํา

โครงการมาดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะ

ใหผูใหญบาน ผูใหญประสบ  วอนสรอย  ผูใหญบาน หมูที่ ๒ บานหาดกรวดกลาวปดประชุม

ในครั้งน้ีครับ 

นายประสบ  วอนสรอย  นายประสบ  วอนสรอย กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขา 

(ผูใหญบาน หมู ๒) รวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        



เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับ

วันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 

 
 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

บานบุงจิก หมูที่ ๓ 

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๑๕ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิก มาพรอมกันครบแลว 

(หัวหนาสํานักปลัด) เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๓ นายบุญเสริม  ชัยคํา กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่

ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป เหมือนเดิมทุกปที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด

ไดเชิญทานเขารวมประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป        

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุม

ประชาคม ๕ อันดับแรกไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  สําหรับปน้ี

น้ันเราจะมาดูกันวาในปที่ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่ ๓ บาง    

แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหใน

ปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจากเจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีก

อยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ 

แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิกดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบล

หาดกรวด ตอไปจะยกหนาที่ใหกับเจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตอไปเลยครับ 

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

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งเหมือนเชนเคยกับการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ถาพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓  มีปญหาความเดือดรอน

ในเรื่องอะไรบางก็สามารถที่จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอ

โครงการที่เทศบาลไดดําเนินการไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไม

จําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลไดดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตองดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ ๓ บานบุงจิก มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

 ๑. โครงการปรับปรุงตอเติมระบบประปา (กันนกและใบไม) หมูที่ ๓ บานบุงจิก 

 ๒. โครงการซอมแซมถนน คสล.ซอยบุงจิก ๑๑ หมูที่ ๓ บานบุงจิก  

   โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีดังน้ี 

๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานครูโพธ์ิ  มวงพันธ 



๒. โครงการกอสรางถนน คสล.สายลางเพื่อการเกษตร หมู ๑ – หมู ๓   
๓. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บริเวณสายริมนํ้านาน หมูที่ ๓ 

  โครงการที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ พรอมกับโครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ น้ีแนนอน 

และในลําดับตอไปจะเหมือนกับทุกๆปจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่

เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ทาน

เสนอมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่

โครงการที่ประชาชนตองการใหเทศบาลดําเนินการใหหมูบานมากที่สุด จํานวนคนละ         

๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะดําเนินการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหนไดดวงใจ

มากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐  

 ๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทุกสายในหมูบาน หมูที่ ๓ บานบุงจิก 

 ๒. โครงการเปดซอยขางบานครูสําราญ  เกิดมีมูล หมูที่ ๓ บานบุงจิก 

 ๓. โครงการเปดทางสาธารณะปมนิยม หมูที่ ๓ บานบุงจิก 

 ๔. โครงการขอเครื่องออกกําลังกาย ตรงขามหนาบานผูใหญบาน หมูที่ ๓ บานบุงจิก 

 ๕. โครงการขุดลอกคลองตาสุข พรอมกอสรางทางเขา – ออก หมูที่ ๓ บานบุงจิก 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้งหมดของหมูที่ ๓ บานบุงจิก ซึ่งมีโครงการที่

ใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหอยูจํานวนทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ แตต้ังแตแรกที่เราได

คุยกันไวแลววาเทศบาลตําบลหาดกรวดจะนําโครงการที่ ๑ – ๕ ของแตละหมูบานเขาไปใส

ในแผนเปนอันดับแรก และโครงการที่เหลือก็จะนําเขาแผนทุกโครงการ ถาเปนแบบน้ี

โครงการของหมูที่ ๓ ที่เสนอมาเทศบาลตําบลหาดกรวดน้ัน เทศบาลตําบลหาดกรวดจะบรรจุ

อยูในแผนป ๒๕๖๐ ตองขอขอบคุณผูใหญบานหมูที่ ๓ ที่ใหความรวมมือประชาสัมพันธให

ลูกบานเขารวมประชุมในวันน้ีคะ และมีทานใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม ถาไมมีอะไร

เพิ่มเ ติมก็จะถือวาเปนไปตามมติที่ประชุมคะ ในสวนของการประชาคมการจัดทํา          

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคะ ตองขอขอบคุณพอ แม 

พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิก ที่ใหความรวมมือคะ 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป 

 (หัวหนาสํานักปลัด) จัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยาง

เปนเอกฉันทไปใสในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ครับ และในลําดับตอไปขอเชิญ

ทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓  

บานบุงจิก ขอเชิญครับ  



นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิกทุกทานวันน้ีเปนการประชุมประชาคม

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงปญหาความตองการของประชาชน

หมูที่ ๓ ซึ่งในปน้ีโครงการของหมูที่ ๓ ที่ไดเสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการ

ใหน้ัน มีอยูดวยกัน ๑๖ แตโครงการที่อยูในอนัดับที่ ๑ – ๕ น้ันเราจะนําโครงการที่เสนอมาน้ี

บรรจุไวในแผนพัฒนาทั้งหมด เพื่อที่จะไดดําเนินการใหกับหมูที่ ๓ เปนไปตามที่เราไดคุยกัน

ไวกอนหนาน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ปดการประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวม

ประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ มีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา 

ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะให

เจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม  

(หัวหนาสํานักปลัด) พี่ นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณ โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน ถา

มีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุก

โครงการน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จึงจะสามารถนํา

โครงการมาดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะ

ใหผูใหญบาน ผูใหญบุญเสริม  ชัยคํา ผูใหญบาน หมูที่ ๓ กลาวปดประชุมในครั้งน้ีดวยครับ 

นายบุญเสริม  ชัยคํา  นายบุญเสริม  ชัยคํา กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขารวม 

(ผูใหญบาน หมู ๓) ประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        

เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับ

วันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๔๕ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 

 
 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

บานวังหมู หมูที่ ๔ 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมู มาพรอมกันครบแลว 

(หัวหนาสํานักปลัด) เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๔  นายสังเกต  กัดมั่น กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่

ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป เหมือนเดิมทุกปที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด

ไดเชิญทานเขารวมประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป        

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุม

ประชาคม ๕ อันดับแรกไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  สําหรับปน้ี

น้ันเราจะมาดูกันวาในปที่ผานมาเทศบาลไดดําเ นินการโครงการอะไรใหกับหมูที่  ๔         

บางแลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหใน

ปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจากเจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีก

อยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ 

แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมูดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบล

หาดกรวด และตอไปจะยกหนาที่ใหกับเจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตอไปเลยครับ 

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

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งเหมือนเชนเคยกับการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ถาพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔  มีปญหาความเดือดรอน

ในเรื่องอะไรบางก็สามารถที่จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอ

โครงการที่เทศบาลไดดําเนินการไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไม

จําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลไดดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตองดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ ๔ บานวังหมู มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

 ๑. โครงการกอสรางถนน คสล.หลังอนามัยบานทา หมูที่ ๔ บานวังหมู  

 ๒. โครงการเปลี่ยนทอนํ้าเขานา บริเวณคลองสงนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานซาน หมูที่ ๔  

 ๓. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๑ – ๙ 

 



   โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยมงคลชัย หมูที่ ๔   
      ๒. โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรจุดคลองจระเข หมูที่ ๔ 
   ๓. โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรที่ยาสถานีสูบนํ้า หมูที่ ๔ 
   ๔. โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร (พรอมโคมไฟฟารายทาง) ซอยมงคลชัย หมูที่ ๔   

  โครงการที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ พรอมกับโครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ น้ีแนนอน 

และในลําดับตอไปจะเหมือนกับทุกๆปจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่

เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ทาน

เสนอมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่

โครงการที่ประชาชนตองการใหเทศบาลดําเนินการใหหมูบานมากที่สุด จํานวนคนละ         

๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะดําเนินการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหนไดดวงใจ

มากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐  

 ๑. โครงการเปลี่ยนทอประปาทั้งหมูบาน หมูที่ ๔ 

 ๒. โครงการกอสรางถนน คสล.เสนหนาบานนางภานุชนาถ  ย้ิมเผื่อน หมูที่ ๔  

 ๓. ปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปาหมูที่ ๔  

 ๔. โครงการกอสรางศูนยฟตเนส บริเวณหนองหมู หมูที่ ๔ 

 ๕. โครงการเพิ่มจุดผลิตนํ้าประปา จุดบริเวณรานตนมะขาม หมูที่ ๔ 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้งหมดของหมูที่ ๔ บานวังหมู ซึ่งมีโครงการที่

ใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหอยูจํานวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ แตต้ังแตแรกที่เราได

คุยกันไวแลววาเทศบาลตําบลหาดกรวดจะนําโครงการที่ ๑ – ๕ ของแตละหมูบานเขาไปใส

ในแผนเปนอันดับแรก และโครงการที่เหลือก็จะนําเขาแผนทุกโครงการ ถาเปนแบบน้ี

โครงการของหมูที่ ๔ ที่เสนอมาเทศบาลตําบลหาดกรวดน้ัน เทศบาลตําบลหาดกรวดจะบรรจุ

อยูในแผนป ๒๕๖๐ ตองขอขอบคุณผูใหญบานหมูที่ ๓ ที่ใหความรวมมือประชาสัมพันธให

ลูกบานเขารวมประชุมในวันน้ีคะ และมีทานใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม ถาไมมีอะไร

เพิ่มเ ติมก็จะถือวาเปนไปตามมติที่ประชุมคะ ในสวนของการประชาคมการจัดทํา          

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคะ ตองขอขอบคุณพอ แม 

พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมู ที่ใหความรวมมือคะ 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป 

 (หัวหนาสํานักปลัด) จัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยาง

เปนเอกฉันทไปใสในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ครับ และในลําดับตอไปขอเชิญ



ทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔  

บานวังหมู ขอเชิญครับ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมูทุกทานวันน้ีเปนการประชุมประชาคม

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงปญหาความตองการของประชาชน

หมูที่ ๔ ซึ่งในปน้ีโครงการของหมูที่ ๔ ที่ไดเสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการ

ใหน้ัน มีอยูดวยกัน ๑๓ โครงการ แตโครงการที่อยูในอันดับที่ ๑ – ๕ น้ัน เปนโครงการที่มี

ความตองการมากที่สุด เราจะนําโครงการที่เสนอมาน้ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทั้งหมด เพื่อที่จะ

ไดดําเนินการใหกับหมูที่ ๔ เปนไปตามที่เราไดคุยกันไวกอนหนาน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ปด

การประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ มีทานใด

สงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแต

ถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปน

การรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม  

(หัวหนาสํานักปลัด) พี่ นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณ โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน ถา

มีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุก

โครงการน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จึงจะสามารถนํา

โครงการมาดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะ

ใหผูใหญบาน ผูใหญสังเกต  กัดมั่น ผูใหญบาน หมูที่ ๔ กลาวปดประชุมในครั้งน้ีดวยครับ 

นายสังเกต  กัดมั่น  นายสังเกต  กัดมั่น กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขารวม 

(ผูใหญบาน หมู ๔) ประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        

และตองขอขอบคุณเจาหนาที่ที่มารับเก็บภาษีใหกับชาวบาน หมูที่ ๔ เพราะบางทานไม

สามารถเดินทางไปเองที่เทศบาลได ก็ไดรับความอนุเคราะหจากเทศบาลที่มีการอํานวยความ

สะดวกใหกับชาวบานครับ และเพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวา

น้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น. 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 
 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 



 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

บานทา หมูที่ ๕ 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทา มาพรอมกันครบแลว 

(หัวหนาสํานักปลัด) เทศบาลจะไดใหกํานันตําบลหาดกรวด  กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของ

ดําเนินการตอไป เหมือนเดิมทุกปที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวม

ประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุมประชาคม ๕ อันดับแรกไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  สําหรับปน้ีน้ันเราจะมาดูกันวาในปที่

ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่ ๕ บางแลวมีโครงการอะไรที่อยูใน  

เทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหในปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรู

จากเจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีกอยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุม

ประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทาดวยเพื่อ

เปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในตําบลหาดกรวด และตอไปจะยกหนาที่ใหกับ

เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตอไปเลยครับ 

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

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งเหมือนเชนเคยกับการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ถาพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕  มีปญหาความเดือดรอน

ในเรื่องอะไรบางก็สามารถที่จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอ

โครงการที่เทศบาลไดดําเนินการไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไม

จําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลไดดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตองดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ ๕ บานทา มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

 ๑. โครงการเสริมผิวแอสฟสทืติก ซอยบานทาสามัคคี (บานกํานัน) หมูที่ ๕  

 ๒. โครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนพิการ นายเลียด  อนเขียว หมูที่ ๕ 

 ๓. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๑ – ๙ 

 ๔. โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร (กลุมเกษตรกรบริเวณฝายนํ้าลน)  



   โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีดังน้ี 

   ๑. โครงการปรับปรุงศูนยผักตบชวาหนองรี หมูที่ ๕ บานทา 
      ๒. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าจากอูชางเฉลย – คลองไสไกหนองออ หมูที่ ๕ 

 

  โครงการที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ พรอมกับโครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ น้ีแนนอน 

และในลําดับตอไปจะเหมือนกับทุกๆปจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่

เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ทาน

เสนอมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่

โครงการที่ประชาชนตองการใหเทศบาลดําเนินการใหหมูบานมากที่สุด จํานวนคนละ         

๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะดําเนินการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหนไดดวงใจ

มากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐  

 ๑. โครงการปรับปรุงถนนรอบหนองรี เพื่ออกกําลังกาย 

 ๒. โครงการยายถังสูงประปาบานนางแสง ไปลงคลองจระเข บานนายณรงค  มอญเมือง 

 ๓. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยนายบุญเลิศ  มวงพันธ  หมูที่ ๕ 

 ๔. โครงการกอสรางถนน คสล. ลงไปที่ยาลาง ขางประปา หมูที่ ๕ 

 ๕. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยหนองออ หลังบานนายเลี่ยน  ผัดนาเมือง หมูที่ ๕ 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้งหมดของหมูที่ ๕ บานทา ซึ่งมีโครงการที่ให

เทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหอยูจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ แตต้ังแตแรกที่เราไดคุย

กันไวแลววาเทศบาลตําบลหาดกรวดจะนําโครงการที่ ๑ – ๕ ของแตละหมูบานเขาไปใสใน

แผนเปนอันดับแรก และโครงการที่เหลือก็จะนําเขาแผนทุกโครงการ ถาเปนแบบน้ีโครงการ

ของหมูที่ ๕ ที่เสนอมาเทศบาลตําบลหาดกรวดน้ัน เทศบาลตําบลหาดกรวดจะบรรจุอยูใน

แผนป ๒๕๖๐ ตองขอขอบคุณกํานันมากคะ ที่ใหความรวมมือประชาสัมพันธใหลูกบานเขา

รวมประชุมในวันน้ีคะ และมีทานใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม ถาไมมีอะไรเพิ่มเติมก็จะ     

ถือวาเปนไปตามมติที่ประชุมคะ ในสวนของการประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาสามป            

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคะ ตองขอขอบคุณพอ แม พี่ นอง           

หมูที่ ๕ บานทา ที่ใหความรวมมือคะ 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป 

 (หัวหนาสํานักปลัด) จัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยาง

เปนเอกฉันทไปใสในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ครับ และในลําดับตอไปขอเชิญ

ทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕  

บานทา ขอเชิญครับ  



นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทาทุกทานวันน้ีเปนการประชุมประชาคม

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงปญหาความตองการของประชาชน

หมูที่ ๕ ซึ่งในปน้ีโครงการของหมูที่ ๕ ที่ไดเสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการ

ใหน้ัน มีอยูดวยกัน ๑๕ โครงการ แตโครงการที่อยูในอันดับที่ ๑ – ๕ น้ัน เปนโครงการที่มี

ความตองการมากที่สุด เราจะนําโครงการที่เสนอมาน้ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทั้งหมด เพื่อที่จะ

ไดดําเนินการใหกับหมูที่ ๕ เปนไปตามที่เราไดคุยกันไวกอนหนาน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ปด

การประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ มีทานใด

สงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแต

ถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปน

การรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม  

(หัวหนาสํานักปลัด) พี่ นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณ โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน ถา

มีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุก

โครงการน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จึงจะสามารถนํา

โครงการมาดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะ

ใหกํานัน กลาวปดประชุมในครั้งน้ีดวยครับ 

นายไพรวัลล  คุมอักษร  นายไพรวัลล  คุมอักษร  กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขา 

(กํานันตําบลหาดกรวด) รวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        

เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับ

วันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๔๕ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 

 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

บานซาน หมูที่ ๖ 

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๒๐ น. 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ บานซาน มาพรอมกันครบแลว 

(หัวหนาสํานักปลัด) เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๖  นายมาโนชย  สุธรรมรักขติ กลาวเปดประชุม และให

เจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป  เหมือนเดิมทุกปที่เจาหนาที่จากเทศบาล   

ตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวมประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนา

สามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุม

ประชาคม ๕ อันดับแรกไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  สําหรับปน้ี

น้ันเราจะมาดูกันวาในปที่ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่ ๖ บาง   

แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหใน

ปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจากเจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีก

อยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับ    

พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ บานซานดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนใน

ตําบลหาดกรวด และตอไปจะยกหนาที่ใหกับเจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตอไปเลยครับ 

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

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งเหมือนเชนเคยกับการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ถาพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ มีปญหาความเดือดรอน

ในเรื่องอะไรบางก็สามารถที่จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอ

โครงการที่เทศบาลไดดําเนินการไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไม

จําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลไดดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตองดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ ๖ บานซาน มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

 ๑. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๑๖ บานซาน หมูที่ ๖ บานซาน  

 ๒. โครงการกอสรางลานตากขาว คสล. บริเวณหลังวัดเนินโพธ์ิ หมูที่ ๖ บานซาน 

 ๓. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.บริเวณหนาบานนางยอน ทองนาค พรอมบอพักนํ้า หมู ๖ 

 ๔. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองจระเข หมูที่ ๖ บานซาน 

 ๕. โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณหนาบานนายประเสริฐ  หอมสะอาด หมูที่ ๖ บานซาน 



 ๖. โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณหนาบานนายปรีชา  ขําฉา  หมูที่ ๖ บานซาน 

 ๗. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๑ – ๙ 

   โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีดังน้ี 

๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ คลองจระเขหัวดาน (ชวงที่ ๒) พรอมวางทอระบาย
นํ้า ๒ ขาง หมูที่ ๖ บานซาน   

๒. โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายนํ้า ซอย ๘ บานซาน  หมูที่ ๖     
๓. โครงการกอสรางทางเช่ือม คสล.ซอยหนองแขม หมู ๖ บานซาน 
๔. โครงการซอมแซมถนนซอย ๓ บานซาน หมูที่ ๖ บานซาน 
 

  โครงการที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ พรอมกับโครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ น้ีแนนอน 

และในลําดับตอไปจะเหมือนกับทุกๆปจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่

เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ทาน

เสนอมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่

โครงการที่ประชาชนตองการใหเทศบาลดําเนินการใหหมูบานมากที่สุด จํานวนคนละ         

๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะดําเนินการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหนไดดวงใจ

มากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐  

๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ คลองจระเขหัวดาน (ชวงที่ ๓) หมูที่ ๖ บานซาน 
๒. โครงการติดต้ังฝาปดรางระบายนํ้าขางโรงเรียนบานซาน ซอย ๓ หมูที่ ๖ บานซาน 
๓. โครงการกอสรางถนน คสล.ตอจากเดิมที่ทําไว ซอย ๑๐ ทายบาน หมูที่ ๖ บานซาน ไป

หาดสูงติดตอหัวดาน 
๔. โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซอยบานตาหนอง  วันจิ๋ว ไป หัวดาน หมูที่ ๖ บานซาน 
๕. โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรหนาบานผูใหญขันนาม  วันจิ๋ว หมูที่ ๖ บานซาน 

 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้งหมดของหมูที่ ๖ บานซาน ซึ่งมีโครงการที่

ใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหอยูจํานวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ แตต้ังแตแรกที่เราได

คุยกันไวแลววาเทศบาลตําบลหาดกรวดจะนําโครงการที่ ๑ – ๕ ของแตละหมูบานเขาไปใส

ในแผนเปนอันดับแรก และโครงการที่เหลือก็จะนําเขาแผนทุกโครงการ ถาเปนแบบน้ี

โครงการของหมูที่ ๖ ที่เสนอมาเทศบาลตําบลหาดกรวดน้ัน เทศบาลตําบลหาดกรวดจะบรรจุ

อยูในแผนป ๒๕๖๐ ตองขอขอบคุณผูใหญบานหมูที่ ๖ ที่ใหความรวมมือประชาสัมพันธให

ลูกบานเขารวมประชุมในวันน้ีคะ และมีทานใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม ถาไมมีอะไร

เพิ่มเติมก็จะถือวาเปนไปตามมติที่ประชุมคะ ในสวนของการประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา

สามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคะ ตองขอขอบคุณพอ แม พี่ นอง           

หมูที่ ๖ บานซาน ที่ใหความรวมมือคะ 

 
 



นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป 

 (หัวหนาสํานักปลัด) จัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยาง

เปนเอกฉันทไปใสในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ครับ และในลําดับตอไปขอเชิญ

ทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖  

บานซาน ขอเชิญครับ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ บานซานทุกทานวันน้ีเปนการประชุมประชาคม

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงปญหาความตองการของประชาชน

หมูที่ ๖ ซึ่งในปน้ีโครงการของหมูที่ ๖ ที่ไดเสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการ

ใหน้ัน มีอยูดวยกัน ๘ โครงการ แตโครงการที่อยูในอันดับที่ ๑ – ๕ น้ัน เปนโครงการที่มี

ความตองการมากที่สุด เราจะนําโครงการที่เสนอมาน้ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทั้งหมด เพื่อที่จะ

ไดดําเนินการใหกับหมูที่ ๖ เปนไปตามที่เราไดคุยกันไวกอนหนาน้ี กอนที่จะใหเจาหนาที่ปด

การประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ มีทานใด

สงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแต

ถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปน

การรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณ โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน ถามี

งบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุก

โครงการน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จึงจะสามารถนํา

โครงการมาดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะ

ใหผูใหญบาน ผูใหญมาโนช  สุธรรมรักขติ ผูใหญบาน หมู ๖กลาวปดประชุมในครั้งน้ีดวยครับ 

นายมาโนช  สุธรรมรักขติ นายมาโนช  สุธรรมรักขติ กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขา 

(ผูใหญบาน หมู ๖) รวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        

เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับ

วันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 
 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด) 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

บานไผใหญ หมูที่ ๗ 

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญ  มาพรอมกันครบแลว 

(หัวหนาสํานักปลัด) เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๗  นายประดิษฐ  คงแจง  กลาวเปดประชุม และให

เจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป เหมือนเดิมทุกปที่เจาหนาที่จากเทศบาล   

ตําบลหาดกรวดไดเชิญทานเขารวมประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนา

สามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุม

ประชาคม ๕ อันดับแรกไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  สําหรับปน้ี

น้ันเราจะมาดูกันวาในปที่ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่ ๗ บาง   

แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหใน

ปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจากเจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีก

อยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับ    

พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนใน

ตําบลหาดกรวด และตอไปจะยกหนาที่ใหกับเจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตอไปเลยครับ 

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

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งเหมือนเชนเคยกับการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ถาพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ มีปญหาความเดือดรอน

ในเรื่องอะไรบางก็สามารถที่จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอ

โครงการที่เทศบาลไดดําเนินการไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไม

จําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลไดดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตองดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ ๗ บานไผใหญ มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

 ๑. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยดํารงศิลป หมูที่ ๗ บานไผใหญ  

 ๒. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสวาท  รักใส  หมูที่ ๗ บานไผใหญ 

 ๓. โครงการขุดลอกอางเก็บนํ้าหวยนํ้าจาง หมูที่ ๗ บานไผใหญ 

 ๔. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยดํารงศิลป  หมูที่ ๗ บานไผใหญ 



 ๕. โครงการซอมแซมถนนลูกรังทางเขาที่ทําการเกษตร  หมูที่ ๗ บานไผใหญ 

 ๖. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๑ – ๙ 

   โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีดังน้ี 

๑. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังวัดไผใหญ หมู ๗ บานไผใหญ  

  โครงการที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ พรอมกับโครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ น้ีแนนอน 

และในลําดับตอไปจะเหมือนกับทุกๆปจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่

เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ทาน

เสนอมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่

โครงการที่ประชาชนตองการใหเทศบาลดําเนินการใหหมูบานมากที่สุด จํานวนคนละ         

๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะดําเนินการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหนไดดวงใจ

มากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐  

๑. โครงการขุดลอกสระนํ้า (สระเกา) ภายในหมูที่ ๗ บานไผใหญ 
๒. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแมลูกจันทร บริเวณบานนายสมพงษ  คําคง (ตอจากเดิม) 

หมูที่ ๗ บานไผใหญ  
๓. โครงการขุดลอกหวยนํ้าจางใหลึกกวาเดิม หมูที่ ๗ บานไผใหญ 
๔. โครงการกอสรางถนน คสล.หลังวัดไผใหญ (ตอจากเดิม) หมูที่ ๗ บานไผใหญ 
๕. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยดํารงศิลปไปคลอง หมูที่ ๗ บานไผใหญ 

 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้งหมดของหมูที่ ๗ บานไผใหญ ซึ่งมีโครงการ

ที่ใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหอยูจํานวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ แตต้ังแตแรกที่เรา

ไดคุยกันไวแลววาเทศบาลตําบลหาดกรวดจะนําโครงการที่ ๑ – ๕ ของแตละหมูบานเขาไปใส

ในแผนเปนอันดับแรก และโครงการที่เหลือก็จะนําเขาแผนทุกโครงการ ถาเปนแบบน้ี

โครงการของหมูที่ ๗ ที่เสนอมาเทศบาลตําบลหาดกรวดน้ัน เทศบาลตําบลหาดกรวดจะบรรจุ

อยูในแผนป ๒๕๖๐ ตองขอขอบคุณผูใหญบานหมูที่ ๗ ที่ใหความรวมมือประชาสัมพันธให

ลูกบานเขารวมประชุมในวันน้ีคะ และมีทานใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม ถาไมมีอะไร

เพิ่มเติมก็จะถือวาเปนไปตามมติที่ประชุมคะ ในสวนของการประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา

สามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคะ ตองขอขอบคุณพอ แม พี่ นอง           

หมูที่ ๗ บานไผใหญ ที่ใหความรวมมือคะ 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป 

 (หัวหนาสํานักปลัด) จัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยาง

เปนเอกฉันทไปใสในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ครับ และในลําดับตอไปขอเชิญ

ทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗  

บานไผใหญ ขอเชิญครับ  



นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่  ๗ บานไผใหญทุกทานวันน้ีเปนการประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงปญหาความตองการของ

ประชาชนหมูที่ ๗ ซึ่งในปน้ีโครงการของหมูที่ ๗ ที่ไดเสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวด

ดําเนินการใหน้ัน มีอยูดวยกัน ๑๒ โครงการ แตโครงการที่อยูในอันดับที่ ๑ – ๕ น้ัน เปน

โครงการที่มีความตองการมากที่สุด เราจะนําโครงการที่เสนอมาน้ีบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทั้งหมด เพื่อที่จะไดดําเนินการใหกับหมูที่ ๗ เปนไปตามที่เราไดคุยกันไวกอนหนาน้ี กอนที่จะ

ใหเจาหนาที่ปดการประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ี

ครับ มีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถ

สอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไป

เพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณ โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน ถามี

งบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุก

โครงการน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จึงจะสามารถนํา

โครงการมาดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะ

ใหผูใหญบาน ผูใหญประดิษฐ  คงแจง ผูใหญบาน หมูที่ ๗ กลาวปดประชุมในครั้งน้ีดวยครับ 

นายประดิษฐ  คงแจง  นายประดิษฐ  คงแจง  กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขา 

(ผูใหญบาน หมู ๗) รวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        

เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับ

วันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๔๕ น. 

 
 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

บานดงชางด ีหมูที่ ๘ 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ บานดงชางดี  มาพรอมกันครบแลว 

(หัวหนาสํานักปลัด) เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๘ นางสุรีรัตน  อยูสืบ  กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่

ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป เหมือนเดิมทุกปที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวด

ไดเชิญทานเขารวมประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป        

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุม

ประชาคม ๕ อันดับแรกไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  สําหรับปน้ี

น้ันเราจะมาดูกันวาในปที่ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่ ๘ บาง   

แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหใน

ปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจากเจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีก

อยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับ    

พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ บานดงชางดีดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนใน

ตําบลหาดกรวด และตอไปจะยกหนาที่ใหกับเจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตอไปเลยครับ 

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

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งเหมือนเชนเคยกับการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ถาพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ มีปญหาความเดือดรอน

ในเรื่องอะไรบางก็สามารถที่จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอ

โครงการที่เทศบาลไดดําเนินการไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไม

จําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลไดดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตองดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ ๘ บานดงชางดี มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

 ๑. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายหวัน  คํากอน  หมูที่ ๘ บานดงชางดี  

 ๒. โครงการกอสรางถนน คสล.บานนางดารัตน  อินทะเสน  หมูที่ ๘ บานดงชางดี 

 ๓. โครงการกอสรางถังนํ้าใส ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม.  หมูที่ ๘ บานดงชางดี 

 ๔. โครงการขุดลอกสระนํ้าประปาปาสัก  หมูที่ ๘ บานดงชางดี 

 ๕. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๑ – หมูที่ ๙ 



   โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีดังน้ี 

๑. โครงการเปดทางเสนหวยพิกุลเช่ือม หมูที่ ๘ บานดงชางดี ผานหนาวัดดงชางดี    

 ๒. โครงการเปดทางบานหนองยายจันทร ทางเขาบานนางนํ้าทิพย  มั่นคง    

     หมูที่ ๘ บานดงชางดี    

  โครงการที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ พรอมกับโครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ น้ีแนนอน 

และในลําดับตอไปจะเหมือนกับทุกๆปจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่

เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ทาน

เสนอมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่

โครงการที่ประชาชนตองการใหเทศบาลดําเนินการใหหมูบานมากที่สุด จํานวนคนละ         

๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะดําเนินการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหนไดดวงใจ

มากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐  

๑. โครงการขอถังนํ้าภายในหมูบาน หมูที่ ๘ บานดงชางดี 
๒. โครงการขุดสระนํ้าประปา หมูที่ ๘ บานดงชางดีใหมีขนาดใหญข้ึน 
๓. โครงการปรับปรุงบอบาดาล บริเวณกลุมดงเหนือ หมูที่ ๘ บานดงชางดี  
๔. โครงการขุดลอกสระเกาบริเวณจุดบานนางดารัตน  อินตะเสน  หมูที่ ๘ บานดงชางดี 
๕. โครงการขุดลอกสระเกาภายในหมูบาน หมูที่ ๘ บานดงชางดี 

 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้งหมดของหมูที ่๘ บานดงชางดี ซึ่งมีโครงการ

ที่ใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหอยูจํานวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ แตต้ังแตแรกที่เราได

คุยกันไวแลววาเทศบาลตําบลหาดกรวดจะนําโครงการที่ ๑ – ๕ ของแตละหมูบานเขาไปใส

ในแผนเปนอันดับแรก และโครงการที่เหลือก็จะนําเขาแผนทุกโครงการ ถาเปนแบบน้ี

โครงการของหมูที่ ๘ ที่เสนอมาเทศบาลตําบลหาดกรวดน้ัน เทศบาลตําบลหาดกรวดจะบรรจุ

อยูในแผนป ๒๕๖๐ ตองขอขอบคุณผูใหญบานหมูที่ ๘ ที่ใหความรวมมือประชาสัมพันธให

ลูกบานเขารวมประชุมในวันน้ีคะ และมีทานใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม ถาไมมีอะไร

เพิ่มเติมก็จะถือวาเปนไปตามมติที่ประชุมคะ ในสวนของการประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา

สามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคะ ตองขอขอบคุณพอ แม พี่ นอง           

หมูที่ ๘ บานดงชางดี ที่ใหความรวมมือคะ 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป 

 (หัวหนาสํานักปลัด) จัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยาง

เปนเอกฉันทไปใสในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ครับ และในลําดับตอไปขอเชิญ

ทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘  

บานดงชางดี ขอเชิญครับ  



นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่  ๘ บานดงชางดีทุกทานวันน้ีเปนการประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงปญหาความตองการของ

ประชาชนหมูที่ ๘ ซึ่งในปน้ีโครงการของหมูที่ ๘ ที่ไดเสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวด

ดําเนินการใหน้ัน มีอยูดวยกัน ๗ โครงการ แตโครงการที่อยูในอันดับที่ ๑ – ๕ น้ัน เปน

โครงการที่มีความตองการมากที่สุด เราจะนําโครงการที่เสนอมาน้ีบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทั้งหมด เพื่อที่จะไดดําเนินการใหกับหมูที่ ๘ เปนไปตามที่เราไดคุยกันไวกอนหนาน้ี กอนที่จะ

ใหเจาหนาที่ปดการประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ี

ครับ มีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัยสามารถ

สอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไป

เพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกบั พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณ โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน ถามี

งบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุก

โครงการน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จึงจะสามารถนํา

โครงการมาดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะ

ใหผูใหญบาน ผูใหญสุรีรัตน  อยูสืบ ผูใหญบาน หมูที่ ๘ กลาวปดประชุมในครั้งน้ีดวยครับ 

นางสุรีรัตน  อยูสบื  นางสุรีรัตน   อยูสืบ  กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขา 

(ผูใหญบาน หมู ๘) รวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        

เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับ

วันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 

 

 
 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด) 
 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

บานเขาตอง หมูที่ ๙ 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตอง  มาพรอมกันครบแลว 

(หัวหนาสํานักปลัด) เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๙ นายดิเรก   หลวงพงษ  กลาวเปดประชุม และให

เจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป เหมือนเดิมทุกปที่เจาหนาที่จากเทศบาลตําบล

หาดกรวดไดเชิญทานเขารวมประชุมในวันน้ีเพื่อจัดหาโครงการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป        

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  เหมือนกันกับทุกปที่ผานมาเพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชุม

ประชาคม ๕ อันดับแรกไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  สําหรับปน้ี

น้ันเราจะมาดูกันวาในปที่ผานมาเทศบาลไดดําเนินการโครงการอะไรใหกับหมูที่ ๙ บาง   

แลวมีโครงการอะไรที่อยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อที่จะไดดําเนินการใหใน

ปงบประมาณน้ี เด๋ียวจะไดรับรูจากเจาหนาที่วิเคราะหที่จะดําเนินการตอจากน้ี และมีอีก

อยางหน่ึงที่เทศบาลออกมาประชุมประชาคมในครั้งน้ีไดมีการบริการรับชําระภาษีใหกับ    

พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตองดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนใน

ตําบลหาดกรวด และตอไปจะยกหนาที่ใหกับเจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตอไปเลยครับ 

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

เราจะมาพบกันปละหน่ึงครั้งเหมือนเชนเคยกับการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ถาพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ มีปญหาความเดือดรอน

ในเรื่องอะไรบางก็สามารถที่จะเสนอในการประชุมครั้งน้ีไดเลย แตกอนอื่นเราจะนําเสนอ

โครงการที่เทศบาลไดดําเนินการไปแลววามีโครงการอะไรบาง เพราะโครงการพวกน้ีไม

จําเปนตองเสนอมาอีกเพราะเทศบาลไดดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไมตองขอมาอีกเพราะเราตองดําเนินการใหอยูแลว โครงการที่

ดําเนินการใหแลว และโครงการที่อยูในเทศบัญญัติ ของหมูที่ ๙ บานดงชางดี มีดังน้ี 

  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

 ๑. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. บริเวณซอยพอสุข หมูที่ ๙ บานเขาตอง  

 ๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๑ – หมูที่ ๙ 

  

  



   โครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีดังน้ี 

๑. โครงการเพิ่มเฟสไฟฟา ซอย ๒ ,ซอย ๓ หมูที่ ๙ บานเขาตอง  

  โครงการที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการใหกับหมูบานแลวใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ พรอมกับโครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ น้ีแนนอน 

และในลําดับตอไปจะเหมือนกับทุกๆปจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษใหประชาชน หลังจากที่

เขียนโครงการที่ตองการเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บกระดาษคืนเพื่อนําโครงการที่ทาน

เสนอมาน้ันมาเขียนใสในกระดาษชารท เพื่อที่จะใหประชาชนนําสต๊ิกเกอรรูปหัวใจมาติดที่

โครงการที่ประชาชนตองการใหเทศบาลดําเนินการใหหมูบานมากที่สุด จํานวนคนละ         

๑ ดวงใจ แลวหลังจากน้ันเจาหนาที่จะดําเนินการนับดวงใจที่มาติดวาโครงการไหนไดดวงใจ

มากที่สุดก็จะเปนอันดับที่ ๑ และเรียงตามลําดับลงมาจนถึงลําดับที่ ๕ ที่จะนํามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐  

๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๗ แมบุญทิ้ง หมูที่ ๙ บานเขาตอง (ตอจากเดิม) 
๒. โครงการขอถังเก็บนํ้าภายในหมูบาน หมูที่ ๙ บานเขาตอง  
๓. โครงการขุดลอกสระประปาบริเวณบานลุงไหว หมูที่ ๙ บานเขาตอง  
๔. โครงการลงลูกรังทุกซอยภายในหมูบาน หมูที่ ๙ บานเขาตอง 
๕. โครงการติดต้ังโคมไฟฟารายทางบริเวณหนาบานนายเพิ่ม  สัพพะโส  หมูที่ ๙ บานเขาตอง 

 

หลังจากน้ันเจาหนาที่ไดสรุปโครงการทั้งหมดของหมูที่ ๙ บานเขาตอง ซึ่งมีโครงการ

ที่ใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการใหอยูจํานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ เปนสิ่งที่ดีที่หมูที่ ๙ มี

โครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ เพื่อใหไดโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – 

๒๕๖๒  ทุกโครงการ ถาเปนแบบน้ีโครงการของหมูที่ ๙ ที่เสนอมาเทศบาลตําบลหาดกรวด

น้ัน เทศบาลตําบลหาดกรวดจะบรรจุอยูในแผนป ๒๕๖๐ ตองขอขอบคุณผูใหญบานหมูที่ ๙ 

ที่ใหความรวมมือประชาสัมพันธใหลูกบานเขารวมประชุมในวันน้ีคะ และมีทานใดจะเพิ่มเติม

อะไรอีกหรือไม ถาไมมีอะไรเพิ่มเติมก็จะถือวาเปนไปตามมติที่ประชุมคะ ในสวนของการ

ประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคะ 

ตองขอขอบคุณพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตอง ที่ใหความรวมมือคะ 

นายนวพล  วีริยางกูร  หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป 

 (หัวหนาสํานักปลัด) จัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เราจะนําโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ไดอยาง

เปนเอกฉันทไปใสในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ครับ และในลําดับตอไปขอเชิญ

ทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙  

บานเขาตอง ขอเชิญครับ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่  ๙ บานเขาตองทุกทานวันน้ีเปนการประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงปญหาความตองการของ

ประชาชนหมูที่ ๙ ซึ่งในปน้ีโครงการของหมูที่ ๙ ที่ไดเสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวด



ดําเนินการใหน้ัน มีอยูดวยกัน ๕ โครงการ แตโครงการที่อยูในอันดับที่ ๑ – ๕ ที่เสนอมา

ใหกับเทศบาลตําบลหาดกรวดน้ัน เทศบาลตําบลหาดกรวด จะนําทั้ง ๕ โครงการน้ีไปบรรจุ

อยูในแผนป ๒๕๖๐ ครบทั้ง ๕ โครงการ และถาไมมีโครงการอะไรเพิ่มเติมก็ถือวาเปนไปตาม

มติที่ประชุมคะ ในสวนของการประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคะ ตองขอขอบคุณพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตอง ที่ใหความ

รวมมือคะเพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

นายนวพล  วีริยางกูร  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากที่ไดมาพบปะกับ พอ แม พี่ 

(หัวหนาสํานักปลัด) นอง และไดใหความกระจางในเรื่องของงบประมาณ โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน ถามี

งบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการตามที่เสนอมา แตทุก

โครงการน้ันจําเปนจะตองอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จึงจะสามารถนํา

โครงการมาดําเนินการได มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะ

ใหผูใหญบาน ผูใหญดิเรก   หลวงพงษ  ผูใหญบาน หมูที่ ๙ กลาวปดประชุมในครั้งน้ีดวยครับ 

นายดิเรก  หลวงพงษ  นายดิเรก   หลวงพงษ   กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่ใหความรวมมือในการเขา 

(ผูใหญบาน หมู ๙) รวมประชุมในครั้งน้ีเพื่อเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการเพื่อนําไป

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และที่สําคัญตองขอขอบคุณคณะ

เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        

เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุมสําหรับ

วันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 

 

 
 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

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 นางสาวสยุมพร        ทาใจ กรรมการ นางสาวสยุมพร   ทาใจ 

๑๑ นางสาวอังคณา        คงรอด กรรมการและเลขานุการ นางสาวอังคณา   คงรอด 

๑๒ นางสาวสุพรรณี        ไวคง ผูชวยเลขานุการ นางสาวสุพรรณี   ไวคง 

 
เริ่มประชุมเวลา             ๑๐.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธาน    สวัสดีคณะกรรมการที่เขารวมประชุมทุกทานวันน้ีเราเขารวมประชุมเรื่องการ 
(ปลัด ทต.หาดกรวด) จัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๑๔๖๒) เมื่อคณะกรรมการทุกทานมาพรอมกัน    

แลวดิฉันขอเปดการประชุมฯ ในวันน้ี หลังจากที่เจาหนาที่เทศบาลไดดําเนินการประชุม
ประชาคมกับขาวบานในตําบลหาดกรวดเพื่อที่นําโครงการมาจัดทําแผนพัฒนาสามป       
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) บัดน้ีเจาหนาที่ไดดําเนินการนําโครงการที่ชาวบานเสนอมาบรรจุใสใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๑๔๖๒) เรียบรอยแลว ดิฉันจึงอยากใหคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลทุกทานชวยกันตรวจสอบหรือคัดกรองโครงการเพื่อ
จัดทํารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอแผนพัฒนาสามปดังกลาวตอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลหาดกรวดไดพิจารณาตอไป 

 
 



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
- ไมมี  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณารางแผนสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เทศบาลตําบลหาดกรวด 

ประธาน   กอนอื่นเลย ดิฉันขอใหคณะกรรมการทุกทานไดตรวจดูโครงการในรางแผนพัฒนาสาม
ปไปพรอมกันทีละขอเลยคะ ถาตรวจดูแลวมีโครงการไหนที่ดําเนินการไปแลว สามารถที่จะตัด
โครงการน้ันออกไดเลยนะคะ หรือวาสถานที่โครงการแตละที่ผิดก็สามารถที่จะแกไขไดเลย เพื่อ
เจาหนาที่จะไดเสนอโครงการที่เราไดตัดออกหรือเพิ่มเติมใหกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลหาดกรวดไดพิจารณาใหความเหน็ชอบรางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ตอไป 

จนท.วิเคราะหฯ  เราจะมาดูโครงการไปพรอมกันเลยนะคะในแตละยุทธศาสตรถามีโครงการไหน
ผิดพลาดสามารถที่จะบอกใหแกไขไดเลยนะคะ  

ผอ.กองชาง  ขอใหเพิ่มมนสวนยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตร แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงระบบนํ้าประปา คือโครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูที่ ๕ 
บานทาไวดวยครับ เพื่อมีการดําเนินการแกไข เทศบาลตําบลหาดกรวดเราจะไดดําเนินการได
โดยที่ไมผิดครับ  

รองปลัด  อยากใหชวยดูคําผิด และตัวเลขดวยคะ อยางขอที่ ๓๘ น้ัน แกไขหมูบานดวยนะคะ 
หมูที่ ๙ เปนบานเขาตองคะ ไมใชบานไผใหญ และปในสวนของงบประมาณน้ันมีเปนบางขอนะ
คะที่ยังไมไดดําเนินการแกไขคะ อยากใหชวยดูดวย 

หน.สํานักปลัด  ผมอยากใหเพิ่มโครงการเขาไปในยุทธศาสตรที่  ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางที่ ๑ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะเพื่อใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชน คือเพิ่มโครงการ
เปลี่ยนหลอดไฟฟาสาธารณะเปนหลอดประหยัดไฟฟาครับ เพื่อเปนการลดคาใชจายและคา
อุปกรณไฟฟา 

นายชนะ  ครับในสวนของยุทธศาสตรที ่๔ แนวทางที่ ๔ ปรับปรุงหรือกอสรางเสนทางคมนาคม
เขาพื้นที่การเกษตร ขอที่ ๗ น้ัน ซ้ํากันกับ ขอที่ ๓ ครับ เราควรตัดออกหน่ึงขอครับ 

นายสุขุม  ผมขอเพิ่มในสวนของยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน แนวทางที่ ๑ แนวทางจัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน เพิ่มในเรื่องของโครงการปรับปรุง๓มิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการกอสรางหลังคา  
กันสาดใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ครับ 

เจาหนาที่วิเคราะห   มีทานใดจะเสนอโครงการ หรือแกไขโครงการ ในสวนใดเพิ่มเติมอีกบางหรือไมคะ ถา
หากไมมีคณะกรรมการทานใดจะเสนอโครงการอะไรอีกแลว และไมมีการแกไขอะไรเพิ่มเติมอีก
ก็จะใหทานประธานปดการประชุมในครั้งน้ีคะ 

รองปลัด   ขอเพิ่มอีก ๑ โครงการคะ สําหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหาดกรวด จัดซื้อตูเย็นขนาด ๕.๕ คิว ไวประจําที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล    
หาดกรวด  งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

 



เจาหนาที่วิเคราะห   นอกจากน้ีแลวมีทานใดจะเสนอโครงการในสวนใดเพิ่มเติมอีกบางหรือไมคะ ถาหากไม
มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอโครงการแลว และไมมีการแกไขอะไรเพิ่มเติมอีกก็จะใหทาน
ประธานปดการประชุมในครั้งน้ีคะ 

ประธาน    กอนที่จะปดการประชุม ดิฉันขอมติจากที่ประชุมในครั้งน้ีวาคณะกรรมการฯทานใด  
(ปลัด ทต.หาดกรวด) เห็นชอบกับข้ันตอน และวิธีการในการจัดการทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

ในครั้งน่ีขอใหคณะกรรมการฯยกมือข้ึนเพื่อใหความเห็นชอบในหารจัดทําแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ดังกลาวดวยคะ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดเห็นชอบกับ
ข้ันตอน และวิธีการจักทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ของเทศบาลตําบล   
หาดกรวด ดวยคะแนนเสียงที่เปนเอกฉันท 

ประธาน    สําหรับวันน้ีทานไมทีทานใดสงสัยอะไร ดิฉันจะขอปดการประชุมคณะกรรมการ  
(ปลัด ทต.หาดกรวด) สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสามปเลยคะ ขอบคุณมากคะ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ 
- ไมม ี

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐น.         
              
 

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

                              กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด   
 
 

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

 ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

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 นายอุปถัมภ บัวชู กรรมการ 
ก 

นายอุปถัมภ       บัวชู 

๑๐ นายเอนก เทศคลัง กรรมการ นายเอนก          เทศคลัง 

๑๑ นายกิตตินันท แกวพันยู กรรมการ นายกิตตินันท     แกวพันยู 

๑๒ นายไพรวัลล คุมอักษร กรรมการ นายไพรวัลล      คุมอักษร 

๑๓ นายชูชาติ 
 

เที่ยงฟก กรรมการ นายชูชาติ         เที่ยงฟก 

๑๔ นายมาโนช สุธรรมรักขติ กรรมการ นายมาโนช       สุธรรมรักขติ 

๑๕ นางสุรีรัตน อยูสืบ กรรมการ นางสุรีรัตน       อยูสืบ 

๑๖ นางสาวพรรณพิไล สาดคํา กรรมการและเลขานุการ นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา 

๑๗ นางสาวอังคณา คงรอด กรรมการและผูชวยเลขานุการ นางสาวอังคณา   คงรอด 
 

ผูท่ีขาดประชุม 
๑. นายเสนาะ    วันจิ๋ว 
๒. นายสุเมธ      กองราช 

 
 
 
 
 



เรื่อง พิจารณารางแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เทศบาลตําบลหาดกรวด  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน  สวัสดีคณะกรรมการทุกทานสําหรับวันน้ีเรามีเรื่องที่ตองพิจารณากันทุกปสําหรับคณะ 
(นายกเทศมนตรี) กรรมการชุดน่ีมีหนาที่พิจารณารางแผนพัฒนาสามปสืบเน่ืองจากเมื่อเชาน้ีที่คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ไดประชุมพิจารณามากอน
แลวจึงสงผานมาถึงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดซึ่งพวกเราตองดําเนินการ
ตามเอกสารที่เจาหนาที่ไดแจกใหกับคณะกรรมการทุกทานเพื่อใหทานไดตรวจดูในรายละเอียด
ของแตละสวนที่มีรายละเอียดที่ถูกตองหรือไมมีจํานวนโครงการครบหรือไม จึงอยากให
คณะกรรมการทุกทานไดตรวจสอบเอกสารดังกลาวตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
- ไมม ี

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๒) 
 

หัวหนาสํานักปลัด   เริ่มจากเราจะใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดประชุมครั้งน้ีไดอธิบายและ
ดําเนินการไปเลยนะครับ ขอเชิญคุณอังคณาเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนดําเนินการตอไป
ไดเลยครับ 

 

เจาหนาที่วิเคราะห   คะเราจะมาไลดูกันไปในแตละยุทธศาสตรเลยนะคะ และถาทานใดมีขอสงสัย หรือ
อยากใหเพิ่มเติมโครงการอะไร สามารถที่จะเสนอข้ึนมาไดเลยคะ เพื่อเปนการไมใหเสียเวลา    
เรามาเริ่มกันเลยคะ  

 

รองณรงคฤทธ์ิ   ขอสอบถามหนอยครับวาไดยินมาวาประปาเกาบริเวณบานนายประณาม  ขําหรุน  
น้ันทางเจาของที่เคาอยากจะใหยายออกไมทราบวาจะทําไดรึเปลาครับ 

 

รองบําเพ็ญ   เหมือนวาจะยายไมไดนะตองดูกอนวาตอนที่ทําการกอสรางในครั้งแรกน้ันไดมีการตก 
ลงกันไววาอยางไร เพราะวาไมสามารถจะเอาออกไดเลยนะตองเปนไปตามที่ตกลงกันไวต้ังแตแรก 

 

ผญ.มาโนชย   ขอเพิ่มเติมโครงการกอสรางประปาขนาดใหญบรเิวณสระหนองแขม หมูที่ ๖ บานซาน 
เพราะบริเวณน้ันเปนที่สาธารณะประโยชนสามารถที่จะดําเนินการกอสรางประปาได 
   

ประธาน  อยากใหเพิ่มโครงการขุดลองคลองหวยลึก หมูที่ ๘ บานดงชางดี และโครงการขุดลอก 
(นายกเทศมนตรี) สระหนองรี หมูที่ ๕ บานทา ลงไปไวในแผนดวยจะไดดําเนินการขุดลอกคลองไดเลย ถาเรามี

งบประมาณเขามาจะไดดําเนินการไดโดยที่ไมผิดเพราะเรามีโครงการอยูในแผนพัฒนาสามป
เรียบรอยแลว 

 

เจาหนาที่วิเคราะห   คะและในสวนของยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ชุมชน สินคาเกษตร
อินทรีย และเพิ่มรายไดใหกับประชาชน  ยุทธศาสตรที่  ๕ การพัฒนาดานสาธารณสุข  
ยุทธศาสตรที่  ๗ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล ทั้ง ๓ 



ยุทธศาสตรน้ันเปนหนาที่และภารกิจของเทศบาลอยูแลวเราจะขามไปในยุทธศาสตรอื่นเลยนะคะ
เพื่อเปนการไวตอการตรวจสอบโครงการอื่นๆคะ 

 

ผูใหญบาน หมู ๑   ผมอยากจะขอเพิ่มโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณคันคลองจระเข           
หมูที่ ๒ บานหาดกรวด – หมูที่ ๑ บานทับใหม ครับ เพื่อเพิ่มแสงสวางใหบริเวณน้ัน แลวขอเพิ่ม 
๑ โครงการครับ โครงการเพิ่มเสียงไรสาย ๑ จุด บริเวณหนาบานผูใหญบาน หมูที่ ๑ บานทับใหม  

 

ผอ.โรงเรียนทับใหม   ทานประธานครับผมขอเสการบูรณาการรวมกันครับ ไมทราบวาพอจะดําเนินการได   
แบบที่กลาวไปไดรึเปลาครับ 

 

นายสุขุม   ผมขอบอกแบบตรงๆเลยนะครับวาเราสามารถที่จะดําเนินการไดครับ แตเราติดอยูที่
ตรงวางบประมาณของเทศบาลที่ใชจัดกิจกรรมน้ันนอยมากครั้ง ถาใหดําเนินการอยางที่ทาน ผอ.
พูดมาน้ันเราตองมีเยาวชนเขามารวมในการแขงขันดวย จึงจําเปนตองมีงบประมาณที่มาก
พอสมควรครับ แตงบประมาณเรามีไมเพียงพอจริงๆ 

 

ผอ.โรงเรียนทับใหม   อีกอยางครับผมอยากใหหลายๆโรงเรียนไดมาเขารวมกันจัดกิจกรรมบางครับ 
 

รองปลัด   ทาน ผอ.หมายถึงอยากใหเทศบาลตําบลหาดกรวดของเราเปนคนที่จัดกิจกรรมแตให
เชิญเยาวชนในแตละโรงเรียนเขารวมกิจกรรมกันแบบน้ีใชรึเปลาคะ ถาเปนแบบน้ันเราจําเปน
จะตองใชงบประมาณของเทศบาลอยางเดียว และตองดูจํานวนโรงเรียนที่จะเขามารวมกิจกรรม
ดวยน้ันวามีจํานวนมากนอยเพียงใด และงบประมาณที่เทศบาลต้ังไวมีจํานวนเพียงพอหรือไมคะ 
ถามีงบประมาณเพียงพอเราก็สามารถจะดําเนินการได 

 

นายชนะ   สําหรับเรื่องน้ีน้ันถาเทศบาลจะเชิญโรงเรียนในกลุมตําบลหาดกรวดเขารวมกิจกรรม
ดวยน้ัน งบประมาณที่เราเตรียมไวมีเพียงพอครับ แตสําหรับในปปจจุบันที่เราเปดรับสมัครแขง
กีฬาแบบโอเพนน้ัน เน่ืองดวยไมมีโรงเรียนในกลุมหาดกรวดจัดนักเรียนเขารวมแขงขันครับ 
เทศบาลจึงจําเปนตองเปดรับสมัครแบบโอเพน 

 

ผอ.โรงเรียนวัดวังหมู   ผมอยากขอเสนอในสวนของสนามจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลสักนิดครั้ง คือผมอยาก
ใหมีการวนโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาฟุตบอลครับ เพราะถาหากแขงอยูที่เดียว
อาจจะทําใหพื้นสนามของโรงเรียนเกิดการเสียหายไดครับ 

 

ผญ.หมูที่ ๑    สําหรับโครงการของหมูที่  ๑ บานทับใหมเทาที่ผมดูมาทั้งหมดน้ันมีขาดหายไป          
๑ โครงการครับ คือโครงการปรับปรุงภูมิทัศนขอบบุงทับใหม หมูที่ ๑ บานทับใหม ซึ่งโครงการน้ี
เปนโครงการที่ไดจากการประชุมประชาคมหมูบานอยูในอันดับที่ ๑ ของการประชาคมดวยครับ 

 

เจาหนาที่วิเคราะห   คะสําหรับโครงการที่ขาดหาย หรือโครงการที่แตละทานไดเสนอเพิ่มเติมมาน้ันดิฉันจะ
นําไปเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) คะ เพื่อใหแผนพัฒนาสามปฯ เลมน้ี
สมบูรณมากย่ิงข้ึนคะ เพื่อที่จะไดจัดทําโครงการตามแผนพัฒนาสามปฯไดอยางถูกตอง 

 

เจาหนาที่วิเคราะห  นอกจากที่กลาวมาน้ีมีคณะกรรมการทานใดจะเพิ่มเติมโครงการหรือตัดโครงการ
          ใดออกอีกหรือไมคะ ถาไมมีอะไรเพิ่มเติมจะไดใหทานประธานกลาวปดการประชุมในวันน้ีเลย
          คะ แตถาหากมีคณะกรรมการทานใดอยากจะเพิ่มเติมโครงการ ขอใหสงโครงการที่ตองการ 



 เพิ่มเติมมาใหที่หองสํานักปลัดภายในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คะ หลังจากน้ันเทศบาลจะ
ไมเพิ่มเติมโครงการใหอีกแลวนะคะ 

 

ประธาน  ถาไมมีคณะกรรมการทานใดจะแกไขหรือเพิ่มเติมโครงการอื่นๆลงในแผนพัฒนา    
(นายกเทศมนตรี) สามปฯ อีก ผมก็จะไดขอมติจากนที่ประชุมโดยใหคณะกรรมการฯ ที่เห็นชอบรางแผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เทศบาลตําบลหาดกรวดก็ขอใหยกมือข้ึนรับรองเพื่อใหความเห็นชอบ
รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ฉบับน้ีดวย 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลตําบลหาดกรวด
ดวยเสียงเปนเอกฉันท และเห็นควรใหนายกเทศมนตรีประกาศใชตอไป 

 

ระเบียบวาระที่   ๔ เรื่องอื่น ๆ 
   -  ไมม ี
 

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐น.                      
 
 
 

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

กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด   
 
 

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

  กรรมการและเลขานุการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 
เร่ือง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

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

ดวยเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) โดยผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และ
นายกเทศมนตรีไดอนุมติัใหใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) แลว 
 

เพื่อใหปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๑๗ (๔) จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

( ลงช่ือ ) 
      (นายสมัย   สายบุญสง) 
 นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 

 
 
 


