


คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และกําหนดใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล     

เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังใหจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปให

แลว เสร็จภายในเ ดือนตุลาคมกอนป งบประมาณถัดไปประกอบแนวทางการปฏิบั ติตามระเบียบ น้ี 

กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

โดยในระยะเริ่มแรกไดกําหนดหวงเวลาการจัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป เปนป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔       

กําหนดใหเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  เมืองพัทยา ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหแลวเสร็จภายใน

เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลหาดกรวด

เปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และใชเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินปฏิบัติให

บรรลุผลตามอํานาจหนาที่เปนไปอยางตอเน่ือง โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดสี่ป สามารถประสาน

แผนการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เทศบาลตําบลหาดกรวด จึงหวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ฉบับน้ีจะเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก

เงินสะสมในชวงของแผนน้ัน รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่

กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพื่อนํามาพัฒนาแกไขปญหาความเดือดรอนและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวดไดอยางแทจริงตอไป  

 

 

 

 
งานนโยบายและแผน 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 
เรื่อง          หนา 

 

สวนที่ ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน       ๑ – ๑๑ 
 

สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  ๑๒ – ๑๘ 
 
สวนที่ ๓ ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      ๑๙ – ๔๘ 

 

สวนที่ ๔  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ไปสูการปฏิบัติ     ๔๙ – ๑๑๓ 

- บัญชีโครงการพัฒนา 

- รายละเอียดโครงการอุดหนุน 

- บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

- บัญชีครุภัณฑ 
 

สวนที่ ๕  การติดตามประเมินผล        ๑๑๔ – ๑๑๗ 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

- บันทึกประชุมประชาคมหมูบาน 

- บันทึกประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน ฯ 

- บันทึกประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

- ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๑– ๒๕๖๔) 

 

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

 



 

 

 

 

สวนที่ ๑  

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 

 

 

 



 
สวนท่ี  ๑ 

สภาพท่ัวไป  และขอมูลพื้นฐาน 
 

สวนที่ ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาล 
 ๑.  ดานกายภาพ 
     ๑.๑  ท่ีต้ัง 

เทศบาลตําบลหาดกรวด อยูที่บานทับใหม หมูที่ ๑ ถนนอุตรดิตถ – พิชัย  ตําบลหาดกรวด อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ มีเน้ือที่ประมาณ  ๒๘,๗๕๐ไร หรือประมาณ  ๔๖ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทางการ
เกษตรกรรมประมาณ  ๒๘,๑๓๗ ไร โทรศัพท ๐-๕๕๔๔-๕๑๑๘ โทรสาร ๐-๕๕๔๔-๕๑๑๘ ตอ ๑๓ อยูหางจาก
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร   
     ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลตําบลหาดกรวดมีแมนํ้านานไหลผาน หมูที่ ๑ – ๖  ตลอดแนวดานตะวันตกของตําบล 
แมนํ้านานเปรียบเสมือนเปนเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยงราษฎรชาวตําบลหาดกรวดมาชานาน พื้นที่ราบลุมริมนํ้านาน  
พื้นดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูกยาสูบขาวโพด ตอนกลางมีคลองจระเขไหลจากบึงกะโลผานทุงนาแหลงปลูกขาว
ของตําบล  พื้นที่ดานตะวันออกและดานใตของตําบลเปนเนินเขาและเปนที่ราบสูง มีลําหวยสองจบหวยตะคอ และ
หวยลึกไหลผาน ในฤดูแลงนํ้าในลําหวยจะแหงขอดไมมีนํ้าพอเพียงตอการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร 
  ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ       

จังหวัดอุตรดิตถมีภูมิอากาศแบบรอนช้ืนสลับรอนแหงแลง หรือฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูเพราะไดรับ
อิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต มีความช้ืน และความรอนสูง ในฤดูรอนอากาศ
จะรอนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายในฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในฤดูฝน 

๑.๔  ลักษณะของดิน 
 เปนลักษณะของดินในพื้นที่ตําบลหาดกรวดสวนมากจะเปนกลุมชุดดินที่ ๑๕ ดังน้ี 
- ชุด แมสาย (Ms) 
- ชุด แมทะ (Mta)  
- ชุด ลับแล (Le) 
- ชุด นาน (Wa)  
โดยลักษณะเปนดินต้ืนมีการระบายนํ้าไดดีดานบนเน้ือดินเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว มี PH 
๕.๕ – ๕.๖ ดินลางเน้ือดินรวนปนดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปนกรวด มี PH ๔.๕ – ๕.๕  
 

๑.๕  ลักษณะของแหลงนํ้า 
เทศบาลตําบลหาดกรวดมีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุมริมแมนํ้านาน มีแมนํ้านาน

ไหลผาน ทั้ง ๖ หมูบาน และโดยตอนกลางมีคลองจระเขไหลผาน  
๑.๖  ลักษณะของไมและปาไม      

เทศบาลตําบลหาดกรวดมีลักษณะของปาไมเปนไมเบญจพรรณ ซึ่งมีอยูบริเวณปาแดง    
หมูที่ ๓  หมูที่ ๖  เขากกหมูที่ ๖  เขาตองหมูที่ ๙  

 

 



 ๒. ดานการเมือง/การปกครอง 
     ๒.๑  เขตการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตําบลหาดกรวดมีการปกครองในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวดมีหมูบาน  ๙  หมูบาน  ไดแก 

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

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

๒.๒  การเลือกต้ัง 
  เทศบาลตําบลหาดกรวด มีเขตการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ิน และเขตการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 
๒ เขตการเลือกต้ัง เขตละ ๖ คน รวมเปน ๑๒ คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ปโครงสรางและ
กระบวนการบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด รางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และควบคุมการปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรีใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทาง
ราชการ 



ตาราง ๑.๑ สถิติการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

พ.ศ. 
 

ประชากร 
 

ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 

ผูมาใชสิทธิ
เลือกต้ัง  

จํานวนบัตรเสีย  
 

 

๒๕๕๕ 
 

๗,๗๔๑ 
 

๖,๐๐๙ 
 

๔,๓๒๔ 
 

๑๖๖ 

 
ตาราง ๑.๒ สถิติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

พ.ศ. 
 

ประชากร 
 

ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 

ผูมาใชสิทธิ
เลือกต้ัง  

จํานวนบัตรเสีย  
 

 

๒๕๕๕ 
 

๗,๗๔๑ 
 

๖,๐๐๙ 
 

๔,๓๒๔ 
 

๒๑๘ 

 

 ๓. ประชากร 
     ๓.๑  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
        ๑) จํานวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ๒,๕๑๐  หลังคาเรือน 
     ๒) จํานวนประชากร จํานวน  ๗,๖๑๗  คน 
       ๓) ความหนาแนนของประชากร ๑๖๕ คนตอตารางกิโลเมตร 
    ๔) จํานวนประชากรที่พิการหรือทุพพลภาพหรือปวยเรื้อรังในเขตพื้นที่ ๓๓๙ คน 
 

ประชากรทั้งสิ้น  ๗,๖๑๗ คน  แยกเปนชาย  ๓,๗๓๒ คน  หญิง  ๓,๘๘๕ คน ความหนาแนน ๑๖๕ 
คน/ตารางกิโลเมตร  

  

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

บานทับใหม 
บานหาดกรวด 
บานบุงจิก 
บานวังหม ู
บานทา 
บานซาน 
บานไผใหญ 
บานดงชางดี 
บานเขาตอง 

๒๒๕ 
๓๑๘ 
๕๖๐ 
๖๐๘ 
๕๖๑ 
๖๕๘ 
๒๙๓ 
๓๖๕ 
๑๔๔ 

๒๑๗ 
๓๔๗ 
๖๓๘ 
๕๙๖ 
๖๑๘ 
๖๗๒ 
๓๐๖ 
๓๖๓ 
๑๒๘ 

๔๔๒ 
๖๖๕ 

๑,๑๙๘ 
๑,๒๐๔ 
๑,๑๗๙ 
๑,๓๓๐ 
๕๙๙ 
๗๒๘ 
๒๗๒ 

๑๙๔ 
๒๔๗ 
๓๘๑ 
๓๖๖ 
๓๓๒ 
๓๘๙ 
๒๓๔ 
๒๕๙ 
๑๐๘ 

 รวม ๓,๗๓๒ ๓,๘๘๕ ๗,๖๑๗ ๒,๕๑๐ 
 

( ขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎรอําเภอเมืองอุตรดิตถ ณ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ) 
 
 
 
 
 



     ๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 
                      

ตาราง ๑.๓ จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวดจําแนกตามชวงอาย ุ
 

  

ที่มา : งานทะเบียนราษฎรฯ สํานักปลัดเทศบาล ขอมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 ๔. สภาพทางสังคม  
     ๔.๑  การศึกษา 
 

ท่ี สถานบริการการศึกษา 
จํานวน 

แหง ครู นักเรียน 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 

 

๒ 
๕ 
๑ 
๙ 
 

 

๘ 
๒๘ 
- 
- 

 

๑๐๐ 
๒๖๒ 

- 
- 

 

โรงเรียนประถมศึกษา ๕ แหง 
 

ลําดับท่ี โรงเรียน หมู 
จํานวน 

หมายเหตุ 
หองเรียน ครู(คน) นักเรียน(คน) 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

 

ทับใหม 
วังหม ู
บานซาน 
ไผใหญ 
ดงชางดี 

 

๑ 
๔ 
๖ 
๗ 
๘ 

 

๗ 
๗ 
๘ 
๕ 
๘ 

 

๕ 
๘ 
๕ 
๕ 
๕ 

 

 

๓๔ 
๗๔ 
๗๗ 
๓๓ 
๔๔ 

 

รวม ๓๕ ๒๘ ๒๖๒ 
 

 
 
 
 

ชวงอายุประชากร 
จํานวนประชากร (คน) 

ชาย   หญิง   รวม 
เด็ก (ทารก – ๙ ป)       ๓๘๒ ๓๔๑ ๗๒๓ 
เด็กโต (๑๐ – ๑๔ ป) ๑๘๒ ๑๗๘ ๓๖๐ 
วัยรุน (๑๕ – ๑๙ ป)   ๒๔๒ ๑๙๓ ๒๔๒ 
ผูใหญ (๒๐ – ๕๙ ป)   ๒,๒๔๙ ๒,๓๖๒ ๔,๖๑๑ 
คนชรา (๖๐ ป ข้ึนไป) ๖๗๒ ๘๑๐ ๑,๔๘๒ 
            รวม ๓,๗๒๗ ๓,๘๘๔ ๗,๔๑๘ 



๔.๒  การสาธารณสุข 
-  สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน ๒  แหง 

(๑) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหาดกรวด 
(๒) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทา 

-  สถานพยาบาลเอกชน  ๓  แหง 
-  อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า   รอยละ     ๑๐๐ 

  ๔.๓  อาชญากรรม 

      ๔.๓.๑  คดี 

ตาราง ๑.๕  สถิติขอมูลคดีภายในเขตตําบลหาดกรวด พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑. คดีอาวุธปนธรรมดา จํานวน ๓   ราย 
๒. คดีสลากกินรวบ  จํานวน ๒   ราย 
๓. คดีลักทรัพย  จํานวน ๑   ราย 
๔. คดีฉอโกง  จํานวน ๑   ราย 
๕. คดีฆาผูอ่ืน  จํานวน ๑   ราย    

   ๔.๔  ยาเสพติด 
       สถิติขอมูลคดียาเสพติดในเขตตําบลหาดกรวด พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมพบผูที่เสพยาเสพติด 

   ๔.๕  การสังคมสงเคราะห 
      เทศบาลตําบลหาดกรวดไดใหความดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสในดาน
สวัสดิการสังคมเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ ตลอดจนการดําเนินโครงการเพื่อแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งคาดวาจะสามารถชวยเหลือประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยในปที่ผานมาเทศบาลตําบลหาดกรวดใหการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ในเขตตําบลหาดกรวดที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
      ๑) ผูพิการ จํานวน ๓๓๙ รายๆ ละ ๘๐๐ บาท/เดือน รวมเปนเงิน ๒๗๑,๒๐๐ บาท 
      ๒) ผูปวยเอดส จํานวน ๑๔ รายๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน รวมเปนเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
      ๓) ผูสูงอายุ จํานวน ๑,๓๖๗ รายๆ ละ ๖๐๐–๑,๐๐๐ บาท/เดือน รวมเปนเงิน ๙๑๒,๕๐๐ บาท 
      ๔) ผูยากไร จํานวน ๒๕ ราย  
 

 ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  ๕.๑  การคมนาคมขนสงในเขตตําบลหาดกรวด 

           เทศบาลตําบลหาดกรวดสามารถเดินทางไปตําบลอื่นๆ และตางจังหวัดไดโดยสะดวก ดังน้ี 
-   ทางหลวง หมายเลข   ๑๑ (เอเชีย) สายเดนชัย – พิษณุโลก 
-   ทางหลวง หมายเลข    ๑๒๐๔ ถนนอุตรดิตถ– พิชัย 
-   ทางหลวงทองถ่ิน อต.ถ. ๒๔ – ๐๐๑ 
-   ทางหลวงทองถ่ิน อต.ถ. ๒๔ – ๐๐๒ 
-   ถนนภายในหมูบาน 
 



๑. ถนนลาดยาง   ๖ สาย  
๒. ถนนคอนกรีต  ๙๔ สาย          
๓. ถนนลูกรัง  ๓๑ สาย   

  ๕.๒  การไฟฟาในเขตตําบลหาดกรวด 
-  มีไฟฟาเขาถึงครบทุกหมูบาน ( ๙ หมูบาน ) 
-  จํานวนราษฎรที่ใชไฟฟา           ๒,๕๑๐  ครัวเรือน 
-  จํานวนครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช       -   ครัวเรือน 

ประเภทผูใชบริการ จํานวนไฟฟาสาธารณะ 

หมูที่ ๑ บานทับใหม ๙๓  
หมูที่ ๒ บานหาดกรวด ๙๒ 
หมูที่ ๓ บานบุงจิก ๑๓๓ 
หมูที่ ๔ บานวังหมู ๒๒๕ 
หมูที่ ๕ บานทา ๑๗๐ 
หมูที่ ๖ บานซาน ๒๐๖ 
หมูที่ ๗ บานไผใหญ ๑๕๕ 
หมูที่ ๘ บานดงชางดี ๘๙ 
หมูที่ ๙ บานเขาตอง ๕๙ 

รวม ๑,๒๒๒ 
 

 

๕.๓  การประปา 

   - ผูใชนํ้าประปาในตําบลหาดกรวด  จํานวน ๑,๑๔๐ ครัวเรือน  
   - ปริมาณนํ้าประปาที่ใชเฉลี่ย  ๒๐๒,๑๘๗  ลูกบาศกเมตรตอป 

เดือน จํานวนปริมาณนํ้า 

ตุลาคม  ๒๕๕๘ ๑๗,๗๒๕ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ๒๐,๔๘๕ 
ธันวาคม  ๒๕๕๘ ๑๔,๙๕๕ 
มกราคม  ๒๕๕๙ ๑๓,๗๙๖ 
กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ ๑๑,๓๐๗ 
มีนาคม  ๒๕๕๙ ๑๓,๓๕๖ 
เมษายน  ๒๕๕๙ ๒๕,๖๕๔ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ๒๐,๔๐๒ 
มิถุนายน  ๒๕๕๙ ๑๑,๖๒๒ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ๑๘,๔๒๔ 
สิงหาคม  ๒๕๕๙ ๑๗,๐๖๔ 
กันยายน  ๒๕๕๙ ๑๗,๓๙๗ 

รวม ๒๐๒,๑๘๗ 

 



๕.๔ โทรศัพท 
    1) ครัวเรือนที่มีโทรศัพท      ๑,๐๐๐ ครัวเรือน 
    2) ครัวเรือนที่มีโทรศัพทเคลื่อนที ่ ๒,๕๐๐ ครัวเรือน 
    3) ครัวเรือนที่มีโทรทัศนหรือวิทยุใช ๒,๓๒๐ ครัวเรือน 

๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสงในตําบลหาดกรวด 
          - ระบบหอกระจายขาวไรสายใหบริการครอบคลุมรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที ่

 ๖. ระบบเศรษฐกิจ 

  ๖.๑ การเกษตร   
       - โรงสีขาวขนาดใหญ   ๑  แหง 
       - โรงสีขาวขนาดเล็ก   ๒  แหง 
       - สถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ๔  แหง 
 

  ๖.๒ การบริการ สถานประกอบการดานบริการ  จํานวน  ๓  แหง 
       - พิจิตรรีสอรท 
       - ฮาวานารีสอรท 
       - ปมนํ้ามันอุตรดิตถโชติเพิ่มพูนทรัพย  
 

  ๖.๓ อุตสาหกรรม  จํานวน  ๖  แหง  
       - โชวรูมรถยนตฮิโน 
       - โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
       - โรงบรรจุแกส 
       - โรงงานผลิตเม็ลทัลอัลลอย 
       - โรงงานผลิตนํ้าด่ืม 
       - โรงงานผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีท 
 

  ๖.๔ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
        - รานรับซื้อของเกา  ๑  แหง 
       - รานจําหนายวัสดุกอสราง  ๓  แหง 
       - รานจําหนายเฟอรนิเจอร  ๑  แหง 
       - รานคารแคร  ๓  แหง   
       - รานมินิมารท  ๔  แหง 
       - ปมนํ้ามันขนาดเล็ก  ๕  แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 
 ๗.๑  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 
 

     ตาราง จํานวนประชากรและครัวเรือนของหมูบานในตําบลหาดกรวด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๗.๒ ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
    จากขอมูลแบบสํารวจขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงนํ้า) หมูบานในตําบลหาดกรวด ทั้ง  ๙  หมูบาน  มีแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยมีบอบาดาลสาธารณะ 
ระบบประปา และครัวเรือนในหมูบานน้ี มีนํ้ากิน นํ้าใชที่เพียงพอและทั่วถึงทุกหมูบาน 
 

  ๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    ๘.๑  การนับถือศาสนา  

    ๑. สถานที่สําคัญทางศาสนาพุทธในตําบลหาดกรวด มีจํานวน  ๗  แหง  คือ 
   ๑) วัดทับใหม   

   ๒) วัดวังหม ู  

   ๓) วัดเนินโพธ์ิ  

   ๔) วัดดงชางดี 

   ๕) วัดไผใหญ 

   ๖) วัดเขาตอง 

   ๗) สํานักสงฆปาแดง   

ชื่อหมูบาน 

จํานวนประชากร 
(คน) จํานวนครัวเรือน 

(หลัง) 
ชาย หญิง รวม 

๑. บานทับใหม ๒๒๕ ๒๑๗  ๔๔๒ ๒๑๗ 

๒. บานหาดกรวด ๓๑๘ ๓๔๗  ๖๖๕ ๓๔๗ 

๓. บานบุงจิก ๕๖๐ ๖๓๘ ๑,๑๙๘ ๖๓๘ 

๔. บานวังหม ู ๖๐๘ ๕๙๖ ๑,๒๐๔ ๕๙๖ 

๕. บานทา ๕๖๑ ๖๑๘ ๑,๑๗๙ ๖๑๘ 

๖. บานซาน ๖๕๘ ๖๗๒ ๑,๓๓๐ ๖๗๒ 

๗. บานไผใหญ ๒๙๓ ๓๐๖  ๕๙๙ ๓๐๖ 

๘. บานดงชางดี ๓๖๕ ๓๖๓  ๗๒๘ ๓๖๓ 

๙. บานเขาตอง ๑๔๔ ๑๒๘  ๒๗๒ ๑๒๘ 

รวม    ๓,๗๓๒   ๓,๘๘๕ ๗,๖๑๗ ๓,๘๘๕ 



     ๘.๒  ประเพณีและงานประจําป 

    ในเขตพื้นที่ตําบลหาดกรวดมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมา
แตโบราณจนถึงปจจุบัน คือ   

      ๑. งานประเพณีลอยกระทง 
      ๒. งานประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
      ๓. งานประเพณีถวายเทียนจํานําพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

     ๘.๓ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
       - ผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
         ๙.๑  นํ้า 
    ตําบลหาดกรวด มีแมนํ้านานเปนแมนํ้าสายหลักไหลผานทั้ง ๖ หมูบาน ไดแก หมูที่ ๑ บานทับใหม  
หมูที่ ๒ บานหาดกรวด  หมูที่ ๓ บานบุงจิก  หมูที่ ๔ บานวังหมู  หมูที่ ๕ บานทา  หมูที่ ๖ บานซาน 

         ๙.๒  ปาไม 
  มีพื้นที่ปาไมชุมชน ๖ แหง 
๑. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๓ บานบุงจิก  เลขที่ อต ๑๔๖๔๗   จํานวน  ๖๘    ไร  ๓  งาน ๓๕ ตารางวา 
๒. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๕ บานทา    เลขที่ อต ๐๖๓๘     จํานวน  ๑๔๔  ไร  ๘๙ ตารางวา 
๓. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๕ บานทา     เลขที่ อต ๐๖๓๙     จํานวน  ๑๔๗  ไร  ๙๗  ตารางวา 
๔. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๕ บานทา     เลขที่ อต ๐๖๑๑     จํานวน  ๑๗    ไร  ๓  งาน ๕๐  ตารางวา 
๕. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๙ บานเขาตอง  เลขที่ อต ๐๒๐๓   จํานวน  ๕๗    ไร  ๘๗  ตารางวา 
๖. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๙ บานเขาตอง  เลขที่ อต ๐๒๒๘   จํานวน  ๕๔    ไร  ๒  งาน ๕๗  ตารางวา 

 

  ๑๐.ขอมูลดานอ่ืนๆ 
        ๑๐.๑  โครงสรางและอัตรากําลังของเทศบาล 

การบริหารงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประกอบดวย 
๑. นายกเทศมนตรี อยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป มีหนาที่ในการควบคุมและรับผิดชอบใน

การบริหารงานของเทศบาลและมีรองนายกเทศมนตรี ๒ คน เปนผูชวยเหลือในการบริหารงาน 
๒. สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล ๑๒ คน อยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป                 

มีหนาที่คอยควบคุมดูแลการบริหารงานของนายกเทศมนตรีและพิจารณาออกเทศบัญญัติ 
๓. พนักงานประจํา ประกอบดวยพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง                     

มีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบในการบริหารงานประจําทั่วไปของเทศบาล โดยมี                    
รองปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนการงานทั้ง ๘ ฝาย เปนผูชวยเหลือในการบริหารงาน 

  เทศบาลตําบลหาดกรวดแบงสวนการบริหารของเทศบาลออกเปน ๘ ฝาย ดังน้ี 

ฝายอํานวยการ   แบงสวนราชการภายในออกเปน ๕ งาน คือ 
- งานธุรการ 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
- งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 



ฝายแผนงานและงบประมาณ  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๓ งาน คือ 
- งานกิจการสภา 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานนิติกร 

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

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

ฝายบริหารการศึกษา  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๕ งาน คือ 
- งานธุรการ 
- งานโรงเรียน 
- งานสงเสริมการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

ฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๕ งาน คือ 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
- งานสงเสริมทุนกลุมอาชีพดําเนินการ 

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



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

  ในป พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลตําบลหาดกรวดมีอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๔๘ คน ดังน้ี 
  ๑. พนักงานเทศบาล    จํานวน    ๒๑  คน 
  ๒. ลูกจางประจํา จํานวน     ๑   คน 
  ๓. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน   ๑๓   คน 
  ๔. พนักงานจางทั่วไป จํานวน    ๑๓  คน 
 ในป พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลเมืองชลบุรีมีอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล รวมทั้งสิ้น ๘ คน ดังน้ี 
  ๑. คร ู      จํานวน     ๒ คน 
  ๒. ครผููดูแลเด็ก     จํานวน     ๑ คน 
  ๓. พนักงานจางตามภารกิจ (ครูผูดูแลเด็ก)   จํานวน     ๑ คน 
  ๔. พนักงานจางทั่วไป (ครูผูดูแลเด็ก)    จํานวน     ๔ คน 

    ๑๐.๒  ขยะ 
           ๑) ปริมาณขยะจํานวน ๒ ตัน/วัน  ขยะที่กําจัดได  จํานวน  ๒ ตัน/วัน 

๒) กําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ โดยนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะ 
    มูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ 

          ๓) รถยนตที่ใชจัดเก็บรวบรวมขยะ จํานวน ๑ คัน  
   - ประเภทรถยนตเททาย  จํานวน ๑ คัน  ขนาดความจุ  ๖ ตัน  ซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗  

    ๑๐.๓  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑. อัตรากําลังเจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมจํานวน ๓  คน     

  ๑) พนักงานเทศบาล  จํานวน   ๑    คน 
  ๒) พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน   ๑    คน 
  ๓) พนักงานจางเหมาบริการ จํานวน   ๒    คน 
       ๒. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
          ๑) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน  ๔๐   คน 
          ๒) อาสาสมัครหน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูภัย  จํานวน  ๑๐   คน 
       ๓. เครื่องมือเครื่องใชของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๑) รถยนตบรรทุกนํ้า  จํานวน  ๒  คัน  แยกเปน (แยกตามขนาดความจุนํ้า) 
 

รายไดของเทศบาลตําบลหาดกรวด  ( ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ ) 

รายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  จํานวน   ๓๒,๕๑๗,๔๑๒.๔๙  บาท 
 -  รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง     จํานวน   ๒,๕๙๑,๒๓๕.๖๐   บาท 
 -  รายไดที่สวนราชการตางๆ จัดเก็บให (ภาษีจัดสรร) จํานวน   ๑๘,๗๔๑,๘๒๒.๘๙ บาท 
 -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     จํานวน    ๑๑,๑๘๔,๓๕๔.๐๐ บาท



 



 

สวนท่ี  ๒ 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 

๑.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ๑.๑ สรุปสถานการณการพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 
     จากขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของเทศบาลตําบลหาดกรวด 
Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การต้ังงบประมาณ และรายรับ
รายจายจริงของเทศบาลตําบลหาดกรวด รายละเอียด ดังน้ี 
 ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว          ๓๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 ประมาณการรายจายไว          ๓๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 รายรับจริง                         ๓๑,๙๖๑,๙๕๘.๖๒     บาท  
 รายจายจริง                        ๓๐,๔๗๕,๖๓๙.๘๒     บาท   
 ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว          ๓๓,๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 ประมาณการรายจายไว          ๓๓,๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 รายรับจริง                         ๓๔,๒๐๖,๑๓๗.๔๖     บาท  
 รายจายจริง                        ๓๑,๕๓๑,๗๑๐.๖๖     บาท 
 ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว          ๓๔,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 ประมาณการรายจายไว          ๓๔,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 รายรับจริง                         ๓๒,๕๑๗,๔๑๒.๔๙     บาท  
 รายจายจริง                        ๒๘,๐๔๕,๑๙๔.๗๗     บาท 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว          ๕๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 ประมาณการรายจายไว          ๕๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๙ ราคาประมาณการ (บาท) 
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โครงการขุดลอกรองนํ้าโรงสูบนํ้าประปา ขนาดกวาง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร 
ลึก ๒ เมตร หรือปริมาณไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร หมู ๓ บานบุงจิก  
โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงสูบนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานซาน   
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.บริเวณนานายสมศักด์ิ มีปน ปริมาณงาน ทอ
ระบายทอนํ้า คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน   
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.บริเวณหนาบานนายสมทรง อยูนุช      
ปริมาณงาน ทอระบายทอนํ้า คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน      
หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองดาดคอนกรีต หมูที่ ๔ บานวังหม ู
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. บรเิวณนานางสมพิศ แกวมณี ปริมาณงานทอ
ระบายนํ้า คสล.๐.๖๐ เมตร จํานวน ๙ ทอน หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. บริเวณถนนสายไผใหญ – หนองปลอง 
ปริมาณงานทอระบายนํ้า คสล. ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๗ ทอน และทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน หมูที่ ๗ บานไผใหญ  
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. บริเวณนานายมงคล อยูนุช ปริมาณงานทอ
ระบายนํ้า คสล.๐.๖๐ เมตร จํานวน ๙ ทอน  
โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองดาดคอนกรีต ณ คลองสงนํ้าสถานีสูบนํ้าดวย
พลังงานไฟฟาบานทับใหม หมูที่ ๑ บานทับใหม  
โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองดาดคอนกรีต ณ คลองสงนํ้าสถานีสูบนํ้าดวย
ไฟฟาบานซาน หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณหนานานางบุญสง วันจิ๋ว ปริมาณงาน      
ทอระบายนํ้า คสล.๐.๖๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน ทอ PVC ขนาด ๖ น้ิว      
ยาว ๖ เมตร หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการปรับปรุงซอมแซมทอสงนํ้าสถานีสูบนํ้าบานซาน หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการทางขามคลองสงนํ้า บริเวณนานายสมทรง อยุนุช ปริมาณงาน ทอ
ระบายนํ้า คสล.๐.๖๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการทางขามคลองสงนํ้า บริเวณนานางบุญสง วันจิ๋ว ปริมาณงาน ทอ
ระบายนํ้า คสล. ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๗ ทอน หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการปรับปรุงซอมแซมทอสงนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานซาน บริเวณบาน
นางเฉลา  อนแดง หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน ซอยขาง
คลองสงนํ้า พรอมซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๓ บานบุงจิก 
โครงการวางทอ PVC สูบนํ้า ขางบานผูใหญหมูที่ ๑ บานทับใหม ขนาด ๔ น้ิว 
ยาว ๒๐๐ เมตร  
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ลําดับท่ี โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๙ ราคาประมาณการ (บาท) 
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยพื้นที่การเกษตรขางคลองจระเขปริมาณ
ดินลูกรังไมนอยกวา ๒๔๐ ลบ.ม. หมูที่ ๕ บานทา  
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยเขาพืน้ที่การเกษตรหมูที่ ๓ –หมูที่ ๒  
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา ๑๙๘ ลบ.ม.  
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยเขาพื้นที่การเกษตรหมูที่ ๗ –หมูที่ ๘  
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา ๒๕๕ ลบ.ม.  
โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรจุดคลองจระเข หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรที่ยา สถานีสูบนํ้าหมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร(พรอมโคมไฟฟารายทาง)  
ซอยมงคลชัย หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการซอมแซมถนนเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต แยกทางหลวง
หมายเลข ๑๑ 
โครงการเปดทางเสนหวยพิกุลเช่ือม หมู ๘ บานดงชางดีผานหนาวังดงชางดี  
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ คลองจระเขหัวดาน (ชวงที่ ๒) พรอม
วางทอระบายนํ้า ๒ ขาง หมูที่ ๖ บานซาน  
โครงการกอสราง คสล.ซอยบานครูโพธ์ิ มวงพันธ หมูที่ ๓ บานบุงจิก  
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยมงคลชัย หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหลังวัดไผใหญ หมูที่ ๗ บานไผใหญ  
โครงการกอสรางถนน คสล.สายลางเพื่อการเกษตร หมูที่ ๑ – หมูที่ ๓ 
โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายนํ้าซอย ๘ หมูที่ ๖  
บานซาน งบประมาณ ๑๔๗,๐๐๐ บาท 
โครงการกอสรางทางเช่ือม คสล.ซอยหนองแขม หมูที่ ๖บานซาน  
โครงการกอสรางรางระบายนํ้าจากอูชางเฉลย-คลองไสไกหนองออ หมูที่ ๕ 
บานทา  
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บริเวณสายริมนํ้านาน หมูที่ ๓ บานบุงจิก 
โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ ๑ ทับใหม  
โครงการเปดทางบานหนองยายจันทร ทางเขาบานนางนํ้าทิพย มั่นคง  
หมูที่ ๘ บานดงชางดี  
โครงการปรับปรุงศูนยผักตบชวาหนองรี หมูที่ ๕ บานทา  
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ซอย ๑๙ บานซาน  
โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาซอย ๒, ซอย ๓ หมูที่ ๙ บานเขาตอง  
 

 

๒๙,๐๐๐ 
 

๒๖,๐๐๐ 
 

๓๒,๘๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๕๑๗,๐๐๐ 

 
๑๔๖,๐๐๐ 
๒๔๓,๐๐๐ 

 
๒๕๓,๐๐๐ 
๒๖๕,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 
๓๒๙,๐๐๐ 
๑๖๓,๐๐๐ 

 
๕๐,๖๐๐ 

๔๒๕,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๖๐๐ 
๒๘,๐๐๐ 

๑๒๓,๐๐๐ 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
๓๒,๘๐๐ 

๓๓๓,๐๐๐ 

 รวม ๕,๔๗๗,๖๐๐ 
 



 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๙ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 
๑ 
 
 

๒ 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
๖ 
 
 

๗ 
 
 
 

๘ 
 

๙ 
 

๑๐ 
 

๑๑ 
 
 

๑๒ 
 

๑๓ 
 

 

โครงการขุดลอกรองนํ้าโรงสูบนํ้าประปา ขนาดกวาง ๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๒ เมตร หรือปริมาณไมนอยกวา ๑,๕๐๐ 
ลูกบาศกเมตร หมู ๓ บานบุงจิก  
โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงสบูนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา 
บานซาน   
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.บริเวณนานายสมศักด์ิ  มีปน 
ปริมาณงาน ทอระบายทอนํ้า คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร 
จํานวน ๘ ทอน   
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.บริเวณหนาบานนายสมทรง 
อยูนุช ปริมาณงาน ทอระบายทอนํ้า คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร 
จํานวน ๘ ทอน หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองดาดคอนกรีต หมู๔ บานวังหม ู
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. บริเวณนานางสมพิศ แกวมณี 
ปริมาณงานทอระบายนํ้า คสล.๐.๖๐ เมตร จํานวน ๙ ทอน 
หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. บริเวณถนนสายไผใหญ – 
หนองปลอง ปริมาณงานทอระบายนํ้า คสล. ๐.๖๐ เมตร 
จํานวน ๗ ทอน และทอระบายนํ้า คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
จํานวน ๕ ทอน หมูที่ ๗ บานไผใหญ  
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. บริเวณนานายมงคล อยูนุช 
ปริมาณงานทอระบายนํ้า คสล.๐.๖๐ เมตร จํานวน ๙ ทอน  
โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองดาดคอนกรีต ณ คลองสงนํ้า
สถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาบานทับใหม หมู ๑ บานทับใหม  
โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองดาดคอนกรีต ณ คลองสงนํ้า
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานซาน หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณหนานานางบุญสง วันจิ๋ว 
ปริมาณงาน ทอระบายนํ้า คสล.๐.๖๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน 
ทอ PVC ขนาด ๖ น้ิว ยาว ๖ เมตร หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการปรับปรุงซอมแซมทอสงนํ้าสถานีสูบนํ้าบานซาน หมูที่ 
๔ บานวังหมู  
โครงการทางขามคลองสงนํ้า บริเวณนานายสมทรง อยุนุช 
ปริมาณงาน ทอระบายนํ้า คสล.๐.๖๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน 
หมูที่ ๔ บานวังหมู  

๔๘,๐๐๐ 
 

 
๑๕,๒๐๐ 

 
๙,๐๐๐ 

 
 

๙,๐๐๐ 
 

 
๑๙,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๙,๐๐๐ 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

๑๗,๕๐๐ 
 
 

๗,๐๐๐ 
 

๔,๘๐๐ 
 

๔๘,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๒๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 
 

๙,๐๐๐ 
 
 

๑๙,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๙,๐๐๐ 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

๑๗,๕๐๐ 
 
 

๗,๐๐๐ 
 

๔,๘๐๐ 
 
 

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

 



 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๙ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง ความประหยัด 

๑๔ 
 
 

๑๕ 
 
 

๑๖ 
 
 

๑๗ 
 

๑๘ 
 
 

๑๙ 
 
 

๒๐ 
 
 

๒๑ 
 

๒๒ 
 

๒๓ 
 

๒๔ 
 

๒๕ 
 

๒๖ 
 
 

๒๗ 
 

โครงการทางขามคลองสงนํ้า บริเวณนานางบุญสง 
วันจิ๋ว ปริมาณงาน ทอระบายนํ้า คสล. ๐.๖๐ เมตร 
จํานวน ๗ ทอน  หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการปรับปรุงซอมแซมทอสงนํ้าสถานีสูบนํ้าดวย
ไฟฟาบานซาน บริเวณบานนางเฉลา  อนแดง  
หมู ๔ บานวังหมู  
โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
จํานวน ๘ ทอน ซอยขางคลองสงนํ้า พรอมซอมแซม
ถนนลูกรงั หมูที่ ๓ บานบุงจิก 
โครงการวางทอ PVC สูบนํ้า ขางบานผูใหญหมูที่ ๑ 
บานทับใหม ขนาด ๔ น้ิว ยาว ๒๐๐ เมตร  
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยพื้นที่การเกษตร
ขางคลองจระเขปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา ๒๔๐ 
ลบ.ม. หมู ๕ บานทา  
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยเขาพืน้ที่
การเกษตรหมูที่ ๓ –หมูที่ ๒  ปริมาณดินลูกรังไม
นอยกวา ๑๙๘ ลบ.ม.  
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยเขาพื้นที่
การเกษตรหมูที่ ๗ –หมูที่ ๘  ปริมาณดินลูกรังไม
นอยกวา ๒๕๕ ลบ.ม.  
โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรจุดคลอง
จระเข หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรที่ยา สถานี
สูบนํ้าหมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร(พรอมโคม
ไฟฟารายทาง) ซอยมงคลชัย หมูที่ ๔ บานวังหมู  
โครงการซอมแซมถนนเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 
แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ 
โครงการเปดทางเสนหวยพิกุลเช่ือม หมู ๘  
บานดงชางดีผานหนาวังดงชางดี  
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ คลองจระเข 
หัวดาน (ชวงที่ ๒) พรอมวางทอระบายนํ้า ๒ ขาง 
หมู ๖ บานซาน  
โครงการกอสราง คสล.ซอยบานครูโพธ์ิ มวงพันธ  
หมูที่ ๓ บานบุงจิก  
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๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
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๒๕๓,๐๐๐ 
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๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๓๔,๐๐๐ 
 

๒๙,๐๐๐ 
 
 

๒๖,๐๐๐ 
 
 

๓๒,๘๐๐ 
 
 

๒๒๓,๔๖๐.๒๐ 
 

๑๑๓,๘๐๗.๒๓ 
 

๖๘,๐๒๖.๐๗ 
 

๑,๕๑๗,๐๐๐ 
 

๑๒๘,๐๐๐ 
 

๒๓๙,๐๐๐ 
 
 

๒๔๘,๐๐๐ 
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๓๑,๙๗๓.๙๓ 
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๑๘,๐๐๐ 
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๕,๐๐๐ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๙ 
ราคาประมาณ
การต้ังไว(บาท) 

ราคาจาง ความประหยัด 

๒๘ 
 
๒๙ 

 
๓๐ 

 
๓๑ 

 
๓๒ 

 
๓๓ 

 
๓๔ 

 
๓๕ 

 
๓๖ 

 
๓๗ 

 
๓๘ 

 
๓๙ 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยมงคลชัย หมูที่๔ 
บานวังหมู  
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหลังวัดไผใหญ  
หมูที่ ๗  
โครงการกอสรางถนน คสล.สายลางเพือ่การเกษตร 
หมูที่ ๑ – หมูที่ ๓ 
โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายนํ้า 
ซอย ๘  หมูที่ ๖ บานซาน  
โครงการกอสรางทางเช่ือม คสล.ซอยหนองแขม  
หมูที่ ๖ บานซาน  
โครงการกอสรางรางระบายนํ้าจากอูชางเฉลย-คลอง
ไสไกหนองออ หมูที่ ๕ บานทา  
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บริเวณสายริมนํ้านาน 
หมูที่ ๓ บานบุงจิก 
โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู๑ 
ทับใหม  
โครงการเปดทางบานหนองยายจันทร ทางเขาบาน 
นางนํ้าทิพย มั่นคง หมูที่ ๘ บานดงชางดี  
โครงการปรับปรุงศูนยผักตบชวาหนองรี หมูที่ ๕ 
บานทา  
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ซอย ๑๙  
บานซาน  
โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาซอย ๒, ซอย ๓ หมูที่ ๙  
บานเขาตอง  
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รวม ๕,๔๗๗,๖๐๐ ๕,๒๓๓,๓๙๓.๖๙ ๒๔๔,๒๐๖.๓๑ 



 

๒. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
 

 ๒.๑ ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ 
จํานวน

โครงการใน
แผนพัฒนา 

 

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง 

จํานวน
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จริง 
๑. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

๘ ๓ ๑๑ ๕ ๑๖ ๑๑ 

๒. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค 
บริโภค และเพื่อการเกษตร 

๑๔ ๑๓ ๑๗ ๑๐ ๕๑ ๓ 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
ชุมชน สินคาการเกษตร การทํา
เกษตรอินทรีย และเพิ่มรายได
ใหกับประชาชน 

๓๐ ๑๗ ๓๙ ๑๓ ๕๑ ๑๕ 

๔. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๔๘ ๓๑ ๘๔ ๓๕ ๑๕๐ ๔๒ 
๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข และ
อนามัย 

๒๕ ๗ ๒๘ ๙ ๓๓ ๑๖ 

๖. การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๒๔ ๑๐ ๒๗ ๑๔ ๔๑ ๑๙ 

๗. พัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
และการจัดการของเทศบาล 

๒๑ ๑๐ ๒๒ ๑๐ ๒๗ ๙ 

รวม ๑๗๐ ๙๑ ๒๒๘ ๙๖ ๓๖๙ ๑๑๕ 
  
 ๒.๒ ผลกระทบ 
           เน่ืองจากงบประมาณในการบริหารจัดงานมีจํานวนจํากัดจึงทําใหโครงการที่ดําเนินการไมสามารถดําเนินการ
ไดตามเปาประสงคที่ต้ังไว 
 

๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 เน่ืองจากงบประมาณเงินอุดหนุนเขามาลาชา โครงการที่ยังไมไดจัดสรรงบประมาณสวนใหญอยูในหมวด
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ทําใหจัดทําโครงการไมทัน จึงตองขออํานาจสภาในการกันเงินเพื่อไปดําเนินการในป
ถัดไป ประกอบกับการจางทําโครงการผูรับจางสวนใหญทํางานลาชาทําใหตองมีการขอขยายเวลาในการดําเนินการใน
ปถัดไปอีก 
 



 

 

 

 

สวนที่  ๓ 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 



สวนท่ี  ๓ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติกับแผนในระดับตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๑  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
     สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติ ที่คนไทยทุกคน        
ตองการบรรลุรวมกัน รวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค
กรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน   
ตองการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติอันไดแก การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     วิสัยทัศน 
     “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  
     คติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ 

นโยบายความม่ันคง

แหงชาติ 
แผนงบประมาณ 

เชิงบูรณาการแหงชาติ 
FUNCTION AGENDA AREA 

 

แผนบริหารราชการแผนดิน

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หนวยปฏิบัต ิ

แผนพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด 

อาทิ แผนปฏิรูป/ แผนพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน/ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/ 

สิ่งแวดลอม/ การศึกษา/ 

สาธารณสุข/ วัฒนธรรม/          

การทองเที่ยว 

แผนแมบทยุทธศาสตรเฉพาะ

นโยบายรัฐบาล 



     ความมั่นคง  
     ๑. การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมี ความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
     ๒. ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็ง
เปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นาไปสูการบริหาร
ประเทศที่ตอเน่ืองและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๓. สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน 
     ๔. ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
     ๕. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า 
     ความมั่งค่ัง  
     ๑. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง 
ความเหลื่อมลาของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
     ๒. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
     ๓. ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเน่ือง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ความยัง่ยืน  
     ๑. การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
     ๒. การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 
     ๓. มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน 
     ๔. ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  
     ๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
         (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน สราง
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 



         (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
         (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 
         (๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 
         (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
         (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 
     ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
         (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งย่ังยืน และสงเสริม
เกษตรกรรายยอยสูเกษตรย่ังยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
         (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
         (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
         (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
         (๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
     ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
         (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 
         (๓) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
         (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
         (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
     ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคม 
         (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
         (๓) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
         (๔) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
         (๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 
 



     ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
         (๒) วางระบบบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการบริหาร 
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
         (๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
         (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
         (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
         (๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
     ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 
         (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
         (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
         (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
         (๖) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
         (๗) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
         (๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
     แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปน
ประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทยในป ๒๕๗๙ ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เปนกรอบ
ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดภายใตระยะเวลา ๕ ป
ตอจากน้ีไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บงช้ีถึง 
จุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการสะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนใหการ
พัฒนาในดานตางๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ทั้งน้ีโดยไดคํานึงถึงการ
ตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางตอเน่ืองภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป ดังน้ัน การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาได ดังน้ี 
     วัตถุประสงค 
     ๑.๑ เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต 
     ๑.๒ เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได 



     ๑.๓ เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า 
     ๑.๔ เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
     ๑.๕ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 
     ๑.๖ เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรบัการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
     ๑.๗ เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนําและ
สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
     เปาหมาย 
     เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ประกอบดวย 
     ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเปนไทย 
     ๒.๒ ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม กลุมที่มีรายไดตํ่าสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕ 
     ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิต
และใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูช้ันสูง
ใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิตและ
บริการ 
     ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนํ้า โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวา   
รอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการ
จัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยู ในเกณฑ
มาตรฐาน 



     ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความ
พรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่
สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 
     ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา
ลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากงายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทลัเพิ่มข้ึน 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การพัฒนาในระยะตอไปจึงตอง
ใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมี
สุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคู
กับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดี
ตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บน
พื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
ชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม สําหรับยุทธศาสตร
การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในชวง ๕ ปตอจากน้ี ไดใหความสําคัญกับการดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางย่ิงดานการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปด
ชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดําเนินงานตอเน่ืองจากที่ไดขับเคลื่อนและผลักดัน
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใชนโยบายแรงงานที่
สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางย่ิงการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือที่เช่ือมโยงการเพิ่มผลิต
ภาพสาหรับประชากรกลุมรอยละ ๔๐ รายไดตํ่าสุด ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพือ่สังคม การพัฒนาองคกรการเงินฐานราก
และการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และการสนับสนุนการเขาถึง ปจจัย การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเปนธรรม 
เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความ
เหลื่อมล้ํา 
     ยุทธศาสตรท่ี ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน การขับเคลื่อน
ใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเนนการพัฒนาและ ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมข้ันกาวหนาที่เขมขนมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ



กําลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูกับการเพิ่มผลิตภาพของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการตอยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใชดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
นอกจากน้ัน จะใหความสําคัญกับการใชศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การสงเสริมการเช่ือมโยงตลอดหวงโซ
มูลคาอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การ
ผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของภาคบริการ ใหสามารถรองรับการแขงขันที่
เสรีข้ึน การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งการสรางสังคม
ผูประกอบการที่ผลิตไดขายเปน โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภคอยางรวดเร็วและ
มาตรฐานสากลของสินคาและบริการที่สูงข้ึนรวมถึงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก 
ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและทองถ่ินและแบงปนผลประโยชน
อยางเปนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๔  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทาย
ที่ตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปน   วงกวางมาก
ข้ึน ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๕  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน ในระยะ ๕ ปตอไปซึ่งเปนชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ใหความสําคัญตอ การฟนฟูพื้นฐานดานความ
มั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคม
อยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัย
ยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนา 
     ยุทธศาสตรท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ     
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในชวง ๕ ปตอจากน้ีไปจึงเปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจัง เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริม การพัฒนาประเทศใน
ทุกดานใหประสบผลสําเร็จบรรลเุปาหมายที่วางไวในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้ง การบริหารจัดการภาครัฐ 
ใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชน มีสวนรวม มีการกระจาย
อํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน และวางพื้นฐานเพื่อให
บรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป ๒๕๗๙ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกสของประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒ จะมุงเนนการขยาย
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยง ในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเช่ือมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตางๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่ม
ประสิทฺธิภาพการดําเนินการ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบริโภค การ



พัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และ การพัฒนาผูประกอบการใน
สาขาโลจิสติกสและหนวยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทําธุรกิจในตางประเทศ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทย
พัฒนาเขาสูสังคมนวัตกรรมและเตรียมการกาวสูประเทศรายไดสูงในอนาคต แนวทางการพัฒนาในชวง
ระยะเวลา ๕ ป จะตองใหความสําคัญกับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาค
ประชาสังคม รวมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐาน ที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว    
     ยุทธศาสตรท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุงเนน
การพัฒนาและเรงดําเนินการในประเด็นทาทาย ไดแก การสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม
และขยายฐานการผลิตและบริการใหมที่สรางรายไดสําหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมี
คุณภาพ การพัฒนาและฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
แหงอนาคตอยางมีสมดุล และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขันไดอยาง
ย่ังยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
     ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดให
ความสําคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศใหมีบูรณาการ ใหความสําคัญกับกลไกที่สรางสรรคและเปน
ธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการดําเนินการ
ใหเกิดความชัดเจนตอกลุมประเทศเพื่อนบานถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาค
และภูมิภาค 

   

 ๑.๓  ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
     วิสัยทัศน 
     ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งค่ังอยางย่ังยืน 
     เจตนารมณ 
     ๑. เพื่อยุติความขัดแยงของคนในชาติ 
     ๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟนฟูความเช่ือมั่นภายใตระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเปนการใช  
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยผานกระบวนการดังกลาวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติไดใชอํานาจน้ันโดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริยอยูเหนือความขัดแยงทั้งปวง 
     ๓. สรางเสถียรภาพในทุกมิติทั้งดานการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยน
ผานประเทศไทยไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางสมบูรณ 
และย่ังยืน 
     ๔. ยกระดับการศึกษาสรางมาตรฐานของการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
อยางย่ังยืนตลอดไป 
 
 
 



     พันธกิจ 
     ๑. การสรางความเปนธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบรอย และการสรางความปรองดอง
สมานฉันทสรางสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรของชาติและการบริการข้ันพื้นฐานของรัฐอยางเปนธรรมและทั่วถึง 
     ๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหเปนสังคมที่มีความรูคูคุณธรรม สรางโอกาสใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต        
มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง 
สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน 
     ๓. ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา สรางความเขมแข็งภาค
การเกษตรความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเช่ือมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
     ๔. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
     ๕. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐใหเกิดความโปรงใส ดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรรัปช่ันอยางจริงจังและย่ังยืน 
     เปาหมายหลัก 
     ๑. คนและสังคมไทยมีความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขเพิม่ข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง  
ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพิ่มมากข้ึน และความพึงพอใจในบริการข้ันพื้นฐานของรัฐเพิ่มมากข้ึน 
     ๒. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากข้ึน และสถาบัน 
ทางครอบครัวและทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 
     ๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพิ่มการ
ผลิตภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง 
     ๔. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ในปริมาณที่ลดลง รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
     ๕. ความโปรงใสของประเทศไทยใหมีอันดับที่สูงข้ึน โดยดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันอยูในลําดับที่ดี
ข้ึน 
 ประเด็นยุทธศาสตร ๑  การสรางความเปนธรรมในสังคม มีกลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธท่ี ๑  การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑) การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา โดยวัดจากอัตราผู เขารับการศึกษาตอในทุกระดับ  
ไมนอยกวารอยละ ๘๕ และการออกจากการศึกษากลางคันไมเกินรอยละ ๕ 
         ๒) การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยการประเมินจากความพึงพอใจ 
ของผูเขารับการรักษาจากหนวยงานของรัฐ โดยในภาพรวม ประชาชนจะตองมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการ
อยูในระดับมาก ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๓) มีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม โดยวัดจากรางกฎหมาย 
ที่ผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนรางกฎหมายที่เขาสูระเบียบวาระ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 



         ๔) มีการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรหางไกล ตอครัวเรือนเพิ่มข้ึน รอยละ ๒๐ ภายในป 
งบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๕) การเพิ่ มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชี วิต ทรัพยสินของประชาชน  
โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เกี่ยวของลดลง รอยละ ๒๐ ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี  
         ๑) มีการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรหางไกล ตอครัวเรือนเพิ่มข้ึน รอยละ ๘๐ ภายในป 
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
         ๒) การเพิ่ มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชี วิต ทรัพยสินของประชาชน  
โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เกี่ยวของลดลงอยางตอเน่ือง รอยละ ๒๐ ตอป จนถึงปงบประมาณ ๒๕๖๔  

 กลยุทธท่ี ๒  การลดความเหลื่อมล้ําและการคุมครองสิทธิทางสังคม 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑) การปรับโครงสรางอัตราภาษีบุคคลธรรมดา อยางเปนรูปธรรมเพื่อใหลดความเหลื่อมล้ํา  

ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๒) การแกปญหาการคามนุษย ขอทาน และการชวยเหลือหญิงไทยในตางประเทศ มีจํานวน 

คดีความที่เกี่ยวของอัตราลดลง รอยละ ๑๐ ภายในปงบประมาณ 
  ๓) การจัดที่ดินใหผูไรที่ทํากิน ชวยเหลือเกษตรกรและองคกรเกษตรกร โดยใชพื้นที่ปาเสื่อมสภาพ 

หรือที่ ดินสาธารณะประโยชนอื่น มาจัดสรรใหใชประโยชน ใหไดไมนอยกวา รอยละ ๒๐ ของเปาหมาย 
ในแผนงาน 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
 ๑) การแกปญหาการคามนุษย ขอทาน และการชวยเหลือหญิงไทยในตางประเทศ มีจํานวนคดีความที่

เกี่ยวของอัตราลดลงอยางตอเน่ือง รอยละ ๑๐ ตอป จนถึงปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ๒) การจัดที่ดินใหผูไรที่ทํากิน ชวยเหลือเกษตรกรและองคกรเกษตรกร โดยใชที่ดินสาธารณะ

ประโยชนที่หมดสภาพแลวมาจัดสรรใหใชประโยชน ใหไดไมนอยกวา รอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในแผนงาน  
 กลยุทธท่ี ๓  การจัดระเบียบการใหบริการการขนสงสาธารณะรับจาง 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑) มีการจัดทําบัญชียานพาหนะขนสงสาธารณะรับจาง ดวยการแยกประเภท รวมถึงสถิติการเกิด

อุบัติเหตุ 
  ๒) มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติในการปองกันปญหาจาก ระบบการขนสงสาธารณะรับจางทั้ง

ดานอุบัติเหตุและ การทํารายผูโดยสาร รวมถึงการบังคับใชแนวทางทีก่ําหนดข้ึน 
  ๓)  มีการปรับแกกฎหมาย และกฎระเบียบในการควบคุม การใหบริการการขนสงสาธารณะ

รับจาง โดยผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีผลบังคับใชภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     ๔)  มีการใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการใหบริการการขนส ง

สาธารณะรับจาง และในภาพรวมแลวประชาชนตองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ตอกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ไดประปรับปรุงแกไข 

 กลยุทธท่ี ๔ การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑)  มีการขยายผลโครงการทุ งยางแดงโมเดล ไปยังพื้นที่  ๓๗ อํ าเภอ ๒๘๒ ตําบล 

และมีระบบการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ทั้งปริมาณ และ คุณภาพ โดยตองลดจํานวนเหตุการณรายและ 



ความรุนแรงลงไดไมนอยกวารอยละ ๒๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งน้ีใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๔ สวนหนาและศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน  
โดยบูรณาการรวมกัน 

  ๒) มีแผนงานในการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปตตานีเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่  และมีแผนงานในการประเมินความกาวหนาของโครงการโดยจะตองคืบหนาไมนอยกวา 
รอยละ ๕๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  ๓) มีการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต, โครงการ
อบรม สัมมนา พัฒนาและศึกษาดูงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรูตะโละมาเนาะ,โครงการ
กอสรางและการจัดต้ังอุทยานเรียนรู โครงการสงเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดโดยจะตองคืบหนา 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  ๔)  มีแผนงานในการการช วย เหลือผู ได รับผลกระทบจากเห ตุการณความ ไม สงบ  
ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา รวมทั้งสรางและซอมแซมบาน จํานวน ๖๐ หลัง ตามโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งน้ีจะตองมีการประเมินความกาวหนา 
ของโครงการ โดยจะตองคืบหนาไมนอยกวารอยละ ๕๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  ๕)  มีการเปดเวทีพูดคุยใหครบ ๓๗ อําเภอ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันทุกภาคสวน ทั้งชาวไทย
พุทธและชาวไทยมุสลิม และการกําหนดวิธีการในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน รวมทั้ง 
มีการนําผลการเปดเวทีการพูดคุยไปใชในการแกปญหาที่เปนรูปธรรม 

  กลยุทธท่ี ๕  การสรางความปรองดองสมานฉันท 
  - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
      ๑) มีการจัดทํา Website ประชาสัมพันธและติดตามผลการแกไขขอรองเรียนของประชาชน 

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ และโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ เพื่อใหสื่อมวลชน นําเสนอขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง 
มีแหลงขาวที่ชัดเจน ทั้งน้ีจะตองมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ Website ที่ไดจัดทําข้ึน 
โดยตองอยูในระดับสงู 

   ๒) มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับบุคคลหรือกลุมบุคคลในการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 
๑๑ ดาน  และมีการนําผลการวิเคราะหและประเมินสถานการณ รวมถึง มีการนําผลที่ไดรับ สงใหสภาปฏิรูป
แหงชาติ และสภานิติบัญญัติแหงชาติ นําไปใชในการปฏิรูปประเทศตอไป 

   ๓)  มีกิจกรรมเพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท ไดแก โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 
โครงการมหกรรมเอกลักษณไทย หัวใจ ๔ ภาค โครงการฝกอบรมทดสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้งน้ี
จะตองมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ โครงการที่ไดจัดทําข้ึนโดยผลตองอยูในระดับสูง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มีกลยุทธและ
ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 กลยุทธท่ี ๑  การปฏิรูปการศึกษา 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑)  มีก ารผลิ ตครู  ตามความตอ งการ ได ไมน อยกว า  รอยละ ๗๐ ตามสัดส วนของ  
จํานวนนักเรียนตอครูผูสอน และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการจัดงบประมาณสําหรับการวิจัย 
และการศึกษาตอของครู ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนครูที่มีอยูในสถานศึกษาของรัฐ ภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 



     ๒) มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยประเมินผลจากการนําระบบเทคโนโล ยีสารสนเทศไปใช 
ในสถานศึกษาตางๆ ของรัฐไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของสถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ รวมถึงสามารถใชได 
อยางตอเน่ือง และมีระบบบํารุงรักษาไดอยางเปนระบบภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     ๓) มีรอยละของจํานวนนักเรียนที่อานไมออกเขียนไมได  โดยตองมีไมเกินรอยละ ๓  
ในทุกระดับช้ัน ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
     ๑ )  มี ก า รผลิ ตครู  ตามความต อ งการ ได ไม น อยกว า  ร อยละ  ๑๐๐ ตามสั ดส วน 
ของจํานวนนักเรียนตอครูผูสอน ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการ 
จัดงบประมาณสําหรับการวิจัยและการศึกษาตอของครู  เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ตอป จนถึง
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
     ๒) มีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดย
ประเมินผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นําไปใชในสถานศึกษาตาง ๆ ของรัฐไมนอยกวารอยละ ๘๐  
ของสถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
     ๓) มีรอยละของจํานวนนักเรียนที่อานออกเขียนได เพิ่ม ข้ึน โดยตองมีรอยละ ๑๐๐  
เมื่อสําเร็จการศึกษาช้ันประถมปที่ ๑ ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  กลยุทธท่ี ๒  การสรางความรูใหกับประชาชนมีภูมิคุมกันตอปญหาดานสาธารณสขุ 
  - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
      ๑) มีการสงเสริมการเรียนรู ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามดานสาธารณสุข เพื่อ
ศักยภาพดานการระวังปองกัน ดวยการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหมีประเด็นของภัยคุกคาม 
ดานสาธารณสุข ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
      ๒) มีการจัดระบบการสื่อสารใหประชาชนได เรียนรู ถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม 
ดานสาธารณสุข ดวยการประชาสัมพันธที่หลากหลาย และทั่วถึง และประเมินจากการรับรูของประชาชนทั่วไป 
โดยตองมีผลการประเมินการรับรูตอภัยคุกคามดานสาธารณสุขของประชาชนทั่วไป อยูในระดับสูง ภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  กลยุทธท่ี ๓  การเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑) มีมาตรการควบคุมดานอาหารที่เกี่ยวของกับสุขภาพของประชาชน เพื่อคุมครองผูบริโภค ใหแลว
เสร็จ ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     ๒) มีกฎหมายควบคุมการส งเสริมการตลาด เชน ผลิตภัณฑสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 กลยุทธท่ี ๔  การเสริมสรางคานิยม จิตสํานึก และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑) ประชาชนเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีสวนรวมกับกิจกรรมทางศาสนาในหวง
วันสําคัญภายในป ๒๕๕๘ เพิ่มข้ึน ไมนอยกวารอยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับหวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา และ
ประชาชนตองเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยและศาสนาตอสังคมไทย ผานการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาน้ัน โดยตองมีผลการประเมินอยูในระดับสูง 



     ๒) มีกระบวนการใหความรู เรื่ องหลักธรรมคําสอนของทุกศาสนา ในเชิงบูรณาการ  
โดยนําไปสูระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไดอยางเปนระบบและเช่ือมโยงกันอยาง
เปนรูปธรรม ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
     ประชาชนเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีสวนรวมกับกิจกรรมทางศาสนา 
ในหวงวันสําคัญ เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป จนถึงป ๒๕๖๔ 
 กลยุทธ ๕  การจัดทํานวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     มีมาตรการลดหยอนภาษี เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในปงบประมาณ 
๒๕๕๘ 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
     มีการจัดสรรงบประมาณของประเทศอยางนอย รอยละ ๒  ของ GDP ในการ วิจั ย 
และพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเปนการสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและควบคุมทางการเกษตร และ
ยกระดับผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อใหอยูในมาตรฐานสากล ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และ
พลังงาน มีกลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธท่ี ๑  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑) พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ ทั้งแหลงนํ้าผิวดิน นํ้าบาดาล และ
ระบบชลประทาน เพื่อการเกษตร ใหไดรอยละ ๙๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๒) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมูบาน และระบบประปาเมือง ตลอดจนการพัฒนา
แหลงนํ้าเพื่อสนับสนุนนํ้าอุปโภคและบริโภคใหกับโรงเรียนและชุมชน ใหไดรอยละ ๙๐ ของแผนงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๓) ปรับปรุงระบบการอนุรักษดินและระบบเตือนภัย เพื่อปองกันการสูญเสียหนาดินและพื้นดิน
ถลม ใหไดรอยละ ๘๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๔) มีการนําระบบดาวเทียม มาใชในการจัดสรรการใชทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบ โดยให
พรอมภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
        ๑) พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ ทั้งแหลงนํ้าผิวดิน นํ้าบาดาล และ
ระบบชลประทาน เพื่อการเกษตร ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
        ๒) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมูบาน และระบบประปาเมือง ตลอดจน 
การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อสนับสนุนนํ้าอุปโภคและบริโภคใหกับโรงเรียนและชุมชน ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที่
เปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
        ๓) ปรับปรุงระบบการอนุรักษดินและระบบเตือนภัย เพื่อการปองกันการสูญเสียหนาดินและ
พื้นดินถลมใหไดรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
 
 
 



    กลยทุธท่ี ๒  การแกไขปญหาเกษตรกรและการประมงอยางยั่งยืน 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
        ๑) มีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือเกษตรกร และพระราชบัญญัติประมง พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้ง
การแกไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหบริการเกษตรกร และสนับสนุนการทําประมง โดยให
สามารถออกกฎหมายไดภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๒) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณเพื่อใหเกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปจจัยการผลิต
ที่ไมถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินคาเกษตรรวมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแตละพื้นที่รวมกันเพื่อ
ไม ให ถู กกดราคาจากพอค าคนกลาง  โดยใหพรอม ได ไม น อยกว า รอยละ  ๕๐ ของแต ละพื้ นที่  
กอนสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๓) จัดระเบียบในการทําประมง โดยการจดทะเบียน การออกใบอนุญาต การควบคุม ติดตาม
ตําแหนงเรือและเฝาระวังการทําประมง รวมทั้งพัฒนาระบบและปรับปรุงการบริหารจัดการการปฏิบัติงานของ
หนวยงานดานประมง ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
       ๑) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณเพื่อใหเกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปจจัยการผลิต
ที่ไมถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินคาเกษตรรวมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแตละพื้นที่รวมกันเพื่อ
ไมใหถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของแตละพื้นที่เปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
       ๒) มีแผนงานระดับชาติในการปองกัน ยับย้ังและขจัดการทําประมง IUU (NPOA-IUU) 
    กลยุทธท่ี ๓  การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
  - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
      ๑) มีแผนแมบทในการใชพลังงานทางเลือก ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
      ๒) มีแผนแมบทในการนําผลิตภัณฑทางการเกษตรมาใชเปนพลังงานทางเลือก ภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
      ๓) มีมาตรการสงเสริมใหภาคเอกชนไทยเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก
เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
      ๑)  สามารถเพิ่มการใชพลั งงานทดแทนไดรอยละ ๒๕ ของการใชพลั งงานทั้ งหมด  
ในป ๒๕๖๔ 
      ๒) มีการดําเนินงานตามบรรลุผลแผนแมบทในการใชพลังงานทางเลือก และแผนแมบท 
ในการนําผลิตภัณฑทางการเกษตรมาใชเปนพลังงานทางเลือก ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งหมด 
ตามแผนแมบท 
      ๓) มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก ตามเปาหมายทั้งหมด 
ในแผนงาน อยางตอเน่ืองจนถึงป ๒๕๖๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน มี     
กลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธท่ี ๑  การเพ่ิมขีดความสามารถผูประกอบการ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑) มีการนํา Digital SMEs มาใชในSMEs โดยกําหนดใหมีผูเขารวมโครงการ ๑,๕๐๐ ราย 
ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 



         ๒) มีการเพิ่มศักยภาพสหกรณในการดําเนินงานเชิงพาณิชย ตามพื้นที่เปาหมายบริเวณชายแดน 
โดยประเมินจากมูลคาการคาชายแดนใหสูงข้ึนไมนอยกวารอยละ ๑๐ ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๓) มีการพัฒนาศักยภาพผูนําสหกรณในเชิงธุรกิจ ใหไดไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของพื้นที่นํารอง
เศรษฐกิจพิเศษภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๔) มีการสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนรวมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public Private 
Partnerships โดยมีกฎระเบียบและระบบบริหารจัดการรองรับใหพรอมภายในป งบประมาณ ๒๕๕๘ 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
        เพิ่มการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานการเกษตรที่จําเปน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผูนําสหกรณ
ในเชิงธุรกิจ ใหไดไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของพื้นที่นํารองเศรษฐกิจพิเศษภายใน ป ๒๕๖๔ 
    กลยุทธท่ี ๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
        ๑) มีการพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง ดวยระบบรถไฟทางคู ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ตามแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๒) การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพื่อแกไขปญหาจราจรในกรุ งเทพมหานคร  
และปริมณฑล ดวยเสนทางรถไฟฟา ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตามแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๓) การพัฒนาการขนสงสาธารณะในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดวยการปรับเปลี่ยนใช
ยานพาหนะที่ใชเช้ือเพลิงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (NGV) ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตามแผนงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม มีกลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
    กลยุทธท่ี ๑ การปรับระบบโครงสรางพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
        ๑)  มี การพัฒนาความเ ช่ือม โยงด านการขนส ง และระบบโลจิ ส ติกสภายใต ก รอบ 
ความรวมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงขายการขนสงทางบก ทางนํ้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ
ขนสงทางอากาศ โดยใหมีความพรอมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๒ )  พัฒ นาฐ านลง ทุ น โ ดย เ พิ่ ม ขีดความสาม า ร ถในก า รแข ง ขั นร ะ ดับ อ นุ ภูมิ ภ าค  
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน โดยในป ๒๕๕๘ ใหเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๑๐ จากฐานป 
๒๕๕๗ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
         ๑)  มี การพัฒนาความ เ ช่ือม โยงด านการขนส ง และระบบโลจิส ติกสภายใต กรอบ 
ความรวมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงขายการขนสงทางบก ทางนํ้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ
ขนสงทางอากาศ โดยใหมีความพรอมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตามเปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
         ๒) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน ใหเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของทุกป จนถึงป ๒๕๖๔ 
     กลยุทธท่ี ๒ การสงเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายไดของประเทศ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 



         ๑) มีระบบในการคุมครองรองรับการเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทย 
ไปทํางานในตางประเทศ โดยการตรวจคุมครองแรงงานในกิจการกลุมเสี่ยง เพื่อแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงานในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๒) มีระบบการปองกันการแพรระบาดของโรคภัย โดยกําหนดมาตรการปองกัน และแกไข
ปญหาโรคติดตอขามพรมแดนโดยใหพรอมภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีกลยุทธและ
ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธท่ี ๑  จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑) ดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรปาไมทั้งปาตนนํ้าลําธาร และปาชุมชน ใหไดรอยละ 
๑๐๐ ของแผนงานประจําป ๒๕๕๘ 
         ๒) ดําเนินการปองกัน ปราบปรามและควบคุมการตัดไมทําลายปาและลักลอบการคาทรัพยากร
ปาไมที่ควบคุม รวมทั้งสัตวปาสงวน ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๓) มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการงาชางแหงชาติ, การปองกันการบุกรุกและครอบครองพื้นที่
ปาไมและลักลอบตัดไม ในพื้นที่วิกฤตรุนแรง ๑๒ จังหวัด โดยใหพรอมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๔) ดําเนินการพัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลดิจิตอล เพื่อการบริหารจัดการและการจัดทําแนวเขต
ทรัพยากรปาไมทุกประเภทใหเปนแนวเดียวกัน ดวยแผนที่แนวเขต มาตราสวน ๑ : ๔,๐๐๐ ใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๕) หนวยราชการ และองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตราย ตลอดจนออกขอบัญญัติทองถ่ินที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ใหไดไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๖ )  มี ก าร ดํ า เ นินการ จั ดทํ าพระร าชบัญญั ติบ ริ ห าร จั ดกา รขยะมู ลฝ อยแห งชา ติ  
และพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และซากผลิตภัณฑอื่น 
โดยใหเขาสูสภานิติบัญญัติแหงชาติ และผานการพิจารณาไดภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
         ๑) มีการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ใน ๒ ระยะ คือ  
พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ 
         ๒) มีประกาศ ขอบังคับ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตลอดจนการนําผลจากการกําจัดขยะมูล
ฝอยมาใชประโยชน ใหแลวเสร็จตามแผนงาน ภายในป ๒๕๖๐  
         ๓) มีการฟนฟูพื้นที่ปาตนนํ้าที่ เสื่อมโทรม การเพิ่มพื้นที่ปาชุมชน ปาเศรษฐกิจชุมชน  
ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
         ๔) พื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึน รอยละ ๒๐ จากที่มีอยู หรือประมาณ ๑๐ ลานไร 
     กลยุทธท่ี ๒  การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑)  มี ก าร ดํ า เ นินงานในการลงทะ เบี ยนอาสาสมั ครประชาชนรั กษาป าใน ชุมชน  
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมตํ่ากวา รอยละ ๕๐ ของประชากรในชุมชนรอบพื้นที่ 
เขตปาสงวนแหงชาติ 



         ๒) มีการดําเนินการอบรมใหความรูแกคนในชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไมนอยกวา
รอยละ ๗๐ ของประชากรในชุมชน ภายในป ๒๕๕๘ 
         ๓) มีจํานวนคดีความที่เกี่ยวของกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลดลงกวา
เมื่อเทียบกันกับหวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให
เกิดประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง มีกลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธ : การปรบัปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชน 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑) มีการจัดทําแผนแมบทในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจของประเทศ เพื่อปรับบทบาท
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการพัฒนาระบบกํากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ภายในปงบประมาณ 
๒๕๕๘ 
         ๒) มีแผนติดตามและแกไขปญหาองคกรของรัฐวิสาหกิจ ๗ แหง ดังน้ี บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน), บริษัท กสท. จํากัด (มหาชน), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย, 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย, การรถไฟแหงประเทศไทย, องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ไดภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
         ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการของรัฐวิสาหกิจของประเทศ อยูในระดับ 
ที่สูงข้ึนอยางตอเน่ือง จนถึงป ๒๕๖๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๘  การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคต ใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก มีกลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธท่ี ๑  การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         การเปลี่ยนผานการออกอากาศโทรทัศนจากระบบอนาล็อกสูระบบดิจิตอล ระยะที่ ๒ 
ดําเนินการเสร็จสิ้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๘  
     กลยุทธท่ี ๒   การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑) การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของขาวดําเนินการใหเสร็จสิ้น ในปงบประมาณ 
๒๕๕๘ 
         ๒) มีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) เพื่อขอมูลการผังเมือง และการใชประโยชนที่ดิน 
ดําเนินการใหเสร็จสิ้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๓) การพัฒนาซอฟตแวรเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสนับสนุนการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการใหเสร็จสิ้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๙ การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน มีกลยุทธและ
ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธ : จัดระบบในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 



         ๑) มีกลไก ตรวจสอบถวงดุล โดยมีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องรองเรียน และพัฒนาระบบ 
รับเรื่องรองเรียนและรองทุกขของศูนยดํารงธรรมใหถึงระดับหมูบาน ผานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และอําเภอ
เคลื่อนที่ ใหพรอมภายในไตรมาสที่สองของปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๒) แกไขระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และเกณฑจริยธรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติ ใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล สรางความรวมมือภาคีเครือขาย ภาคประชาชนในการตอตานการทุจริตใหพรอมภายในไตร
มาสที่สองของปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๓) ความโปรงใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงข้ึน โดยดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ัน 
ไมตํ่ากวา ๔.๐ คะแนน ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
         ความโปรง ใสของประเทศไทยมีอัน ดับที่สู ง ข้ึน โดยดัชนีภาพลักษณการคอรรัป ช่ัน  
ไมตํ่ากวา ๕.๐ คะแนน ติดตอกันจนถึงป ๒๕๖๔  
     คานิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง จํานวน ๑๒ ขอ ดังน้ี 
     ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
     ๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม 
     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. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาท สมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี 
     ๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 
     ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑.๔  แผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

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

““    ศูนยกลางบริการส่ีแยกอินโดจีน  ศูนยกลางบริการส่ีแยกอินโดจีน  ”” 

พันธกิจ 
๑. ยกระดับรายไดและกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมที่มีคุณภาพอยางย่ังยืน 

๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนา 

    ผลิตภาพและการสรางสรรค 
๓. สรางความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

๑. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน   
๒. พัฒนาโครงขายการคา  การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 

๓. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

เปาประสงค 

๑. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพิ่มที่ย่ังยืน 
๒. เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศ เพื่อใชศักยภาพแหลงที่ต้ังและ
ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน 

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

  ๑.๕  แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
     วิสัยทัศน 

““  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย   

สืบสานสืบสานวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืนวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน””  

เปาประสงค 
๑. ประชาชนและชุมชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและย่ังยืน 
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา 

ผลิตภัณฑ OTOP  
๓. เปนเมือง ๓ วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ และยกระดับคุณภาพการทองเที่ยว 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณเพิ่มข้ึน 
๕. ระบบบริหารการคาชายแดน การลงทุน การทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางประเทศมีศักยภาพ

สูงข้ึน 
 



พันธกิจ 
๑. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู มีความรู คูคุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีการ

สืบสานตอไป มีความมั่งคงและย่ังยืนในการดํารงชีวิต 
๒. สงเสริม พัฒนาผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา OTOP ใหมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 
๓. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความ

สมัคสมานสามัคคีของประชาชน 
๔. พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงนํ้า และพลังงาน 
๕. สงเสริมพัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดู และการคา การลงทุน การทองเที่ยว ความสัมพันธที่ดีทั้ง

ภายในและระหวางประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

๑. เสริมสรางบานเมืองใหนาอยูชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงขายคมนาคมผังเมืองทุกระดับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ระบบประปาและโครงสรางพื้นฐาน 
๑.๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ใหสะอาด โปรงใส ตรวจสอบไดและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
๑.๓ พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเขาถึงแหลงขอมูล 

      สารสนเทศไดอยางทั่วถึง 

๑.๔ พัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศ ทุกวัย 
๑.๕ เสริมสรางสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด 
๑.๖ สงเสริมใหประชาชนมีความสมานฉันท ปลอดภัย มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม 
      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

     ๒. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัย ไดมาตรฐาน และมี
การบริหารจัดการดานการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

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 ภูมิปญญาไทยเพื่อใชในการผลิตสินคาบริการ
การการเพิ่มรายได 
๓.๓ สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร การทองเที่ยวกับเพื่อนบานทั้งภายใน 
ตางประเทศ 
๓.๔ พัฒนาการทองเที่ยวทุกดานทุกพื้นที่ โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ และ
ยกระดับการทองเที่ยวใหสูงข้ึน 
 

     ๔. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงนํ้า และสงเสริมพัฒนาพลังงานท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

๔.๑ การสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติพรอมกับการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
๔.๒ กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชนให         
เพียงพอแกการอยูอาศัยและการเกษตรกรรม  
๔.๓ สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของเมืองและทองถ่ินภายใตการมีสวนรวมของ
ชุมชน 
๔.๔ สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลตอสุขภาพอนามัย 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 ที่เอื้อตอการสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาและการ
บริการ 
๕.๕ พัฒนาสินคาและบริการการคาชายแดน ใหมีคุณภาพมาตรฐานสูงข้ึน 
๕.๖ สนับสนุนใหมีการปรับปรุง พัฒนาการทองเที่ยวสินคาและบริการบนพื้นฐานเศรษฐกิจสรางสรรค
และยุคดิจิตอล 

 
 



๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

      “ หาดกรวดตําบลแหงความสุข ” 

๒.๒ 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 

๒.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประกอบดวย ๗ ยุทธศาสตร ไดแก 
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่ม 
                    รายไดใหประชาชน 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการศึกษาศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

๒.๔ เปาประสงค 
๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดให    

ประชาชน 
๔. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย 
๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๗. ดานการเมืองและการบริหาร 

 

 



   ๒.๕ ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 กลยุทธ 
 ๑.๑ จัดการระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ 
 ๑.๒ สรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑.๓ จัดระบบฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
 กลยุทธ 
 ๑.๑ ปรับปรุงระบบนํ้าประปา 
 ๑.๒ พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาเพ่ือการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพ่ิม  
                  รายไดใหกับประชาชน 
 กลยุทธ 
 ๑.๑ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 
 ๑.๒ สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหไดมาตรฐาน 
 ๑.๓ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม อปพร. 
 ๑.๔ สรางความปลอดภัยในทรัพยสินและใหการชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ 
 ๑.๕ ปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
 ๑.๖ สนับสนุนพัฒนาสินคาการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย และพัฒนารายได 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ 
 ๑.๑ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพื้นที ่
 ๑.๒ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุม 
 ๑.๓ พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
 ๑.๔ ปรับปรุงหรือกอสรางเสนทางคมนาคมเขาพื้นที่เพื่อการเกษตร 
 ๑.๕ พัฒนา รับปรุงเสียงตามสายและเสียงไรสาย 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย 
 กลยุทธ 
 ๑.๑ สงเสริมสตรี เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให อสม. ในพื้นที่ชวยดูแลประชาชน 
 ๑.๒ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณปองกันแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 กลยุทธ 
 ๑.๑ จัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน 
 ๑.๒ การสงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน 
 ๑.๓ สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๗ พัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล 
 กลยุทธ 
 ๑.๑ สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเมือง การบริหาร การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชน 
 ๑.๒ สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหประชาชน 
 ๑.๓ พัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 ๑.๔ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

๒.๖ จุดยืนทางยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหาดกรวด 
    จากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และศักยภาพของเทศบาลตําบลหาดกรวด จึงกําหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลหาดกรวด คือ พัฒนาตําบลหาดกรวดใหเปนตําบลแหงความสุข 
๒.๗ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

      ยุทธศาสตรจังหวัดอุตรดิตถ ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางบานเมืองใหหนาอยูชุมชนและครอบครัว
เขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  เ ช่ือมโยงยุทธศาสตรในภาพรวมของตําบลหาดกรวด คือ ยุทธศาสตรที่  ๒         
การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
และยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
     ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัย ได
มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  เช่ือมโยงยุทธศาสตรในภาพรวมของตําบล
หาดกรวด คือ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่ม
รายไดใหประชาชน   
      ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการทองเที่ยว  เช่ือมโยง
ยุทธศาสตรในภาพรวมของตําบลหาดกรวด คือ ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
      ยุทธศาสตรที่ ๔  อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงนํ้า และสงเสริมพัฒนา
พลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  เช่ือมโยงยุทธศาสตรในภาพรวมของตําบลหาดกรวด คือ ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย       
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ดวยเทคนิค SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มีเข่ือนสิริกิต์ิเปนอางเก็บนํ้าขนาดใหญ และเปนแหลงผลิตกระแสไฟฟาสําคัญของประเทศโดยมี

แมนํ้านานเปนแมนํ้าสายหลักของจังหวัด 
๒. เปนแหลงปลูกผลไม และมีผลิตผลทางการเกษตรทีห่ลากหลายตลอดป 
๓. มีจุดผานแดนถาวรภูดูที่เปนประตูเช่ือมการคากับประเทศเพื่อนบาน 
๔. มีพื้นที่ปาไมที่อุดมสมบูรณมีคุณคาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
๕. มีสถานีรถไฟ และมีศูนยซอมบํารุงเครื่องจักรกลรถไฟที่ใหญที่สุดในภาคเหนือ 
๖. มีแหลงแรเหล็กนํ้าพี้ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

จุดออน (Weaknesses) 
๑. ระบบชลประทานยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ทางการเกษตร 
๒. เกษตรกรใชสารเคมีมากทําใหดินเสื่อมสภาพ 
๓. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรที่ครบวงจร 
๔. โครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโดยเฉพาะอยางย่ิงระบบนํ้าประปายัง

ครอบคลุมไมทั่วถึง 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 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใกลและ 
    สะดวกมาก 
๕. การพัฒนารถไฟทางคูของรัฐบาลผานจังหวัดอุตรดิตถ 
๖. รัฐบาลมีนโยบาย Zoning พื้นที่การเกษตร ทําใหเกิดความชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทําใหเกิดภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได 

แนนอน 
๒. ปจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึนทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนและความสามารถในการแขงขันลดลง 
๓. ระบบการใชชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับขอมูลผานสื่อตางๆมีผลตอคานิยมและพฤติกรรมทางลบ

โดยเฉพาะเยาวชน 



๔. การแขงขันดานการทองเที่ยวระดับประเทศ และระดับภูมิภาคมีเพิ่มมากข้ึนทําใหนักทองเที่ยวมี
ทางเลือกมากมาย 

 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
  ๑. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
  เทศบาลตําบลหาดกรวดยังไมมีรางระบายนํ้าที่ไดมาตรฐานเมื่อฝนตกทําใหนํ้าทวมไมสามารถ
ระบายนํ้าไดทันทําใหบางพื้นที่มีนํ้าทวมขังบานเรือน พื้นผิวถนนมีความคับแคบ ขรุขระเปนหลุมบอ และไหล
ทางไมเสมอกัน ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ปญหาไฟฟาสองสวางทางสาธารณะตามถนน ตรอก ซอยตางๆ ซึ่ง
บางแหงมีแตยังไมสวางเพียงพอ อาจกอใหเกิดเหตุว่ิงราวทรัพยสิน สวนปญหาดานการประปา มีปญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพของนํ้าในชวงฤดูฝนนํ้าขุนไมเหมาะกับอปุโภค บริโภค  
  ๒. ปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  จากการเติบโตของชุมชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มข้ึนของประชากรเปนไป
อยางรวดเร็ว ทําใหมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนจํานวนมากข้ึน มีการจัดเก็บขยะปริมาณขยะจํานวน ๒ ตัน/วัน 
ขยะที่กําจัดได จํานวน ๒ ตัน/วัน บางสวนเปนขยะที่สามารถนํามาใชใหมได แตยังคงมีขยะที่ตกคางเกิดความ
สกปรกและสงกลิ่นรบกวน ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม เน่ืองจากประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการนําขยะทิ้งลงแมนํ้า ตองการใหเทศบาลจัดทําโครงการรณรงคเพื่อ
ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
  ๓. ปญหาดานคุณภาพชีวิต  
  ปญหาการบริการสาธารณสุข เทศบาลตําบลหาดกรวดมีหมูบานหลายหมูบานแตละหมูบานมี
พื้นที่ไมเทากันจึงทําใหบางพื้นที่เปนแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายจึงกอใหเกิดโรคระบาด เชนไขโรคออก ทําใหมี
ยุงชุกชุมอาจทําใหเกิดโรคไขเลือดออก ตองดําเนินการปองกันและแกไขโดยการฉีดพนยา ปญหาดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กลองวงจรปดในชุมชนยังไมเพียงพอกับความตองการ 
  ๔. ปญหาดานการมีสวนรวม  
  ระบบเสียงตามสายยังไมครอบคลุมพื้นที่ และยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เทศบาลตําบล
หาดกรวด จึงดําเนินการสํารวจปญหาดังกลาวในทุกหมูบานเพื่อเปนขอมูลในการแกไขปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารกิจกรรมของเทศบาลตําบลหาดกรวดใหประชาชนไดรับทราบ
อยางทั่วถึง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมใหประชาชนในเขตเทศบาล ตลอดจนการจัดทําปายประชาสัมพันธ
ในแตละหมูบาน 
 
 



 
๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

 

ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทางสังคม 
 

ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรการ
เสริมสราง ความ 
มั่นคงแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร
ความ
รวมมือ
ระหวาง

ประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร  
การ

เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ

ปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร 
ดานความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร
การสราง

ความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแขงขันได
อยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 
 

ยุทธศาสตร
การสราง
ความเปน

ธรรมและลด
ความเหล่ือม
ลํ้าในสังคม 

 

ยุทธศาสตร
การเติบโตที่
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม

เพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

และระบบ 
โลจิสติกส 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

 

ยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัด 

ภาคเหนือตอนลาง 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนา
กระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการ การตลาดสินคาเกษตร

และสินคาชุมชน  

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาโครงขาย
การคา  การลงทุน การบริการ 

เครือขายคมนาคมขนสงส่ีแยกอินโด
จีนและอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 

ยุทธศาสตร     

จังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสราง

บานเมืองใหนาอยูชุมชนและ

ครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ี

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ OTOP ใหมี
คุณภาพปลอดภัย ได
มาตรฐาน และมีการบริหาร
จัดการดานการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาทุน
ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ ๔ อนุรักษ 
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม และแหลงน้ํา 
และสงเสริมพัฒนาพลังงาน
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๕ เพ่ิม
ศักยภาพ การคา การ
ลงทุน การทองเที่ยว และ
ความสัมพันธกับประเทศ
เพ่ือนบานใชประโยชน 

แบบ ยท. 01 



๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ตอ) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของอปท. 

ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ 

ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ดานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและ
อบายมุข 

 

ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานการสงเสริมอาชีพ 
การลงทุนพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ดานศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
การศึกษา 

ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลตําบล

หาดกรวด 

แบบ ยท. 01 

เปาประสงค บริหารจัดการการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
อยางเปนระบบ และ
สรางเสริมจิตสํานึกให
ประชาอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

พัฒนาแหลงน้ําอุปโภค 
บริโภค และแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
ทั่วถึงและพอเพียง 

สงเสริม สนับสนุน 
สวัสดิการตางๆ และ
สงเสริมสนับสนุน
พัฒนาสินคาทาง
การเกษตร การผลิต
เกษตรอินทรียให
ประชาชนอยูดี กินดี 
เสริมสรางความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

พัฒนาเสนทาง
คมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคใหทั่วถึง  

สงเสริม รณรงคให
ประชาชนใสใจใน
สุขภาพ และควบคุม
โรคติดตอ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 

การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 

การพัฒนาแหลงน้ํา

เพ่ืออุปโภค บริโภค 

และเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม ชุมชน สินคา

การเกษตร การทํา

เกษตรอินทรียและเพ่ิม

รายไดใหประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

การพัฒนาดาน

สาธารณสุขและ

อนามัย 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การ

พัฒนาดานการศึกษา 

ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ ๗ 

การพัฒนาดาน

การเมืองและการ

บริหาร 

สงเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
เด็ก เยาวชนใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน 
และสงเสริมศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

พัฒนา สงเสริม
กระบวนการมีสวน
รวม สรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 



๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ตอ) 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ 

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
พาณิชย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แบบ ยท. 01 

๑.จัดการระบบ
จัดเก็บขยะและ 
กําจัดขยะ 
๒.สรางจิตสํานึกดาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๓.จัดระบบฟนฟู
สภาพแวดลอมและ
ปองกันมลพิษ 

 

๑.ปรับปรุงระบบ
นํ้าประปา 
๒.พัฒนาแหลงนํ้า
เพื่อการเกษตร 

 

๑.จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ  
ผูพิการ ผูปวยเอดส 
๒.สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหได
มาตรฐาน 
๓.สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม  
อปพร. 
๔.สรางความปลอดภัยในทรัพยสินและ
ใหการชวยเหลือผูประสบภัยทาง
ธรรมชาต ิ
๕.ปองกันและปราบปรามยาเสพติดให
ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 
๖.สนับสนุนพัฒนาสินคาการเกษตร 
การผลิตเกษตรอินทรีย พัฒนารายได 

 

๑.ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะใหครอบคลุม 
ทุกพื้นที ่
๒.ขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตรใหครอบคลุม 
๓ พัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
๔ ปรับปรุงหรือกอสราง
เสนทางคมนาคมเขาพื้นที่
เพื่อการเกษตร 
๕ พัฒนาปรับปรุงเสียง
ตามสายและเสียงไรสาย 

 

๑ สงเสริมสตรี 
เยาวชนโดยสนับสนุน
งบประมาณให อสม. 
ในพื้นที่ชวยดูแล
ประชาชน 
๒ แนวทางการสงเสริม
สนับสนุนงบประมาณ
ปองกันแกไขปญหา
โรคติดตอ และโรคไม
ติดตอ 
 

๑.จัดการศึกษาข้ัน
กอนปฐมวัย และ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐาน 
๒ การสงเสริมกีฬา
ยุวชน เยาวชน และ
ประชาชน 
๓ สงเสริมศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

๑ สงเสริมความรูความ
เขาใจเรื่องการเมือง การ
บริหาร การปกครอง การ
มีสวนรวมของประชาชน 
๒ สงเสริมและสรางความ
เขมแข็งใหประชาชน 
๓ พัฒนาเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 
๔ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
 



คาเปาหมาย 

 

     ๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร  ( Strategy  Map) 

 

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

“ หาดกรวดตําบลแหงความสุข ” 

เปาประสงคที่ ๑ เปา 
ประสงค 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
ยุทธศาสตร

การพัฒนาที่ ๑ 

ยุทธศาสตร

การพัฒนาที่ ๒ 

คาเปาหมาย คาเปาหมาย 

 

กลยุทธ 
๑.จัดการระบบ
จัดเก็บขยะและ 
กําจัดขยะ 
๒.สรางจิตสํานึกดาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๓.จัดระบบฟนฟู
สภาพแวดลอมและ
ปองกันมลพิษ 

 

แผนงาน 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาที่ ๓ 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาที่ ๔  

ยุทธศาสตร

การพัฒนาที่ ๕ 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาที่ ๖ 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาที่ ๗ 

เปาประสงคที่ ๒ เปาประสงคที่ ๓ เปาประสงคที่ ๔ เปาประสงคที่ ๕ เปาประสงคที่ ๗ เปาประสงคที่ ๖ 

คาเปาหมาย 

 

คาเปาหมาย 

 

คาเปาหมาย 

 

คาเปาหมาย 

 

คาเปาหมาย 

 

๑.ปรับปรุงระบบ
นํ้าประปา 
๒.พัฒนาแหลงนํ้า
เพื่อการเกษตร 

 

๑.จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ  
ผูพิการ ผูปวยเอดส 
๒.สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหได
มาตรฐาน 
๓.สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม  
อปพร. 
๔.สรางความปลอดภัยในทรัพยสินและ
ใหการชวยเหลือผูประสบภัยทาง
ธรรมชาต ิ
๕.ปองกันและปราบปรามยาเสพติดให
ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 
๖.สนับสนุนพัฒนาสินคาการเกษตร 
การผลิตเกษตรอินทรีย พัฒนารายได 

 

๑.ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะใหครอบคลุม 
ทุกพื้นที ่
๒.ขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตรใหครอบคลุม 
๓ พัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
๔ ปรับปรุงหรือกอสราง
เสนทางคมนาคมเขาพื้นที่
เพื่อการเกษตร 
๕ พัฒนาปรับปรุงเสียง
ตามสายและเสียงไรสาย 

 

๑ สงเสริมสตรี 
เยาวชนโดยสนับสนุน
งบประมาณให อสม. 
ในพื้นที่ชวยดูแล
ประชาชน 
๒ แนวทางการสงเสริม
สนับสนุนงบประมาณ
ปองกันแกไขปญหา
โรคติดตอ และโรคไม
ติดตอ 
 

๑.จัดการศึกษาข้ัน
กอนปฐมวัย และ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐาน 
๒ การสงเสริมกีฬา
ยุวชน เยาวชน และ
ประชาชน 
๓ สงเสริมศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

๑ สงเสริมความรูความ
เขาใจเรื่องการเมือง การ
บริหาร การปกครอง การ
มีสวนรวมของประชาชน 
๒ สงเสริมและสรางความ
เขมแข็งใหประชาชน 
๓ พัฒนาเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 
๔ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การพาณิชย 

แผนงาน 
งบกลาง 



 

 

 

 

สวนที่  ๔ 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสู 

การปฏิบัต ิ

 

 

 

 



สวนที่ ๔  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ

 ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- ดานบริการชุมชน  
  และสังคม  
- ดานเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการเกษตร 

กองสาธารณสุข 
กองเกษตร 

ทต.หาดกรวด 

๒ การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค 
และเพื่อการเกษตร 

- ดานเศรษฐกิจ 
  

-แผนงานการพาณิชย 
-แผนงานการเกษตร 
 

กองชาง 
 

ทต.หาดกรวด 

๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน 
สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย 
และเพิ่มรายไดใหกับประชาชน 

- ดานบริการชุมชน 
  และสังคม 
- ดานการดําเนิน 
  งานอ่ืนๆ 
- ดานบริการชุมชน 
  และสังคม 
- ดานบริหารทั่วไป 
- ดานการเศรษฐกิจ 
 

-แผนงานสังคมสงเคราะห 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสรางความเขมแข็งของ 
 ชุมชน 
-แผนงานการรักษาความสงบ 
 ภายใน 
-แผนงานการเกษตร 

สํานักปลัด 
กองศึกษา 
กองเกษตร 

ทต.หาดกรวด 

๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน - ดานบริหารทั่วไป 
- ดานบริการชุมชน 
  และสังคม 
 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองชาง 
สํานักปลัด 

ทต.หาดกรวด 

๕ การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย - ดานบริการชุมชน 
  และสังคม 
  

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
 และนันทนาการ 
-แผนงานสรางความเขมแข็งของ 
 ชุมชน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
 

กองศึกษา 
กองสาธารณสุข 

ทต.หาดกรวด 

๖ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

- ดานบริการชุมชน 
  และสังคม 
 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
 และนันทนาการ 
 

กองศึกษา ทต.หาดกรวด 

๗ การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและ
การจัดการของเทศบาล 

- ดานบริการชุมชน 
  และสังคม 
- ดานบริหารทั่วไป 
 

-แผนงานสรางความเขมแข็ง 
 ของชุมชน 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

สํานักปลัด ทต.หาดกรวด 

 

 



 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 



จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

และสิ่งแวดลอม

5 200,000 5 200,000 5 200,000 5 200,000 20 800,000

3 18,000 3 18,000 3 18,000 3 18,000 12 72,000

8 218,000 8 218,000 8 218,000 8 218,000 32 872,000

15 10,200,000 15 10,200,000 15 10,200,000 15 10,200,000 60 40,800,000

9 32,120,000 9 32,120,000 9 32,120,000 9 32,120,000 36 128,480,000

24 42,320,000 24 42,320,000 24 42,320,000 24 42,320,000 96 169,280,000

และเพ่ือการเกษตร

  2.1 แผนงานพาณิชย

  2.2 แผนงานการเกษตร

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม  4  ป

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ป 2564

ยุทธศาสตร

1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

  1.1 แผนงานสาธารณสุข

รวม

2) การพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค 

  1.2 แผนงานการเกษตร



จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000

3 15,572,000 3 15,572,000 3 15,572,000 3 15,572,000 12 62,288,000

3 410,000 3 410,000 3 410,000 3 410,000 12 1,640,000

7 1,600,000 7 1,600,000 7 1,600,000 7 1,600,000 28 6,400,000

14 725,000 14 725,000 14 725,000 14 725,000 56 2,900,000

28 18,317,000 28 18,317,000 28 18,317,000 28 18,317,000 112 73,268,000

80 53,168,000 80 53,168,000 80 53,168,000 80 53,168,000 320 212,672,000

11 930,000 11 930,000 11 930,000 11 930,000 44 3,720,000

91 54,098,000 91 54,098,000 91 54,098,000 91 54,098,000 364 216,392,000

2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 800,000

2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000

12 360,000 12 360,000 12 360,000 12 360,000 48 1,440,000

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

17 650,000 17 650,000 17 650,000 17 650,000 68 2,600,000

       นันทนาการ

รวม

5) การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย

  5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

  5.3 แผนงานสาธารณสุข

  3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

  3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม

4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

  4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

  5.4 แผนงานการศึกษา

3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน

  3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย 

และเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน

รวม  4  ปป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

  5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ

รวม

  3.2 แผนงานงบกลาง

  3.5 แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร



จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ(บาท)

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

10 1,242,000 10 1,242,000 10 1,242,000 10 1,242,000 40 4,968,000

11 460,000 11 460,000 11 460,000 11 460,000 44 1,840,000

21 1,702,000 21 1,702,000 21 1,702,000 21 1,702,000 84 6,808,000

การจัดการของเทศบาล

7 210,000 7 210,000 7 210,000 7 210,000 28 840,000

9 1,320,000 9 1,320,000 9 1,320,000 9 1,320,000 36 5,280,000

16 1,530,000 16 1,530,000 16 1,530,000 16 1,530,000 64 6,120,000

205 118,835,000 205 118,835,000 205 118,835,000 205 118,835,000 820 475,340,000รวมท้ังสิ้น

6) การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

  6.1 แผนงานการศึกษา

       นันทนาการ

รวม

7) พัฒนาดานการเมือง การบริหารและ

  7.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม  4  ปป 2561 ป 2562 ป 2563

  6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

ป 2564

รวม

  7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ยุทธศาสตร



 

 

 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดการขยะแบบ เพ่ือประชาชน ตําบลหาดกรวด ประชาชนมีสวนรวมในการ 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละของ มีการบริหารจัดการขยะท่ีดี กอง

ประชาชนมีสวนรวม ตําบล  มีการจัดการขยะท่ีดี มีวินัย จัดการขยะ ชุมชนท่ีมี ปริมาณขยะลดลงหรือไมเพ่ิมข้ึน สาธารณสุข

หาดกรวด มีจิตสํานึกท่ีดี และจัดการขยะได การจัดการ เกิดความรัก ความสามัคคีใน

แบบเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขยะแบบมี ชุมชน 

สวนรวม

2 โครงการจัดการขยะอันตรายและ 1.เพ่ือรณรงคปลูกจิตสํานึกใน เพ่ือแกไขปญหาขยะอันตราย 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ขยะอันตรายและขยะมีพิษไดรับ กอง

ขยะพิษ การรักษาสิ่งแวดลอมและรักษา ขยะมีพิษ อยางถูกวิธี เปน ขยะมีพิษ การแกไขอยางเปนระบบ สาธารณสุข

ความสะอาดในหมูบาน ระบบ ลดลง

2.แกไขปญหาขยะท่ีเปนอันตราย

และขยะพิษ

3 โครงการรณรงคเก็บขยะ เพ่ือสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี เอ้ือตอ ประชาชนตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ประชาชนมีกิจกรรมรณรงครักษา กอง

รักษาสิ่งแวดลอม การมีสุขภาพดี ของประชาชน ความสะอาดรวมกัน หมูบานมี สาธารณสุข

ตําบล สิ่งแวดลอมดี สุขภาพดี

หาดกรวด

งบประมาณและท่ีผานมา
วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการเยาวชนพิทักษรัก เพ่ือใหเยาวชนมีความรูความ เยาวชนตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 เยาวชนมีความรู ความเขาใจ กอง

สิ่งแวดลอมเพ่ือใหเยาวชนมี เขาใจเก่ียวกับปญหาขยะ และ ของเยาวชน ในการสงเสริมดูแลรักษา สาธารณสุข

ความรูความ เกิดกระบวนการเรียนรูในการลด ท่ีมีความรัก สิ่งแวดลอม ปญหาชยะมูลฝอย

ปริมาณขยะ รวมถึงการดูแล พิทักษสิ่ง หมูบานปราศจากขยะ มี

รักษาสิ่งแวดลอม แวดลอม ทัศนียภาพท่ีสวยงาม นามอง

5 โครงการหาดกรวดรวมใจ เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนให คลองธรรมชาติสะอาด นํ้าใส 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ประชาชนไดใชประโยชนจาก กอง

คลองสวย นํ้าใส ใสใจสิ่งแวดลอม นาอยูนาอาศัย มีทัศนียภาพท่ี สิ่งแวดลอมดี ของคลอง หวย หนอง คลอง บึง และ สาธารณสุข

สวยงาม เหมาะสมตอระบบ ใส สะอาด ประชาชนมีจิตสํานึก มีความ

นิเวศวิทยา และการเกษตร ตระหนักเห็นความสําคัญในการ

ดูแลรักษาแหลงนํ้าอยางตอเน่ือง

วัตถุประสงคโครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการปลูกไมยืนตน “รักษนํ้า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและตนไม ปลูกไมยืนตนในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 5,000 5,000 5,000 5,000 ตนไมจํานวน ปลูกตนไมในตําบลหาดกรวด กองเกษตร

รักษปา  รักษาแผนดิน” ถึง หมูท่ี 9 ตําบลหาดกรวด 200 ตน

2 โครงการปลูกหญาแฝกตามแนว เพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า ปลูกหญาแฝกในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 5,000 5,000 5,000 5,000 หญาแฝก ปลูกหญาแฝกในพ้ืนท่ีเสี่ยง กองเกษตร

พระราชดําริ ตามแนวพระราชดําริ ถึง หมูท่ี 9 ตําบลหาดกรวด จํานวน 

5,000 ตน

3 โครงการอบรม และสรางแนว เพ่ือปองกันไฟไหมปาชุมชน สรางแนวกันไฟในชุมชนไมให 8,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชน มีแนวกันไฟปองกันไฟไหมใน กองเกษตร

กันไฟปาชุมชน เกิดไฟไหมในชวงฤดูแลง จํานวน ชุมชนอยางท่ัวถึง

40 คน

โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ



 

 

 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 

การพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค 

และเพ่ือการเกษตร 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด เปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 1 500,000 500,000 500,000 500,000 มีนํ้าประปา ประชาชตําบลหาดกรวดมีนํ้าใช กองชาง

หมูท่ี 1 บานทับใหม มีนํ้าอยางเพียงพอ บานทับใหม เพ่ิมมากข้ึน อยางเพียงพอ

2 โครงการติดตั้งตะแกรงครอบกัน เพ่ือปองกันไมใหใบไมและวัสดุ กอสรางกรงครอบกันใบไม และ 100,000 100,000 100,000 100,000 มีกรงครอบ ประชาชนมีนํ้าประปาท่ีสะอาด กองชาง

ใบไมและกันนก หมูท่ี 1 อ่ืนๆตกลงไปในประปาหมู 1 ปองกันนกไมใหตกลงในประปา ปองกันใบไม ใชอุปโภค บริโภค 

บานทับใหม บานทับใหม

3 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด เปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 2 500,000 500,000 500,000 500,000 มีนํ้าประปา ประชาชนตําบลหาดกรวดมีนํ้า กองชาง

หมูท่ี 2 บานหาดกรวด มีนํ้าอยางเพียงพอ บานทับใหม เพ่ิมมากข้ึน ใชอยางเพียงพอ

4 โครงการยายถังสูงประปาบาน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 5 มีนํ้า ยายถังสูงประปาบานนางแสงไป 300,000 300,000 300,000 300,000 มีนํ้าประปา ประชาชนหมูท่ี 5 มีนํ้าประปา กองชาง

นางแสงไปสํานักสงฆปาแดง ประปาใชอยางท่ัวถึง สํานักสงฆปาแดง พรอมขุดเจาะ เพ่ิมมากข้ึน ใชอุปโภค บริโภค เพียงพอ

พรอมขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 5 บอบาดาล

5 โครงการกอสรางประปาถังสูง เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 6 มีนํ้า กอสรางประปาขนาดใหญบริเวณ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 6 บานซาน กองชาง

ขนาดใหญท่ีวัดเนินโพธ หมูท่ี 6 ประปาใชอยางเพียงพอ ท่ัวถึง ท่ีวัดเนินโพธ์ิ หมูท่ี 6 เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

แผนงานพาณิชย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

6 โครงการขุดลอกสระนํ้าเกา เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มีนํ้า ขุดสระนํ้าเกาของหมูบาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญ กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 7 บานไผใหญ ประปาใชอยางท่ัวถึง หมูท่ี 7 บานไผใญ เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

7 โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปา ประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญ ปรบปรุงระบบนํ้าประปา หมูท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 มีนํ้าประปา ประชาชนหมูท่ี 7 บานไผใหญมี กองชาง

หมูท่ี 7 บานไผใหญ ไดมีนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค 7 บานไผใหญ เพ่ิมมากข้ึน นํ้าอุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด

8 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าหวย เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 7 มีนํ้า ขุดลอกหวยนํ้าจาง หมูท่ี 7 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแหลงนํ้า ประชาชน หมูท่ี 7 ไดใชนํ้า กองชาง

นํ้าจาง (ฝงไผใหญ) หมูท่ี 7 เพ่ืออุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ (ฝงไผใหญ) ท่ีใหญข้ึน อยางเพียงพอ

9 โครงการติดตั้งตะแกรงครอบกัน เพ่ือปองกันไมใหใบไมและวัสดุ กอสรางกรงครอบกันใบไม และ 100,000 100,000 100,000 100,000 มีกรงครอบ ประชาชนมีนํ้าประปาท่ีสะอาด กองชาง

ใบไมและกันนก หมูท่ี 7 อ่ืนๆตกลงไปในประปาหมู 7 ปองกันนกไมใหตกลงในประปา ปองกันใบไม ใชอุปโภค บริโภค 

บานไผใหญ

10 โครงการปรับปรุงบอบาดาล เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้า ปรับปรุงบอบาดาล (ดงเหนือ) 300,000 300,000 300,000 300,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดี กองชาง

(ดงเหนือ) หมูท่ี 8 ประปาใชอยางท่ัวถึง หมูท่ี 8 เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

11 โครงการวางทอประปาไปบาน เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้า วางทอประปา PVC ขนาด 4 น้ิว 500,000 500,000 500,000 500,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดี กองชาง

นายจรูญ ซอยทางเช่ือมไผใหญ ประปาใชอยางท่ัวถึง ซอยทางเช่ือมไผใหญ เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

(ซอยดงแขวน) หมูท่ี 8 (ซอยดงแขวน) หมูท่ี 8

12 โครงการวางทอระบายนํ้าดิบ ประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดี วางทอระบายนํ้าดิบประปา 500,000 500,000 500,000 500,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 8 บานดงชางดี กองชาง

ประปา หมูท่ี 8 บานดงชางดี มีนํ้าใชอยางเพียงพอ หมูบาน หมูท่ี 8 บานดงชางดี เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

13 โครงการวางทอระบบนํ้าดิบ เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้า วางทอระบบนํ้าดิบประปาจาก 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนหมูท่ี 8 มีนํ้าอุปโภค กองชาง

ประปา หมูท่ี 8 จากสระปาแดง ประปาอุปโภค บริโภค เพียงพอ ปาแดงไปหมูท่ี 8 บานดงชางดี ไดประโยชน  บริโภค อยางเพียงพอ

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

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

15 โครงการขุดลอกสระประปา เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 มีนํ้า ขุดลอกสระเกาบริเวณบาน 500,000 500,000 500,000 500,000 มีประปา ประชาชนหมูท่ี 9 บานดงชางดี กองชาง

บริเวณหนาบานลุงไหว หมูท่ี 9 ประปาใชอยางท่ัวถึง ลุงไหว หมูท่ี 9 บานเขาตอง เพ่ิมมากข้ึน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

บานเขาตอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการการพัฒนาระบบกักเก็บ เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าธรรมชาติใน พัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้า 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 มีระบบกักเก็บ มีแหลงนํ้าธรรมชาติในพ้ืนท่ีไว กองชาง

และระบายนํ้าคลองจระเข พ้ืนท่ีไวกักเก็บนํ้าและระบายนํ้า คลองจระเขความยาวประมาณ นํ้าและระบาย กักเก็บนํ้าและมีการระบายนํ้า

คลองจระเข 8 กิโลเมตร นํ้า ลงคลองจระเข

2 โครงการกอสรางคลองไสไกจาก เพ่ือใหเกษตรกรไดมีนํ้าใชในชวง กอสรางคลองไสไกหลังเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 คลองไสไก เกษตรกรมีนํ้าใชในการทําการ กองชาง

หลังเทศบาลไปคลองจระเข ฤดูแลงเพ่ือทําการเกษตร ไปคลองจระเข เพ่ิมข้ึน เกษตรอยางพอเพียง

(บริเวณท่ีนางกานตอง) หมูท่ี 1 

3 โครงการซอมแซมคลองสงนํ้า เพ่ือใหประชาชน หมูท่ี 1 - 5 ซอมแซมคลองสงนํ้าดวยไฟฟา 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สถานีสูบนํ้า เกษตรกรทํานาหมูท่ี 1 - 5 มีนํ้า กองเกษตร

ดวยไฟฟาสถานีบานทับใหม ใชนํ้าทําการเกษตรอยางมี ความยาว 3,500 ม. ไดมาตรฐาน ใชเพ่ือการเกษตรอยางมี

หมู 1 และคลองสงนํ้าดวยไฟฟา ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

สถานีบานวังหมู หมู 4

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ



4 โครงการขุดลอกคลองตาสุข เพ่ือใหเกษตรกรไดมีนํ้าใชใน ขุดลอกคลองตาสุข พรอมสราง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีสระเก็บนํ้า เกษตรกรมีนํ้าใชในการทําการ กองชาง

พรอมทางเขา - ออก หมูท่ี 3 ชวงฤดูแลงเพ่ือทําการเกษตร ทาง เขา - ออก ไดมากข้ึน เกษตรอยางพอเพียง

บานบุงจิก อยางเพียงพอ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการวางทอสงนํ้าบริเวณ เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชอุปโภค เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไวใชอยาง 800,000 800,000 800,000 800,000 มีนํ้าใชเพ่ิม เกษตรกรมีนํ้าใชในการทําการ กองชาง

คลองจระเขลงหนองแขม หมู 6 บริโภคและทําการเกษตรเพียงพอ เพียงพอ มากข้ึน เกษตรอยางพอเพียง

6 โครงการขุดลอกฝายนํ้าลนหวย เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 7 มี ขุดลอกฝายนํ้าลน หวยสองจบ 500,000 500,000 500,000 500,000 มีฝายนํ้า ประชาชนหมูท่ี 7 มีแหลงนํ้า กองชาง

สองจบ หมูท่ี 7 แหลงนํ้าเพ่ือทําการเกษตรอยาง หมูท่ี 7 เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือทําการเกษตรอยางมี

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

กองชาง

7 โครงการขุดลอกสระเกาภายใน เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการ เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไวใชอยาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สระเกากัก ประชาชนหมูท่ี 8 มีแหลงนํ้า กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 8 บานดงชางดี อุปโภค บริโภค เละการเกษตร เพียงพอ เก็บนํ้าได เพ่ือทําการเกษตร อุปโภค-

อยางเพียงพอ เพ่ิมมากข้ึน บริโภคไดอยางเพียงพอ

8 โครงการขุดลอกคลองหวยลึก เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการ เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไวใชอยาง 500,000 500,000 500,000 500,000 สระเกากัก ประชาชนหมูท่ี 8 มีแหลงนํ้า กองชาง

หมูท่ี 8 บานดงชางดี อุปโภค บริโภค เละการเกษตร เพียงพอ เก็บนํ้าได เพ่ือทําการเกษตร อุปโภค-

อยางเพียงพอ เพ่ิมมากข้ึน บริโภคไดอยางเพียงพอ

9 โครงการขุดลอกสระเกาภายใน เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการ ประชาชนมีนํ้าไวใชอยางในชวง 100,000 100,000 100,000 100,000 สระเกากัก ประชาชนหมูท่ี 9 มีแหลงนํ้า กองชาง

หมูบาน หมูท่ี 9 บานเขาตอง อุปโภค บริโภค เละการเกษตร ฤดูแลงอยางเพียงพอ เก็บนํ้าได เพ่ือทําการเกษตร อุปโภค-

อยางเพียงพอ เพ่ิมมากข้ึน บริโภคไดอยางเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



 

 

 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน 

สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย 

และเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 

 

 

 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมกิจกรรม ชมรม/ เพ่ือสรางการมีสวนรวมของ ผูสูงอายุและผูพิการในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้ง ผูสูงอายุและผูพิการมีสวนรวม กองการ

กลุม ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูปวย ผูสูงอายุ ผูพิการใหมีกิจกรรมทํา หาดกรวด ท่ีอบรม ในการทํากิจกรรม ศึกษา

โรคเอดส

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

งบประมาณและท่ีผานมา

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห

ท่ี



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูปวย จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุภายใน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 จํานวนคน ผูสุงอายุมีรายไดพอเพียงแก กองการ

ผูสูงอายุ ตําบลหาดกรวด ท่ีไดรับเบี้ย การยังชีพ ศึกษา

ผูสูงอายุ

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

พอเพียงแกการยังชีพ ภายในตําบลหาดกรวด ท่ีไดรับเบี้ย ยังชีพ ศึกษา

ยังชีพคน

พิการ

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

รายได พอเพียงแกการยังชีพ ภายในตําบลหาดกรวด ท่ีรับเบี้ย การยังชีพ ศึกษา

ยังชีพผู

ปวยเอดส

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ เพ่ือใหประชาชนไดรวมกันแก ประชาชนไดเสนอความคิดเห็น 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

จัดทําแผนชุมชน ปญหาในแตละชุมชน / หมูบาน และปญหา เพ่ือการแกไขตอไป ผูเขารวม พัฒนาชุมชนของตนเอง

ประชุม

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนมี รณรงคประชาสัมพันธและจัด 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้ง ประชาชนและเยาวชนมีความ สํานักปลัด

ยาเสพติด ตําบลหาดกรวด ความรูความเขาใจเรื่องยาเสพติด อบรมใหความรูกับเยาวชนผูติด ท่ีจัดอบรม รูความเขาใจปญหายาเสพติด

ชวยเหลือผูท่ีเลิกยาเสพติดใหคืน ยาเสพติดใหมีอาชีพสามารถ

สูครอบครัว เลี้ยงชีพได

3 โครงการจัดซื้อชุดตรวจหาสาร เพ่ือใชตรวจหาสารเสพติด จัดซื้อชุดตรวจเพ่ือหาสารเสพติด 100,000 100,000    100,000    100,000    จํานวนชุด ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการ สํานักปลัด

เสพติด ประเภทเมทแอมเฟตามีนในกลุม ประเภทเมทแอมเฟตามีน ตรวจ ตรวจหาสารเสพติดประเภท

ท่ีเสี่ยงกับยาเสพติด เมทแอมเฟตามีน

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ท่ี วัตถุประสงคโครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกิจกรรมปองกันและ เพ่ือฝกอบรม จัดตั้ง และทบทวน จัดอบรม อปพร. จํานวน 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้ง มีกองกําลังชวยเหลือราษฎรท่ี สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย อปพร. พรอมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกจํานวน 100 คน ท่ีจัดอบรม ประสบสาธารณภัย

อปพร. 

2 โครงการติดตั้งกระจกโคงจราจร เพ่ือปองกกันอันตรายท่ีเกิดจาก ติดตั้งกระจกโคงจราจรบริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนจุด ปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการ สํานักปลัด

บริเวณจุดเสี่ยงทางโคง การขับข่ียานพาหนะท่ีว่ิงสวนมา จุดท่ีเสี่ยง หมูท่ี 1 - 9 ท่ีติดตั้ง ขับข่ียานพาหนะบริเวณจุดเสี่ยง กองชาง

หมูท่ี 1-9 ตําบลหาดกรวด กระจกโคง

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือใหประชาชนเคารพกฎจราจร การรณรงคประชาสัมพันธขับข่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง ประชาชนเคารพกฎจราจร สํานักปลัด

ทางจราจรในชวงเทศกาล และลดจํานวนอุบัติเหตุในชวง ปลอดภัยในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1-9 ท่ีจัดรณรงค และลดจํานวนอุบัติเหตุใน

เทศกาล ชวงเทศกาล

4 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาให เพ่ือลดจํานวนอุบัติเหตุผูใช ติดตั้งดวงโคมไฟฟาใหแสงสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนจุด ลดจํานวนอุบัติเหตุผูใชรถยนต สํานักปลัด

แสงสวางตามจุดเสี่ยง รถยนตในพ้ืนท่ี ทต.หาดกรวด ตามจุดเสี่ยงภายนในตําบล ท่ีติดตั้ง ในพ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด

โครงการ

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการเพ่ิมสัญญาณไฟกระพริบ เพ่ือปองกันอันตรายท่ีเกิดจาก ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนจุด ปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการ สํานักปลัด

จราจรตามทางแยกบริเวณ การขับข่ียานพาหนะ บริเวณ ตามบริเวณจุดเสี่ยงในเขตตําบล ท่ีติดตั้ง ขับข่ียานพาหนะบริเวณทางโคง กองชาง

จุดเสี่ยงในเขตตําบลหาดกรวด ทางโคง ทางแยก หาดกรวด

6 โครงการติดกลองวงจรปดตาม เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัย จัดซื้อกลองวงจรปดในจุดเสี่ยงท่ี 500,000 500,000    500,000    500,000    จํานวนจุด เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

จุดเสี่ยงในเขตตําบลหาดกรวด ในชีวิตและทรัพยสิน เกิดอุบัติเหตุภายในเขตตําบล ท่ีติดตั้ง และทรัพยสินของทางราชการ

หาดกรวด

7 โครงการปองกันและบรรเทา เพ่ือปองกันและชวยบรรเทา ประชาชนตําบลหาดกรวด 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได ประชาชนตําบลหาดกรวดเกิด สํานักปลัด

ความเดือดรอนของประชาชนท่ี ความเดือดรอนใหกับประชาชน รับความ ความปลอดภัยในชีวิต และ

เกิดสาธารณภัยตางๆ ในตําบลหาดกรวดท่ีเกิดภัยตางๆ ชวยเหลือ ทรัพยสินมากข้ึน

โครงการท่ี วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการอบรมและผลิตสาร เพ่ือใหความรู เปรียบเทียบขอ เกษตรกร  หมูท่ี 1 – 9  30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติ กองสงเสริม

ชีวภัณฑ แตกตางการใชสารเคมีกับสาร ตําบลหาดกรวด จํานวน กรรมการใชสารเคมีมาเปนสาร การเกษตร

ชีวภัณฑ และเปนจุดเริ่มตนของ 80 ราย ชีวภัณฑ และผลิตพืชอินทรียไว

การปลูกพืชอินทรีย บริโภคและจําหนาย สรางราย

ไดใหกับครอบครัวได

2 โครงการอบรมและสงเสริมการ เพ่ือใหความรูและสรางแนวทาง โรงเรียนจํานวน  5  แหง 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียน นักเรียนสามารถสรางรายได กองสงเสริม

ฝกอาชีพดานการเกษตรกลุม การหารายไดใหกับนักเรียน ในตําบลหาดกรวด จํานวน ระหวางเรียนใหกับครอบครัว การเกษตร

ยุวเกษตร 50 คน

3 โครงการอบรมและสงเสริม เพ่ือใหความรูและสงเสริมการทํา เกษตรกร  หมูท่ี 1 – 9 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร เกษตรกรนําความรูท่ีไดรับ กองสงเสริม

การประมง ประมงในครัวเรือน  ตําบลหาดกรวด จํานวน 50 ราย ไปประยุกตใชในการทําประมง การเกษตร

4 โครงการปลูกสมุนไพรอินทรีย เพ่ือใหเกษตรกรผลิตสมุนไพร เกษตรกร หมูท่ี 1 – 9 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร เกษตรกรไดปลูกสมุนไพรอินทรีย กองสงเสริม

อินทรียท่ีปลอดภัยตอผูผลิต ตําบลหาดกรวด จํานวน ท่ีปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค การเกษตร

งบประมาณและท่ีผานมา
ท่ี

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดใหประชาชน

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

วัตถุประสงค

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ



ผูบริโภค สิ่งแวดลอมเปนรายได  50 ราย สิ่งแวดลอมเปนรายไดท่ีมั่นคง

ท่ีมั่นคงเปนอาชีพท่ียั่งยืน เปนอาชีพท่ียั่งยืน  

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการปลูกขาวอินทรีย เพ่ือใหเกษตรกรผลิตขาวอินทรีย เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร เกษตรกรไดปลูกขาวอินทรีย กองสงเสริม

ท่ีปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค  หมูท่ี 1 - 9 จํานวน ท่ีปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค การเกษตร

สิ่งแวดลอม เปนรายไดท่ีมั่นคง 100 ราย สิ่งแวดลอม เปนรายไดท่ีมั่นคง 

และเปนอาชีพท่ียั่งยืน และเปนอาชีพท่ียั่งยืน

6 โครงการปลูกไมผลอินทรีย เพ่ือใหเกษตรกรผลิตไมผลอินทรีย เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร เกษตรกรไดปลูกไมผลอินทรีย กองสงเสริม

ท่ีปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค  หมูท่ี 1 - 9 จํานวน ท่ีปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค การเกษตร

สิ่งแวดลอม เปนรายไดท่ีมั่นคง 50 ราย สิ่งแวดลอม เปนรายไดท่ีมั่นคง 

และเปนอาชีพท่ียั่งยืน และเปนอาชีพท่ียั่งยืน

7 โครงการอบรมมาตรฐาน เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูและ เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 60,000 60,000 60,000 60,000 เกษตรกร เกษตรกรเขาใจถึงวิธี กองสงเสริม

เกษตรอินทรีย สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน  หมูท่ี 1 - 9 จํานวน การผลิตพืชอินทรีย การเกษตร

เกษตรอินทรีย 60 ราย

8 โครงการปลูกผักอินทรีย เพ่ือใหเกษตรกรผลิตผักอินทรีย เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 40,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร เกษตรกรไดปลูกผักอินทรีย กองสงเสริม

ท่ีปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค  หมูท่ี 1 - 9 จํานวน ท่ีปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค การเกษตร

สิ่งแวดลอม เปนรายไดท่ีมั่นคง 50 ราย สิ่งแวดลอม เปนรายไดท่ีมั่นคง 

และเปนอาชีพท่ียั่งยืน และเปนอาชีพท่ียั่งยืน

9 โครงการอบรม และสงเสริม ใหความรูและสงเสริมการเลี้ยง เกษตรกร หมูท่ี 1-9 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร เกษตรกรนําความรูท่ีไดรับไป กองสงเสริม

การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ แมลงเศรษฐกิจ ตําบลหาดกรวด จํานวน ประยุกตใชในการเลี้ยงแมลง การเกษตร

50 ราย เศรษฐกิจ

วัตถุประสงคโครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผานมา



10 โครงการสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว เพ่ือใหความรูและสงเสริม เกษตรกร ตําบลหาดกรวด 40,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร เกษตรกรนําความรูท่ีไดไป กองสงเสริม

และปลอดภัย การเลี้ยงสัตว  หมูท่ี 1 - 9 จํานวน ประยุกตใชในการเลี้ยงสัตว การเกษตร

50 ราย

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

11 โครงการอบรมและสงเสริม ใหความรูเรื่องมาตรฐานขาว เกษตรกร หมูท่ี 1-9 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร เษตรกรสามารถปฏิบัติตาม กองสงเสริม

การปลูกขาวหรือพืชปลอดภัย GAP และมาตรฐานพืช GAP ตําบลหาดกรวด จํานวน มาตรฐานขาว GAP และ การเกษตร

50 ราย มาตรฐานพืช GAP

12 โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย เพ่ือใหเกษตรกรเรียนรู และผลิต เกษตรกร หมูท่ี 1-9 60,000 60,000 60,000 60,000 เกษตรกร เกษรกรไดเรียนรูและผลิตปจจัย กองสงเสริม

เชน -โครงการทําปุยหมักอินทรีย ปจจัยการผลิตทางการเกษตร ตําบลหาดกรวด จํานวน ทางการเกาตรไวใชเองใน การเกษตร

- โครงการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 80 ราย ครัวเรือน

- โครงการผลิตฮอรโมนธรรมชาติ

- โครงการสงเสริมการปลูกปุย

พืชสด

- โครงการเพาะเลี้ยงแหนแดง

- โครงการเพาะเลี้ยงตัวห้ํา 

ตัวเบียน

- โครงการอบรมและเพาะเลี้ยง

ไสเดือน

13 โครงการวิจัย ปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือนําผลการวิจัยมาสงเสริมให ศึกษาและทําการวิจัยเพ่ือนํามา 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลการวิจัย นําผลการวิจัยมาใชกับแปลง กองสงเสริม

เพ่ิมผลผลิตดานการเกษตรกรรม กับเกษตรกรไดใชประโยชน ปรับปรุงคุณภาพ เพ่ิมผลผลิต อยางนอย เกษตรกร การเกษตร

ดานการเกษตรกรรม 1 เรื่อง

14 โรงเลี้ยงแมลง ตัวห้ํา ตัวเบียน เพ่ือเลี้ยงแมลงธรรมชาติกําจัด โรงเลี้ยงแมลง ตัวห้ํา ตัวเบียน 300,000 300,000 300,000 300,000 โรงเลี้ยงแมลง ไวเลี้ยงแมลงตัวห้ํา ตัวเบียน กองสงเสริม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ศัตรูพืช เชน แตน เบียนกําจัด ตัวห้ํา ตัวเบียน การเกษตร

เพลี้ยออน หนอน แมลงชางปกใส จํานวน 1 หลัง

กําจัดตัวออนเพลี้ยง



 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอม เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2 ที่ใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 150,000 150,000 150,000 150,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

ติดตั้งโคมไฟบริเวณ ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ พุทธรักษา หมูที่ 2 ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

ซอยพุทธรักษา หมูที่ 2 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอม เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2 ที่ใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 150,000 150,000 150,000 150,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

ติดตั้งโคมไฟบริเวณ ซอยพิกุล ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ พิกุล หมูที่ 2 ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

หมูที่ 2 บานหาดกรวด

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง เพื่อใหประชาชน หมูที่ 5 ขยายเขตไฟฟาแรงสูง 3 เฟส 200,000 200,000 200,000 200,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชน หมู 5 ไดใชประโยชน กองชาง

3 เฟส ปาแดงเพื่อสูบนํ้าประปา มีระบบไฟฟาเพื่อใชในการสูบนํ้า บริเวณปาแดงเพื่อใชในการสูบนํ้า ไดมาตรฐาน จากไฟฟาในการสูบนํ้าประปา

หมูที่ 5 บานทา ประปา

4 โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณ เพื่อใหประชาชนหมูที่ 5 ที่ใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 300,000 300,000 300,000 300,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

ซอยนายบุญเลิศ  มวงพันธ ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ นายบุญเลิศ   มวงพันธ หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

หมู 5 บานทา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

5 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณ ซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูที่ 6 มีไฟฟาราย กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคม หมูที่ 6 ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ไปทาทราย ไดมาตรฐาน ทางเพื่อใหแสงสวางอยางทั่วถึง

บานซาน  ซอยไปทาทราย

6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7 ที่ใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 200,000 200,000 200,000 200,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

เพื่อแกไขปญหาไฟฟาตก หมู 7 ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ นายบุญเลิศ   มวงพันธ หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

7 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 250,000 250,000 250,000 250,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูที่ 7 มีไฟฟาราย กองชาง

ซอยแมชํานาญ - บานแมนกแกว ใหแสงสวางในยามค่ําคืน แมชํานาญ - บานแมนกแกว ไดมาตรฐาน ทางเพื่อใหแสงสวางอยางทั่วถึง

หมูที่ 7

8 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูที่ 8 มีไฟฟาราย กองชาง

พรอมติดตั้งดวงโคมหมู 8 ใหแสงสวางในยามค่ําคืน นายบรรจง   เพ็งปาน ไดมาตรฐาน ทางใหแสงสวางอยางทั่วถึง

บานดงชางดี บริเวณหนาบาน

นายบรรจง  เพ็งปาน

9 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟา เพื่อใหประชาชนหมู 9 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณหนาราน 15,000 15,000 15,000 15,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูที่ 9 มีไฟฟาราย กองชาง

บริเวณหนารานปาแอดของเกา ใหแสงสวางในยามค่ําคืน ปาแอดของเกา ไดมาตรฐาน ทางเพื่อใหแสงสวางอยางทั่วถึง

หมู 9 บานเขาตอง 

10 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟา เพื่อใหประชาชน หมู 9 ที่ใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณหนาบาน 30,000 30,000 30,000 30,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจร กองชาง

บริเวณหนาบานผูใหญบาน ถึง ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ ผูใหญ ถึง ซอยแมบุญทิ้ง หมู 9 ไดมาตรฐาน ไปมามีแสงสวางอยางเพียงพอ

ซอยแมบุญทิ้ง หมู 9 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

11 โครงการขยายเขตไฟฟาซอย เพื่อใหประชาชนหมู 9 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูที่ 9 มีไฟฟาราย กองชาง

บานนายอุบล   เชื้อตาย หมูที่ 9 ใหแสงสวางในยามค่ําคืน บานนายอุบล   เชื้อตาย ไดมาตรฐาน ทางเพื่อใหแสงสวางอยางทั่วถึง

12 โครงการติดตั้งโคมไฟฟารายทาง เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9 ที่ใชเสน มีไฟฟารายทางบริเวณหนา 50,000 50,000 50,000 50,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

บริเวณบานนายเพิ่ม  สัพพะโส ทางมีแสงสวางอยางเพียงพอ บานนายเพิ่ม  สัพพะโส หมู 9 ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

หมูที่ 9 บานเขาตอง

13 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9 มีไฟฟา มีไฟฟารายทางบริเวณซอย 500,000 500,000 500,000 500,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนหมูที่ 9 มีไฟฟาราย กองชาง

ซอยบานนายวันชัย   ตั้งเคา ใหแสงสวางในยามค่ําคืน บานนายวันชัย   ตั้งเคา ไดมาตรฐาน ทางเพื่อใหแสงสวางอยางทั่วถึง

หมูที่ 9

14 โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟา เพื่อลดคาใชจาย คาอุปกรณไฟฟา เปล่ียนหลอดไฟฟาสาธารณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ลดคาใชจายและคาอุปกรณ กองชาง

สาธารณะเปนหลอดประหยัดไฟ และงายตอการซอมบํารุง ในพื้นที่ตําบลหาดกรวด ไดประโยชน ไฟฟา

15 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 - 2 หมูที่ 1 - 2 มีไฟฟาใชเพื่อ 300,000 300,000 300,000 300,000 ติดตั้งไฟฟา ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไป กองชาง

การเกษตร หมูที่ 1 - หมูที่ 2 มีไฟฟาใชในการเกษตร การเกษตร ไดมาตรฐาน มามีแสงสวางอยางเพียงพอ

16 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อแกไขประชาชนหมูที่ 2 บานหาดกรวด มีขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพื่อ ประชาชนหมูที่ 2 มีไฟฟาเพื่อ กองชาง

การเกษตรบริเวณซอยพิกุล ไฟฟาใชในการเกษตรอยางทั่วถึง บริเวณซอยพิกุล หมูที่ 2 การเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ

หมู 2 บานหาดกรวด ไดมาตรฐาน

17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อ ประชาชนหมุที่ 3 บานบุงจิก มี เพิ่มเฟสไฟฟาเพื่อการเกษตร 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพื่อ ประชาชนหมูที่ 3 มีไฟฟาเพื่อ กองชาง

แกไขปญหาไฟฟาตกซอยลาง ไฟฟาใชในการเกษตร หมูที่ 3 ที่ยังไมครอบคุม การเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



วัดทับใหม หมู 3 บานบุงจิก ไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อแกไขประชาชนหมู 5 บานทา มีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาเพื่อ ประชาชนหมูที่ 5 มีไฟฟาเพื่อการ กองชาง

ปญหาไฟฟาตกคลองจระเข ใชในการเกษตรอยางทั่วถึง คลองจระเข หมูที่ 5 การเกษตร เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 5 บานทา ไดมาตรฐาน

19 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อแกไขเพื่อใหมีกระแสไฟฟาใชอยางทั่วถึงขยายเขตไฟฟาภายในหมูที่ 7 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาที่ได ประชาชนหมูที่ 7 มีกระแสไฟฟา กองชาง

ปญหาไฟฟาตก หมูที่ 7 บานไผใหญและเพียงพอ บานไผใหญ มาตรฐาน ใชอยางเพียงพอ ทั่วถึง

20 โครงการปรับปรุงไฟฟาเพื่อแกไข เพื่อใหมีกระแสไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาภายในหมูที่ 8 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาที่ได ประชาชนหมูที่ 8 มีกระแสไฟฟา กองชาง

ปญหาไฟฟาตก หมูที่ 8 ทั่วถึงและเพียงพอ บานดงชางดี มาตรฐาน ใชอยางเพียงพอ ทั่วถึง

21 โครงการปรับปรุงไฟฟาเพื่อแกไข เพื่อใหมีกระแสไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาภายในหมูที่ 9 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟาที่ได ประชาชนหมูที่ 9 มีกระแสไฟฟา กองชาง

ปญหาไฟฟาตก หมูที่ 9 ทั่วถึงและเพียงพอ บานเขาตอง มาตรฐาน ใชอยางเพียงพอ ทั่วถึง

22 โครงการกอสรางค.ส.ล.เชื่อม เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมาได ถนนค.ส.ล. ผิวจราจรไมนอยกวา 400,000 400,000 400,000 400,000 กอสราง ประชาชน ในต.หาดกรวด มีถนน กองชาง

ทางหลวงหนาเทศบาลตําบล รับความสะดวก ปลอดภัย 539 ตร.ม. ถนนได สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

หาดกรวด หมู 1 มาตรฐาน

23 โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอย เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2 มีถนน ถนนคสล ผิวจราจร.กวาง 3 ม. 228,000 228,000 228,000 228,000 กอสราง ประชาชนหมูที่ 2  มีถนนสําหรับ กองชาง

โชคอนันต  หมูที่ 2 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก ยาว 330 ม.หนา 0.15 ม. ตาม ถนนได ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

แบบมาตราฐานกรมโยธาธิการ มาตรฐาน

24 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพื่อใหประชาชนมี หมู 2 มีถนน กอสรางถนนคสล.ซอยบาน 150,000 150,000 150,000 150,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูที่ 2 มีถนนใช กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



บานนายสายันต  นุชศรี หมูที่ 2 ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว นายสายันต นุชศรี กวาง 3.00 ม ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หาดกรวด ยาว 83.00 ม. หนา 0.15 ม.

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

25 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีถนนใช กอสรางถนน คสล.ซอย 10 400,000 400,000 400,000 400,000 กอสราง ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

แมมูลรวมใจ หมูที่ 4 บานวังหมู ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว แมมูลรวมใจ หมู 4 ขนาด กวาง ถนนได สะดวกมากยิ่งขึ้น

3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน

26 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชน หมูที่ 4 มีถนน กอสรางถนน คสล. ซอย 10 600,000 600,000 600,000 600,000 กอสรางถนน ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

ซอย 10 แมมูลรวมใจ หมูที่ 4 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก แมมูลรวมใจ หมูที่ 4 บานวังหมู ไดมาตรฐาน สะดวกมากยิ่งขึ้น

รวดเร็ว กวาง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม.

หนา 0.15 ม.

27 โครงการซอมแซมถนนเชื่อมทาง เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีถนนใช ซอมแซมถนนทางลงซุมประตูวัด 100,000 100,000 100,000 100,000 กอสรางถนน ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

หลวงทางลงซุมประตูวัดวังหมู ในการคมนาคมอยางสะดวก หมูที่ 4 บานวังหมู ไดมาตรฐาน สะดวกมากยิ่งขึ้น

หมูที่ 4 รวดเร็ว

28 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4,8 มีถนน กอสรางถนน คสล.ขนาด กวาง 500,000 500,000 500,000 500,000 กอสราง ประชาชนหมูที่4,8 มีถนนสําหรับ กองชาง

บานวังหมู หมู 4 - บานดงชางดี สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก 5 ม.ยาว 1500 ม.ตามแบบ ถนนได ใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หมู 8 รวดเร็ว แปลนที่เทศบาลกําหนด มาตรฐาน

29 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชน หมูที่ 5 มีถนน กอสรางถนน คสล. รอบหนองรี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสรางถนน ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

รอบหนองรี หมูที่ 5 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก หมูที่ 5 บานทา กวาง 4.00 ม. ไดมาตรฐาน สะดวกมากยิ่งขึ้น

รวดเร็ว ยาว 670.00 ม. หนา 0.15 ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



30 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อใหประชาชน หมูที่ 5 บานทา กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 550,000 550,000 550,000 550,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูที่ 5 มีถนนใช กองชาง

บานนายทวีป  บุญเย  มีถนนใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว3.00 ม. ยาว 332.00 ม. หนา ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หมูที่ 5 บานทา 0.15 ม.

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

31 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมี หมู 5 มีถนน กอสรางถนนคสล.ลงไปที่ยา 550,000 550,000 550,000 550,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูที่ 5 มีถนนใช กองชาง

ลงไปที่ยาลางขางประปาหมู 5 ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 3.00 ม. ยาว 320.00 ม. ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

บานทา หนา 0.15 ม.

32 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชน หมูที่ 6 มีถนน กอสรางถนน คสล. ซอย 19 500,000 500,000 500,000 500,000 กอสรางถนน ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

ซอย 19 (ชวงที่ 4) หมูที่ 6 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ชวงที่ 4 หมูที่ 6 บานซาน ไดมาตรฐาน สะดวกมากยิ่งขึ้น

รวดเร็ว กวาง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม.

หนา 0.15 ม.

33 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมี หมู 6 มีถนน กอสรางถนนคสล. ตอจากเดิม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสรางถนน กอสรางถนนคสล. ตอจากเดิม กองชาง

ตอจากเดิมบริเวณทายบาน ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 3.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. ไดมาตรฐาน กวาง 3.00 ม.ยาว 1,000.00 ม.

หมู 6 บานซาน ซอย 10 ไป หนา 0.15 ม. หนา 0.15 ม.

หาดสูงติดตอหัวดาน

34 โครงการกอสรางถนน คสล.หลัง เพื่อใหประชาชนมี หมู 7 มีถนน กอสรางถนนคสล. (ตอจากเดิม) 700,000 700,000 700,000 700,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูที่ 7 มีถนนใช กองชาง

วัดไผใหญ หมูที่ 7 (ตอจากเดิม) ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 3.00 ม. ยาว 400.00 ม. ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

35 โครงการกอสรางถนน คสล.  เพื่อใหประชาชน หมู 8และหมู 9 กอสรางถนน คสล.หมู 8 - หมู 9 600,000 600,000 600,000 600,000 กอสราง ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

หมู 8-9 บานนายอนันต  ชื่นพรม มีถนนใชในการคมนาคมที่สะดวก บานนายอนันต  ชื่นพรม ไปหวย ถนนได สะดวกมากยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



ไปหวยตะคอ หมู 8 บานดงชางดี รวดเร็ว ปลอดภัย ตะคอ ขนาดกวาง 5 ม. ยาว มาตรฐาน

200 ม. หนา 0.15 ม.

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

36 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8 มีถนน กอสรางถนน คสล. ดงนอก 550,000 550,000 550,000 550,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ดงนอก หมูที่ 8 บานดงชางดี ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ซอย 8 หมูที่ 8 บานดงชางดี ถนนได สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ขนาด 4 x 275 เมตร มาตรฐาน

37 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8 มีถนน กอสรางถนน คสล. ดงเหนือ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ดงเหนือ กลุมบานลุงเพิก ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว กลุมบานลุงเพิก หมูที่ 8 บาน ถนนได สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

หมูที่ 8 บานดงชางดี ดงชางดี ขนาด 4 x 900 เมตร มาตรฐาน

38 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8 มี ถนน กอสรางถนน คสล. ซอย 6 250,000 250,000 250,000 250,000 กอสราง ประชาชนหมูที่ 8 มีถนน กองชาง

ซอย 6 หมูที่ 8 สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก กวาง 3 ม. ยาว 100 ม. หมูที่ 8 ถนนได สําหรับใชคมนาคมได

รวดเร็วมากขึ้น มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

39 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อใหประชาชนมี หมู 9 มีถนน กอสรางถนนซอย 7 แมบุญทิ้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูที่ 9 มีถนนใช กองชาง

แมบุญทิ้ง หมูที่ 9 บานเขาตอง ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 3.00 ม. ยาว 135.00 ม. ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

(ตอจากเดิม) หนา 0.15 ม.

40 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1-6 ไดมี ถนนลูกรังกวาง 4 ม.ยาว 2,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กอสราง ประชาชนหมูที่ 1-6 ไดมีถนน กองชาง

ลูกรังสายเรียบสองฝงครอง ถนนสําหรับใชคมนาคมไดสะดวก ม. ผิวจราจร 8,000 ตร.ม. ถนนได สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

จระเข จาก หมูที่ 1-6 รวดเร็วมากขึ้น มาตรฐาน รวดเร็วมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



41 โครงการลงลูกรังไหลทางหมูบาน เพื่อใหประชาชน หมู 2 บานหาดกรวด ลงลูกรังไหลทางถนนหมูบาน 150,000 150,000 150,000 150,000 กอสราง ประชาชนหมูที่ 2 มีถนนใชที่ กองชาง

หมูที่ 2 บานหาดกรวด มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูที่ 2 บานหาดกรวด ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

มาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

42 โครงการเปดซอยบานนายแถม เพื่อใหประชาชนหมู 2 มีการ เปดซอยบานนาย แถมไป 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสราง ประชาชนหมู 2 มีการคม- กองชาง

ไปคลองลอย หมู 2 คมนาคมไดสะดวกและรวดเร็ว คลองลอย หมูที่ 2 ถนนได นาคมไดสะดวกและรวดเร็ว

มาตรฐาน

43 โครงการกอสรางถนนซอยบาน เพื่อใหประชาชน หมู 3 บานบุงจิก กอสรางถนนบริเวณซอยบาน 55,000 55,000 55,000 55,000 กอสราง ประชาชนหมูที่ 3 มีถนนใชที่ กองชาง

นายสําราญ เกิดมีมูล หมู 3 มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย นายสําราญ  เกิดมีมูล หมูที่ 3 ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

บานบุงจิก ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 500 มาตรฐาน

เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ตําบลหาดกรวดกําหนด

44 โครงการลงลูกรังไหลทางหมูบาน เพื่อใหประชาชน หมู3 บานบุงจิก ลงลูกรังไหลทางถนนหมูบาน 500,000 500,000 500,000 500,000 กอสราง ประชาชนหมูที่ 3 มีถนนใชที่ กองชาง

หมูที่ 3 บานบุงจิก ทุกสาย มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย หมูที่ 3 บานบุงจิก ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

มาตรฐาน

45 โครงการเปดทางสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมี หมู 3 มีถนนใชเปดทางสาธารณะบริเวณปมนิยม 330,000 330,000 330,000 330,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูที่ 3 มีถนนใช กองชาง

บริเวณปมนิยม หมู 3 บานบุงจิก คมนาคมไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ขนาด กวาง 3.00 ม. ยาว ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

200.00 ม. หนา 0.15 ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



46 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภาย เพื่อใหประชาชน หมู4 บานวังหมู ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมู 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสราง ประชาชนหมูที่ 4 มีถนนใชที่ กองชาง

ในหมูบาน หมูที่ 4 บานวังหมู มีถนนใชอยางสะดวก ปลอดภัย บาน ปริมาณลูกรัง 2,040 ลบ.ม ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

มาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

47 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชน หมูที่ 4 มีถนน ซอมแซมถนนลูกรังบริเวณนา 200,000 200,000 200,000 200,000 กอสรางถนน ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

บริเวณนานายเหลียว  กัดม่ัน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก นายเหลียว กัดม่ัน (คลองจระเข) ไดมาตรฐาน สะดวกมากยิ่งขึ้น

หมูที่ 4 บานวังหมู รวดเร็ว หมูที่ 4 บานวังหมู

48 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4 - 5  ซอมแซมลูกรังขนาดกวาง 3 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 ซอมแซมถนน ประชาชนหมูที่ 4-5 มีถนนใช กองชาง

ลูกรังซอยนายบุญธรรม มีจันทร มีถนนใชสําหรับคมนาคมได ยาว 440 เมตร หรือปริมาณ ไดมาตรฐาน คมนาคมไดอยางสะดวก 

ม.5 - ม. 4 อยางสะดวก ดินลูกรังไมนอยกวา 330 ตร.ม.

49 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6 มีถนน สรางถนน คสล.ขนาดกวาง 6 ม. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กอสราง ประชาชนหมูที่   มีถนนสําหรับ กองชาง

บานซาน หวยพิกุล (ซอย 19) สําหรับคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,000 ม.สูงเฉล่ีย 1 - 2 ม. ถนนได ใชคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

หมูที่ 6  บานซาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด มาตรฐาน

50 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชน หมูที่ 6 มีถนน กอสรางถนนลาดยางซอยบน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กอสรางถนน ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยบานตาหนองไปหัวดาล ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ตาหนองไปหัวดาน หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน สะดวกมากยิ่งขึ้น

(ซอย 16) หมูที่ 6 รวดเร็ว กวาง 5.00 ม. ยาว 1,500.00 ม.  

หนา 0.04 ม.

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ



51 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชน หมูที่ 6 มีถนน กอสรางถนน คสล. ซอยริม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กอสรางถนน ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยริมแมนํ้านาน หมูที่ 6 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก แมนํ้านาน หมูที่ 6 บานซาน ไดมาตรฐาน สะดวกมากยิ่งขึ้น

รวดเร็ว กวาง 6.00 ม. ยาว 1,130.00 ม.

หนา 0.15 ม.

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

52 โครงการลงลูกรังภายในหมูบาน  เพื่อใหประชาชน หมู 7 มีถนนใช ลงลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 7 80,000 80,000 80,000 80,000 กอสราง ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

หมูที่ 7 บานไผใหญ  ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว บานไผใหญ ปริมาณลูกรังไม ถนนได สะดวกมากยิ่งขึ้น

นอยกวา 500 ลบ.ม. มาตรฐาน

53 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7 มีถนน ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ไผใหญ - ดงชางดี ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว สายไผใหญ - ดงชางดี ถนนได สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

มาตรฐาน

54 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย เพื่อใหประชาชน หมู 7  ปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสราง ประชาชนหมูที่ 7 มีถนนใชที่ กองชาง

นครสวรรคบริเวณบาน บานไผใหญ มีถนนใชอยาง นางภาวนา  ยุติธรรม  ขนาด ถนนได  สะดวก ปลอดภัย

นางภวานา  ยุติธรรม หมูที่ 7 สะดวก ปลอดภัย กวาง 4 x 500 เมตร มาตรฐาน

55 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภาย เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9 มีถนนใ ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมู 150,000 150,000 150,000 150,000 ซอมแซม ประชาชนมีเสนทางใชคมนาคม กองชาง

ในหมูบาน หมูที่ 9 บานเขาตอง ชในการคมนาคมอยางสะดวก บาน หมุที่ 9 ปริมาณดินลูกรัง ถนนได สะดวกมากยิ่งขึ้น

รวดเร็ว ไมนอยกวา 1,000 ลบ.ม. มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



56 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9 มีถนน ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง 400,000 400,000 400,000 400,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ลูกรังสายหวยตะคอ หมู 9 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว สายหวยตะคอ ขนาด 800 เมตร ถนนได สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

มาตรฐาน

57 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนในการ กอสรางถนนลาดยางแคปซิล 150,000 150,000 150,000 150,000 กอสราง ประชาชนมีถนนใชสําหรับการ กองชาง

แคปซิลในหมูบาน เชื่อมถนน คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว ถนนภายในหมูบาน ถนนได คมนาคมอยางสะดวก รวดเร็ว

สายหลัก หมู 1 มาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

58 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชนมีถนนในการ เพื่อใหประชาชนตําบลหาดกรวด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

ลาดยางสายใน หมูที่ 1 - 6 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ใชถนนสะดวกและปลอดภัย ถนนได สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

มาตรฐาน

59 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนหมู 7-8  ไดมี ถนนลาดยาง กวาง  8  ม.  ยาว 6,000,000 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

60 โครงการลอกทอระบายนํ้าขาง เพื่อระบายนํ้าไมใหทวมขัง ลอกทอระบายนํ้าขางถนน 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

ถนนบานทับใหม หมูที่ 1 บานเรือนหมู 1 บานทับใหม บานทับใหม หมูที่ 1 รับความ ประชาชนหมู 1 บานทับใหม

สะดวกสบาย

61 โครงการวางทอถนนคันคลอง เพื่อระบายนํ้าไมใหทวมขังบริเวณ วางทอระบายนํ้าบริเวณนา 20,000 20,000 20,000 20,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบริเวณถนน กองชาง

จระเขบริเวณนานายถวัลย  ถนนคันคลองจระเข บริเวณนา นายถวัลย ขนาดทอระบายนํ้า ที่มีมาตรฐาน คันคลองจระเข บริเวณนา 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



62 โครงการวางทอระบายนํ้าหนา เพื่อปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้าบริเวณหนาบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

บาน นายดาว  อินทจักร  หมูที่ 1 ราษฎร หมูที่ 1 นายดาว อินทจักร ที่มีมาตรฐาน ราษฎรในหมูที่ 1

63 โครงการวางทอระบายนํ้า ซอย เพื่อระบายนํ้าไมใหทวมขัง ซอย วางทอระบายนํ้า ซอยบุงปาตาล 150,000 150,000 150,000 150,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบริเวณซอยบุง กองชาง

บุงปาตาล หมูที่ 2 บุงปาตาล หมู 2 บานหาดกรวด ขนาดทอ คสล. Ø 0.60 เมตร ที่มีมาตร ปาตาล หมูที่ 2 บานหาดกรวด

ฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

64 โครงการลอกคลองขางถนนหนา เพื่อปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน ลอกคลองขางถนนหนาบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

บานนายจิต สังทรัพย ถึงบาน หมูที่ 2 บานหาดกรวด นายจิต  สังทรัพย ถึงบาน จ.ส.อ. รับความ ประชาชนหมูที่ 2 บานหาดกรวด

จ.ส.อ.บัณฑิต แปนม่ัน หมู 2 บัณฑิต  แปนม่ัน หมูที่ 2 สะดวกสบาย

บานหาดกรวด

65 โครงการขอรางระบายนํ้าภายใน เพื่อปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กอสรางรางระบายนํ้า ขนาด 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 รางระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

หมู บาน หมูที่ 2 บานหาดกรวด ราษฎรหมูที่ 2 บานหาดกรวด กวาง 0.5 ม. ยาว 1,579 ม. นํ้าที่มี ราษฎรหมูที่ 2 บานหาดกรวด

มาตรฐาน

66 โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณ เพื่อระบายนํ้าไมใหทวมขัง วางทอระบายนํ้าบริเวณตลาด 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบริเวณตลาด กองชาง

ตลาด 2 พี่นอง หมูที่ 3 บริเวณตลาดสองพี่นอง หมูที่ 3 สองพี่นอง หมูที่ 3 บานบุงจิก ที่มีมาตร สองพี่น้ีอง หมูที่ 3 บานบุงจิก 

บานบุงจิก ขนาดทอคสล. Ø 0.60 เมตร ฐาน

67 โครงการวางทอระบายนํ้าตอจาก เพื่อระบายนํ้าไมใหทวมขังตอ วางทอระบายนํ้าตอจากซอย 13 500,000 500,000 500,000 500,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบริเวณตอจาก กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



ซอย 13 ถึง ซอย 14 แยกปอม จากซอย 13 ถึงซอย 14 แยก ถึงซอย 14 แยกปอมตํารวจ ที่มีมาตร ซอย 13 ถึงซอย 14 แยกปอม

ตํารวจ หมูที่ 3 หมูที่ 3 บานบุงจิก หมูที่ 3 บานบุงจิก ขนาดทอ ฐาน ตํารวจส หมูที่ 3 บานบุงจิก

ปอมตํารวจ คสล. Ø 0.60 เมตร

68 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า เพื่อระบายนํ้าไมใหทวมขัง ซอย 12 วางทอระบายนํ้า ซอย 12 400,000 400,000 400,000 400,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบริเวณ ซอย 12 กองชาง

บุงจิก ซอย 12 บาน บานนางสมายหมาย เกษมศรี บานนางสมหมาย เกษมศรี ที่มีมาตร บานนางสมหมาย เกษมศรี

นายสมหมาย  เกษศรี หมูที่ 3 หมูที่ 3 บานบุงจิก หมูที่ 3 บานบุงจิก ขนาดทอ ฐาน หมูที่ 3 บานบุงจิก

คสล. Ø 0.60 เมตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

69 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า เพื่อปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน สรางทอระบายนํ้าสายในหมูบาน 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ทอระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือนของ กองชาง

ตามซอยตางๆ และรางระบายนํ้า หมูที่ 5 บานทา ขนาดทอ pvc Ø 3 น้ิว จํานวน นํ้าไดมาตร ราษฎรหมูที่ 5 บานทา

ในหมูบาน หมูที่ 5 บานทา ตามความเหมาะสม ฐาน

70 โครงการวางทอระบายนํ้า ซอย เพื่อระบายนํ้าไมใหทวมขัง วางทอระบายนํ้า ซอยหนองแขม 350,000 350,000 350,000 350,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบริเวณซอย กองชาง

หนองแขม หมูที่ 6 ซอยหนองแขม หมูที่ 6 บานซาน หมูที่ 6 บานซาน ที่มีมาตร หนองแขม หมูที่ 6 บานซาน 

ขนาดทอคสล. Ø 0.60 เมตร ฐาน

71 โครงการวางทอระบายนํ้า ซอย เพื่อระบายนํ้าไมใหทวมขัง วางทอระบายนํ้าซอยขางวัด 300,000 300,000 300,000 300,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบริเวณตลาด กองชาง

ขางวัดชวงหนาบานนายรุง บริเวณตลาดสองพี่นอง หมูที่ 6 ชวงหนาบานนายรุง เมืองชาวนา ที่มีมาตร สองพี่น้ีอง หมูที่ 3 บานบุงจิก 

เมืองชาวนา ถึง รานวาสนา บานซาน ถึงรานวาสนามินิมารท ฐาน

มินิมารท หมูที่ 6 หมูที 6 บานซาน

ขนาดทอคสล. Ø 0.40 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



72 โครงการวางทอระบายนํ้าขาง เพื่อระบายนํ้าไมใหทวมขังขาง วางทอระบายนํ้าขางลาน 300,000 300,000 300,000 300,000 ทอระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวมขังบริเวณตลาด กองชาง

ลานตากขาวหลังวัดพรอมถมดิน ลานตากขาวหลังวัดพรอมถมดิน ตากขาวหลังวัดพรอมถมดิน ที่มีมาตร สองพี่น้ีอง หมูที่ 3 บานบุงจิก 

หมูที่ 6 บานซาน หมูที่ 6 บานซาน หมูที 6 บานซาน ฐาน

ขนาดทอคสล. Ø 0.80 เมตร

73 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. เพื่อปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน วางทอระบายนํ้า คสล. ซอยหลัง 60,000 60,000 60,000 60,000 รางระบาย ปองกันนํ้าทวมขังบานเรือน กองชาง

ซอยหัวเขา หมูที่ 9 บานเขาตอง ราษฎร หมูที่ 9 บานเขาตอง เขา หมูที่ 9 ขนาด Ø 1.00 ม. นํ้าที่มี ราษฎรหมูที่ 9 บานเขาตอง

จํานวน 16 ทอน มาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

74 โครงการลงลูกรังซอยการเกษตร1 เพื่อใหประชาชนมี หมู 1 มีถนน ลงลูกรังซอยบานนายเจก 100,000 100,000 100,000 100,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูที่ 1 มีถนนใช กองชาง

การเกษตร 2 หมู 1 บานทับใหม ใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็วขึ้น หมูที่ 1 บานทับใหม ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

75 โครงการปรับปรุงทางลงนาขาง เพื่อใหประชาชน หมูที่ 3 มีถนน ปรับปรุงทางลงนาขางคลอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงถนน ประชาชน หมูที่ 3 มีถนนใชได กองชาง

คลองจระเขดานตะวันขึ้น ติดที่ ใชไดสะดวกมากขึ้น จระเขดานตะวันขึ้น ติดที่ผูใหญ ไดมาตรฐาน สะดวกมากขึ้น

ผูใหญบุญเสริม หมูที่ 3 บานบุญเสริม หมูที่ 3 บานบุงจิก

76 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ เพื่อใหประชาชนมี หมู 5 มีถนน ซอมแซมถนนลูกรังหมูที่ 5 100,000 100,000 100,000 100,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูที่ 5 มีถนนใช กองชาง

การเกษตร หมูที่ 5 บานทา ใชใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว บานทา ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

77 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ เพื่อใหประชาชนมี หมู 6 มีถนน ซอมแซมถนนลูกรังหมูที่ 6 100,000 100,000 100,000 100,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูที่ 6 มีถนนใช กองชาง

การเกษตร หมูที่ 6 บานซาน ใชใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว บานซาน ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคโครงการที่



78 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ เพื่อใหประชาชนมี หมู 7 มีถนน ซอมแซมถนนลูกรังหมูที่ 7 100,000 100,000 100,000 100,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูที่ 7 มีถนนใช กองชาง

การเกษตร หมูที่ 7 บานไผใหญ ใชใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว บานไผใหญ ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

79 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ เพื่อใหประชาชนมี หมู 8 มีถนน ซอมแซมถนนลูกรังหมูที่ 8 100,000 100,000 100,000 100,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูที่ 8 มีถนนใช กองชาง

การเกษตร หมูที่ 8 บานดงชางดี ใชใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว บานดงชางดี ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

80 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ เพื่อใหประชาชนมี หมู 9 มีถนน ซอมแซมถนนลูกรังหมูที่ 9 100,000 100,000 100,000 100,000 ซอมแซมถนน ประชาชน หมูที่ 9 มีถนนใช กองชาง

การเกษตร หมูที่ 9 บานเขาตอง ใชใชคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว บานเขาตอง ไดมาตรฐาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูที่ 1 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ไรสายบริเวณหนาบานผูใหญ ขาวสารจาก ทต.หาดกรวด บริเวณหนาบานผูใหญชูชาติ ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากขึ้น

ชูชาติ  เที่ยงฟก  หมูที่ 1  หมูที่ 1 บานทับใหม ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการที่

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

วัตถุประสงค



2 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูที่ 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ไรสายจุดบานนายบําเพ็ญ ขาวสารจาก ทต.หาดกรวด หมูที่ 8 บานดงชางดี ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากขึ้น

ทองทวี หมูที่ 2 ฐาน

3 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูที่ 3 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ไรสายบริเวณหนาบานผูใหญ ขาวสารจาก ทต.หาดกรวด บริเวณหนาบานผูใหญบุญเสริม ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากขึ้น

บุญเสริม ชัยคํา หมูที่ 3  หมูที่ 3 บานบุงจิก ฐาน

4 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูที่ 5 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ไรสายบริเวณหนาบานผูใหญใจ  ขาวสารจาก ทต.หาดกรวด บริเวณบานผูใหญใจ หมู 5 ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากขึ้น

หมูที่ 5 ฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

5 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูที่ 5 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ไรสายบริเวณหนาบานนาง ขาวสารจาก ทต.หาดกรวด บริเวณบานผูใหญใจ หมู 5 ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากขึ้น

มะลิ  บางทรัพย  หมู 5 ฐาน

6 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูที่ 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ซอยบานนาดารัตน  อินทรเสน ขาวสารจาก ทต.หาดกรวด หมูที่ 8 บานดงชางดี ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากขึ้น

หมูที่ 8 ฐาน

7 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูที่ 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่



ไรสายบริเวณในซอยกิติศักดิ์ ขาวสารจาก ทต.หาดกรวด บริเวณในซอยกิติศักดิ์พันธุปลา  ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากขึ้น

พันธุปลา หมูที่ 8 หมูที่ 8 ฐาน

8 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูที่ 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ไรสายบริเวณกลุมบานนาย ขาวสารจาก ทต.หาดกรวด บริเวณกลุมบานนายอุปถัมภ ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากขึ้น

อุปถัมภ  บัวชู  หมูที่ 8 บัวชู  หมูที่ 8 ฐาน

9 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูที่ 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ไรสายบริเวณบานนายพนม ขาวสารจาก ทต.หาดกรวด บริเวณบานนายพนม  สายพิณ ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากขึ้น

สายพิณ หมูที่ 8 หมูที่ 8 ฐาน

10 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้งหอกระจายขาวไรสาย 63,000 63,000 63,000 63,000 หอกระจาย ประชาชนหมูที่ 8 ไดรับทราบ สํานักปลัด

ไรสายบริเวณบานนางศรีนวล ขาวสารจาก ทต.หาดกรวด บริเวณบานนางศรีนวล ขาวไดมาตร ขาวสารจากเทศบาลมากขึ้น

หมูที่ 8 บานดงชางดี หมูที่ 8 ฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

11 โครงการซอมแซม ระบบเสียง เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสาร ซอมแซม  ตอเติมระบบเสียง 300,000 300,000 300,000 300,000 หอกระจาย ประชาชนไดรับขาวสารจากทาง สํานักปลัด

ไรสาย หมูที่ 1 - 9  ต.หาดกรวด จากทางราชการอยางชัดเจน ตามสายในหมูบาน ขาวไดมาตร ราชการอยางทั่วถึง

และทั่วถึง ฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ



 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อเครื่องออก ใหระชาชนหมูท่ี 3 บานบุงจิก ประชาชนมีสถานท่ีออกกําลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเครื่องออก ประชาชนท่ีใชเครื่องออกกําลัง กอง

กําลังกายของหมูบาน หมู 3 มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ประจําหมูบาน กําลังกาย กายมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สาธารณสุช

บานบุงจิก เพ่ิมมากข้ึน

2 โครงการจัดซื้อเครื่องออก ใหระชาชนหมู 2 บานหาดกรวด ประชาชนมีสถานท่ีออกกําลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเครื่องออก ประชาชนมาใชเครื่องออกกําลัง กอง

กําลังกายชองหมูบาน หมูท่ี 2 มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ประจําหมูบาน กําลังกาย กายมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สาธารณสุช

บานหาดกรวด เพ่ิมมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนย เพ่ือพิทักษคุมครองสิทธใหกับ จัดตั้งศูนยเพ่ือดําเนินงานดาน 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน สตรี เด็ก เยาวชน ไดรับการชวย กองการ

ในการดําเนินงานพัฒนาสตรี  สตรี เด็กและเยาวชน การพัฒนาสตรีและครอบครัว ไดประโยชน เหลือในดานตางๆมากข้ึน ศึกษา

และครอบครัว

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชน เพ่ือสงเสริมกิจกรรม และการมีสวนประชาชนไดเขารวมกิจกรรมของ 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้ง ประชาชนไดเขารวมกิจกรรม กองการ

สตรี หมูบาน/ตําบล รวมใหกับสตรี ของหมูบาน ชุมชนเพ่ือใหเกิดความสามัคคี ท่ีอบรม ท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมกิจกรรมของ ศึกษา

กลุมสตรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการอบรมแกนนําสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด ตัวแทนครอบครัว และประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนตําบลหาดกรวดมี กอง

ประจําครอบครัว สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ตําบลาดกรวด หมูท่ี 1-9 ไดประโยชน ความรูในการดูแลสุขภาพของ สาธารณสุข

และครอบครัวได ตนเองและครอบครัวได

2 โครงการคุมครองผูบริโภคดาน เพ่ือใหประชาชนตําบลหาดกรวด เจาของรานขายของชําประชาชน 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู ความเขาใจ กอง

สาธารณสุข มีความรู ความเขาใจสามารถซื้อ ไดรับการอบรมในการเลือกซื้อ ไดประโยชน ในการซื้ออาหารและยาถูก สาธารณสุข

อาหารและยาท่ีดีตอสุขภาพ อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย

3 โครงการอาหารสะอาด เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาของรานอาหารเจาของรานท่ีขายอาหารตามสั่ง 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู ความเขาใจ กอง

รสชาติอรอย และใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และประชาชนตําบลหาดกรวด ไดประโยชน ในการซื้ออาหารและยาถูก สาธารณสุข

ในการบริโภคอาหารท่ีถูกหลัก สุขอนามัย

4 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีความรูสามารถ ผูสูงอายุในตําบลหาดกรวด และ 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีความรูความสามารถ กอง

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

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

แผนงานสาธารณสุข



ประโยชน มากยิ่งข้ึม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือใหเจาของรานมีความรูผลิต เจาของรานอาหาร และ อ.ส.ม. 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน เจาของรานอาหารมีความรู กอง

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

มีความรู สามารถตรวจสาร ท่ีปลอดภัย

ปนเปอนในอาหารได

6 โครงการเยาวชนวัยใส เพ่ือใหเยาวชนมีความรูเรื่อง เยาวชนตําบลหาดกรวดไดรับ 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวขนใน เยาวชนตําบลหาดกรวดมีความรู กอง

หางไกลเอดส โรคเอดส ลดความเสี่ยงในการ ความรูเรื่องโรคเอดส หาดกรวด เก่ียวกับโดคเอดสมากข้ึน สาธารณสุข

ติดเช้ือเอดส ลดความเสี่ยงในการ ไดประโยชน

ตั้งครรภไมพรอมในเยาวชน

7 โครงการสงเสริมสุขภาพเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนมีความรู ความ เยาวชนตําบลหาดกรวด 15,000 15,000 15,000 15,000 เยาวขนใน เยาวชนตําบลหาดกรวดมีความรู กอง

ตําบลหาดกรวด เขาใจและสามารถดูแลสุขภาพ หาดกรวด ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ สาธารณสุข

ตนเองได ไดประโยชน

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุขมี อาสาสมัครสาธารณสุขตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000  อ.ส.ม ไดรับ อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู กอง

อาสาสมัครสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพและความรู หาดกรวด หมูท่ี 1-9 ประโยชน ในการดูแลสุขภาพของประชาชนสาธารณสุข

สามารถดูแลสุขภาพเบื้องตนได ไดดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



9 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจรณรงคการปองกันโรคเอดสและ 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผูติดเช้ือ ประชาชนมีความรูความเขาใจ กอง

โรคเอดส เก่ียวกับการติดเช้ือและการปฏิบัติการสงเคราะหผูปวยเอส เอดสลด เก่ียวกับการติดเช้ือและการ สาธารณสุข

ตอผูปวยโรคเอดส นอยลง ปฏิบัติตอผูปวยโรคเอดส

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือใหประชาชน  หมูท่ี 1 - 9  รณรงคการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 20,000 20,000 20,000 20,000 โรคไข ลดจํานวนประชาชนท่ีปวยดวย กอง

โรคไขเลือดออก ปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก จัดซื้อนํ้ายาและทรายอะเบท  เลือดออก โรคไขเลือดออก และใหตําบล สาธารณสุข

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ลดนอยลง หาดกรวดปลอดจากโรค

กําจัดตัวแกยุงลาย ไขเลือดออก

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

โรคพิษสุนัขบา ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา พิษสุนัข และทําหมันสุนัข พิษสุนัขบา จากโรคพิษสุนัขบา สาธารณสุข

และแมว ลดนอยลง

12 โครงการแกไขปญหาโรคระบาด เพ่ือปองกันโรคระบาดตางๆท่ี ปองกันแกไขโรคระบาดตางๆท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 เกิดโรคระ ประชาชนในตําบลหาดกรวด กอง

ตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบล อาจเกิดในพ้ืนท่ีตําบลหาดกรวด อาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี บาดนอยลง ไมเปนโรคระบาด สาธารณสุข

หาดกรวด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : เสริมสรางบานเมืองใหนาอยุ ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือปองกันและแกปญหาเด็กและ เด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงใน 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชนท่ีรวมโครงการ กองการ

เด็กและเยาวชนตั้งครรภโดยไม เยาวชนตั้งครรภกอนเวลาอันควร ตําบลหาดกรวด ไดรับ ลดอัตราการตั้งครรภกอนเวลา ศึกษา

พรอม ประโยชน

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม และ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 6: ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นและการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการถมสระนํ้าบริเวณใกลกับ เพ่ือเปนการปองกันอันตรายท่ี ถมสระนํ้าบริเวณใกลกับศูนย 217,000 217,000 217,000 217,000 จํานวนสระ ผูปกครอง นักเรียนศูนยเด็ก กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กได พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นํ้าลดนอย เล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด

หาดกรวด หาดกรวด ขนาด กวาง 16 ม. ลง ไดรับความสะดวกสบาย

ยาว 109 ม. ลึก 1.4 ม. ปริมาณ

ดินลูกรังไมนอยกวา2,442ลบ.ม

2 โครงการอบรมคอมพิวเตอร และ เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชน จัดอบรมในดานคอมพิวเตอร 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนครั้ง เยาวชน และประชาชนไดรับ กองการ

อินเตอรเน็ตสูโลกกวางดาน ไดรับความรูดานคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตแกเด็ก เยาวชน ท่ีอบรม ความรูดานคอมพิวเตอรและ ศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอรเน็ต ประชาชนในตําบลหาดกรวด อินเตอรเน็ต

3 โครงการจัดทําสนามเด็กเลน เพ่ือใหมีสนามเด็กเลนเพ่ือพัฒนา จัดทําสนามเด็กเลนพรอมหลังคา 100,000 100,000 100,000 100,000 สนามเด็ก เด็กมีสถานท่ีสําหรับการเลนทํา กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล การกลามเน้ือมัดเล็ก มัดใหญ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เลนได ใหเกิดพัฒนาการทางกลามเน้ือ ศึกษา

ตําบลหาดกรวด การตัดสินใจการประสานงาน ทต.หาดกรวด มาตรฐาน และไดรับความสนุกสนาน

เกิดความสนุกสนาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศึกษา

โครงการ
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงคท่ี



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม เพ่ือใหเด็กมีของเลนเพ่ือเสริม จัดซื้อเครื่องเลนสนามศูนยพัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเครื่อง เด็กมีเครื่องเลนท่ีมีประโยชน กองการ

พัฒนาการการคิด การตัดสินใจ เด็กเล็กบานวังหมู เลนท่ีจัดซื้อ และมีมาตรฐาน ศึกษา

5 โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย เพ่ือใหมีหลังคาท่ีดีมีมาตรฐาน ปรับปรุงหลังคาศูนยพัฒนา 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง ประชาชนไดใชบริการจากศูนย กองการ

พัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู เด็กเล็กบานวังหมูใหแลวเสร็จ หลังคาใหได พัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู ศึกษา

มาตรฐาน

6 โครงการกอสรางหลังคากันสาด เพ่ือปองกันแสงแดด ท่ีสองเขา จัดจางกอสรางหลังคากันสาด 200,000 200,000 200,000 200,000 หลังคากันสาด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีหลังคา กองการ

ดานหนาอาคาร ศูนยพัฒนา อาคาร ไดมาตราฐาน กันสาดปองกันแสงแดด ศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด

7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภาย ปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงระบบไฟฟาเสร็จได 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนได เด็กนักเรียนและคุณครูไดใช กองการ

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู มาตรฐาน รับประโยชน ระบบไฟฟาท่ีดัมีมาตรฐาน ศึกษา

8 โครงการกอสรางอางลางหนา สรางอานลางหนาเพ่ือใหเด็กได อางลางหนาถูกสรางข้ึนแลวเสร็จ 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กนักเรียน สรางอานลางหนาเพ่ือใหเด็กได กองการ

และท่ีแปรงฟนสําหรับเด็กศูนย ใชใหเกิดประโยชน รับประโยชน ใชใหเกิดประโยชน ศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก ทตฬหาดกรวด

9 โครงการกอสรางหลังคาเช่ือมตอ เพ่ือสรางหลังคาเช่ือมตอระหวาง กอสรางหลังคาเช่ือมตอระหวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กนักเรียนได การกอสรางเช่ือมตอหลังคา กองการ

ระหวางอาคารเรียนศูนยพัฒนา อาคารเรียน อาคารเรียน รับประโยชน แลวเสร็จ ศึกษา

งบประมาณและท่ีผานมา
โครงการท่ี วัตถุประสงค



เด็กเล็ก ทต.หาดกรวด

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการกอสรางศาลพระภูมิ เพ่ือกอสรางสถานท่ียึดเหน่ียว กอสรางศาลพระภูมิใหแลวเสร็จ 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนได กอสรางศาลพระภูมิแลวเสร็จ กองการ

เจาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จิตใจใหกับบุคลากร และเจาหนา รับประโยชน ศึกษา

เทศบาลตําบลหาดกรวด ท่ีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการท่ี



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 6: ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นและการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเ เพ่ือใหนักเรียนของศูนยพัฒนา นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้ง นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมกีฬา กองการ

ด็กเล็ก เด็กเล็กไดเขารวมการแขงขัน ท่ีจัดการ และนันทนาการอยางสนุกสนาน ศึกษา

กีฬากิจกรรมนันทนาการ แขงขัน และเกิดพัฒนาการตามวัย

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

ตานภัยยาเสพติด "เทศบาล กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด การแขงขัน ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

ตําบลหาดกรวด" แขงขัน

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

ตานภัยยาเสพติด "เทศบาล กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด การแขงขัน ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

ตําบลหาดกรวด" แขงขัน

โครงการ

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี วัตถุประสงค

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

งบประมาณและท่ีผานมา



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

สามวัย"เทศบาลตําบลหาดกรวด" กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด การแขงขัน ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

แขงขัน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ประชาชนและเยาวชนไดเขารวม 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง เยาวชน ประชาชน ไดเขารวม กองการ

7 คนตานภัยยาเสพติด กีฬาสากลของตําบลหาดกรวด การแขงขัน ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา

"เทศบาลตําบลหาดกรวด" แขงขัน

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

ประชาชน เขารวมการแขงขัน แขงขันกับหนวยงานตางๆ ท้ัง เทศบาลตําบลหาดกรวด ท่ีจัดการ การแขงขันกีฬาสูความเปนเลิศ ศึกษา

ภาครัฐและเอกชน เขารวมแขงขันกีฬากับ แขงขัน สามารถสรางช่ือเสียงใหกับ

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐบาล หนวยงานไดเปนอยางดี

และเอกชน

7 โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ือจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่ง ประชาชนตําบลหาดกรวด 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน ประชาชนในตําบลไดรวม กองการ

เทศบาลตําบลหาดกรวด ขนบธรรมเนียมประเพณีใหคง เขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม สืบสานประเพณีอันดีงามให ศึกษา

ไวสืบไป กิจกรรม คงอยู

8 โครงการสงเสริม อนุรักษ เพ่ือจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่ง ประชาชนตําบลหาดกรวด 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน ประชาชนในตําบลไดรวม กองการ

ประเพณีวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีใหคง เขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม สืบสานประเพณีอันดีงามให ศึกษา

ไวสืบไป กิจกรรม คงอยู

โครงการท่ี วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



9 โครงการอนุรักษกิจกรรมในวัน เพ่ือจัดกิจกรรมและรักษาไวซึ่ง ประชาชนตําบลหาดกรวด 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนคน ประชาชนในตําบลไดรวมสืบสาน กองการ

เขาพรรษา ขนบธรรมเนียมประเพณีใหคง เขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม ประเพณีอันดีงามใหคงอยู ศึกษา

ไวสืบไป กิจกรรม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการอบรมปลูกฝงจิตสํานึก เพ่ือใหเด็ก  เยาวชนไดเขารวม

กิจกรรม

เด็ก เยาวชน ของตําบล 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนคน เด็ก  เยาวชนไดเขารวมกิจกรรม กองการ

ในดานคุณธรรม และจริยธรรม อยางเหมาะสม ดวยความ

สนุกสนาน

หาดกรวดไดเขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม ดวยความสนุกสนาน เกิดพัฒนา ศึกษา

ใหแกเด็กและเยาวชน เกิดพัฒนาการท่ีดี และมี

คุณธรรม
กิจกรรม การท่ีดี และมีคุณธรรม 

จริยธรรม

11 โครงการวันเด็กแหงชาติเทศบาล เพ่ือใหเด็ก  เยาวชนไดเขารวม

กิจกรรม

เด็ก เยาวชน ของตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน เด็ก  เยาวชนไดเขารวมกิจกรรม กองการ

ตําบลหาดกรวด อยางเหมาะสม ดวยความ

สนุกสนาน

หาดกรวดไดเขารวมกิจกรรม ท่ีเขารวม ดวยความสนุกสนาน เกิดพัฒนา ศึกษา

เกิดพัฒนาการท่ีดี และมี

คุณธรรม
กิจกรรม การท่ีดี และมีคุณธรรม 

จริยธรรมจริยธรรม คํานึงถึงประโยชน

สวนรวม

คํานึงถึงประโยชนสวนรวม

งบประมาณและท่ีผานมา
วัตถุประสงคท่ี โครงการ



 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๗ 

การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 และการจัดการของเทศบาล 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 7: ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมใน ประชาชนไดเสนอความคิดเห็น 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

หมูท่ี 1-9 และประชาคมระดับ การบริหารงานรวมกับเทศบาล และปญหาตางๆใหเทศบาลนํา ผูเขารวม พัฒนาทองถ่ินของตนไดอยาง

ตําบล ไปแกไขและพัฒนาตอไป ประชาคม ตรงตามความตองการ

2 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทาง เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมใน ประชาชนไดมีสวนรวมใน 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนไดมีสวนรวมและ สํานักปลัด

การเมืองแบบประชาธิปไตยและ การปกครองระบอบประชาธิปไตยการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีเขารวม เขาใจการปกครองในระบอบ

มีสวนรวมทางการเมืองอันมี อันมีพระมหากษัตรติ์ทรงเปน อันมีพระมหากษัตรติ์ทรงเปน อบรม ประชาธิปไตยฯ

พระมหากษัตรติ์ทรงเปนประมุข ประมุข ประมุข

3 โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรัก ประชาชนในตําบลหาดกรวดมี 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนไดมีสวนรวมมีจิต สํานักปลัด

 ศาสนา และพระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย จิตสํานึกรักชาติ  ศาสนาและ รักชาติ ศาสนา สํานึกรักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย พระมหากษัตริยพระมหากษัตริย

4 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีบริการ เพ่ือบริการประชาชนต.หาดกรวด ประชาชนตําบลหาดกรวด 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนคนท่ี ไดดําเนินการจัดกิจกรรม และ สํานักปลัด

ประชาชน ใหไดรับการบริการจากเจาหนาท่ี ขาราชการ พนักงาน เขารวมกิจกรรมประชาสัมพันธโครงการเทศบาล

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ทุกหนวยงานท่ีเขารวมโครงการ เคลื่อนท่ีบริการประชาชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง เพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจ ประชาชนมีความเขาใจ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน ประชาชนมีความเขาใจและ สํานักปลัด

ของประชาชน และตระหนักในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักในสิทธิข้ันพ้ืนฐานใน ท่ีเขารวม ตระหนักในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ในการดําเนินชีวิตมีความสํานึก การดําเนินชีวิตมีความสํานึก อบรม ในการดําเนินชีวิตมีความสํานึก

และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และรับผิดชอบตอสังคม และรับผิดชอบตอสังคมสวน

ตลอดจนเปนพลเมืองท่ีมีความ สวนรวมตลอดจนเปนพลเมือง รวมตลอดจนเปนพลเมืองท่ีมี

ตื่นตัว ท่ีมีความตื่นตัว ความตื่นตัว

6 โครงการขจัดความขัดแยง  และ เพ่ือสรางสังคมไทยท่ีมีความ 1.นักการเมืองทองถ่ิน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความขัดแยง ประชาชนไทยท่ีมีความสงบ สํานักปลัด

การสรางสังคมสมานฉันททาง สงบสุขปราศจากความแตกแยก 2.ประชาชนในชุมชนตําบล ทางการเมือง สุขปราศจากความแตกแยกและ

การเมือง และความรุนแรงทางการเมือง หาดกรวด ลดลง ความรุนแรงทางการเมือง

7 โครงการจดงานวันเทศบาล เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน เพ่ือให ขาราชการ พนักงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้ง ไดจัดกิจกรรมเพ่ือกอใหเกิด สํานักปลัด

 (1 ก.ค.) ลูกจางไดรวมกิจกรรมและแสดง ลูกจาง เกิดความสามัคคีภายใน ท่ีจัดกิจกรรม ความสามัคคีตอองคกร

ความสามัคคีท่ีเปนประโยชนตอ องคกร

องคกรเน่ืองในวันยกฐานะจาก

องคการบริหารสวนตําบลเปน

เทศบาลตําบล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 7: ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชน ประชาชนในตําบลหาดกรวดมี 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง ประชาชนไดมีสวนรวมมีจิต สํานักปลัด

สําคัญตางๆของสถาบัน รักชาติ ศาสนา และ จิตสํานึกรักชาติ  ศาสนาและ ท่ีจัดกิจกรรม สํานึกรักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย

2 คาใชจายในการดําเนินการ เพ่ือใชจายสําหรับการเลือกตั้ง มีการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 200,000 200,000 200,000 200,000 การเลือกตั้ง มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สํานักปลัด

เลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร การเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาฯ เปนไปดวย สภาทองถ่ิน และผูบริหารทอง

ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน ความเรียบรอย ถ่ินเปนไปดวยความเรียบรอย

3 โครงการรณรงคใหความรู เรื่อง เพ่ือใหความรู ความเขาใจกับ พนักงานเทศบาล และประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครง พนักงานเทศบาลและประชาชน สํานักปลัด

เศรษฐกิจอาเซียนกับพนักงาน พนักงานเทศบาลและประชาชน ตําบลหาดกรวดมีความรู ความ ท่ีอบรม ตําบลหาดกรวด มีความรู ความ

และประชาชนตําบลหาดกรวด ตําบลหาดกรวดเรื่องเศรษฐกิจ เขาใจ เรื่องเศรษฐกิจอาเซียน เขาใจ ในเรื่องเศรษฐกิจอาเซียน

(เปดประตู ต.หาดกรวดสูอาเซียน)อาเซียน มากยิ่งข้ึน มากยิ่งข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน มีทักษะ จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน นักเรียนมีทักษะอาชีพ พรอม สํานักปลัด

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

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรม

5 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและ เพ่ือใหการบริหารงานเทศบาล จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนหมู เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษี กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิน ใหมีประสิทธิภาพ ทรัพยสินในพ้ืนท่ี ต.หาดกรวด บานท่ีจัดทํา ไดเพ่ิมข้ึน

6 โครงการพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร 50,000 50,000 50,000 50,000 ระบบคอม พนักงานและประชาชนผูท่ีใช สํานักปลัด

คอมพิวเตอรของสํานักงาน เดิมท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพ ท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงาน พิวเตอรได ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

เทศบาลตําบลหาดกรวด และเพ่ิมระบบงานคอมพิวเตอร และเหมาะสม มาตรฐาน มีการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย

ใหมท่ีจําเปน

7 โครงการปรับปรุงหลังคาโรง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถดาน 20,000 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงโรง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ กองชาง

จอดรถดานหนาอาคารเอนก ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี หนาอาคารเอนกประสงค จอดรถได ทํางานของพนักงานเทศบาล

ประสงค ขนาด กวาง 7 ม. ยาว 30 ม. มาตรฐาน

โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ บุคลากรเขารับการฝกอบรม 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนคน การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

8 ผูบริหาร สมาชิก ทต. พนักงาน ปฏิบัติงานของพนักงาน ศึกษาดูงาน  ตามหลักสูตรตางๆ ท่ีเขารักบาร มากยิ่งข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



ลูกจางเทศบาล อบรม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนคน การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

ผูบริหารสมาชิกสภาและพนักงาน ปฏิบัติงานของพนักงาน ผูบริหารสมาชิกสภา และ ท่ีเขารับการ มากยิ่งข้ึน

พนักงาน อบรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการอุดหนุน 

หนวยงานราชการ  

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 7: ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา เพื่อแกไขปญหาสาธารณสุขได อุดหนุนงบประมาณใหกับ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได มีการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน กอง

สมัครสาธารณสุขมูลฐาน อยางมีประสิทธิภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน รับประโยชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ สาธารณสุข

เพื่อทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการชวยเหลือสงเสริมการ เพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณ มีการสนับสนุนเงินงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตตําบลหาดกรวด กองการ

เรียนการสอนของโรงเรียน 5 ใหกับโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนใน ใหกับโรงเรียนในเขตตําบล รับประโยชน ไดรับการสนับสนุนเงินงบ ศึกษา

โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล เขตเทศบาลตําบลหาดกรวด หาดกรวด ประมาณ

หาดกรวด

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

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 5 แหง โรงเรียนในเขตตําบลหาดกรวด รับประโยชน รายจายใหกับโรงเรียนในเขต ศึกษา

ทั้ง 5 แหง ในเขตตําบลหาดกรวด ทั้ง 5 โรงเรียน ตําบลหาดกรวด

4 อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ สนับสนุนงบประมาณใหกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได ประชาชนในพื้นที่จังหวัด สํานักปลัด

อุตรดิตถ เหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ หนวยงานของรัฐ รับประโยชน อุตรดิตถมีชีวิตความเปนอยูที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

แผนงานสาธารณสุข



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

5 อุดหนุนคาใชจายบริหารสถาน เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร 700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กนักเรียน มีงบประมาณการใชจายในการ กองการ

ศึกษากองการศึกษาทั้ง 2 ศูนย สถานศึกษาศูนยเด็กเล็กบาน สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รับประโยชน บริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา ศึกษา

วังหมู ศูนยเด็กเล็กเทศบาลตําบล ทั้ง 2 ศูนย เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย

หาดกรวด

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

เครือขายกลุมโรงเรียน กับเด็กนักเรียนกลุมโรงเรียน ในการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียน รับประโยชน หาดกรวด ไดแขงขันกีฬารวมกัน ศึกษา

ปาเซา - หาดกรวด ปาเซา - หาดกรวด ปาเซา - หาดกรวด

7 อุดหนุนโครงการฝกอบรม และ เพื่อใหดูแลความปลอดภัยภายใน อุดหนุนเงินงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได ผูที่เขารับการอบรมเกิดความรัก กองการ

พัฒนาลูกเสือชาวบาน หมูบาน และสรางความรัก ชวยเหลือในการฝกอบรมและ รับประโยชน ความสามัคคีภายในหมูบาน ศึกษา

ความสามัคคีภายในหมูคณะ พัฒนาลูกเสือชาวบาน

8 อุดหนุนโครงการการจัดงาน เพื่อเปนการสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณใหกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได ไดสนับสนุนงบประมาณรายจาย กองการ

เทศกาลลางสาดหวาน และสินคา ในการจัดงานลางสาดหวานและ หนวยงานของรัฐเพื่อจัดงาน รับประโยชน ใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในจังหวัด ศึกษา

OTOP จังหวัดอุตรดิตถ สินคา OTOP จังหวัดอุตรดิตถ ลางสาดหวานจังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ

9 อุดหนุนงานพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อเปนการสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณใหกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได ไดสนับสนุนงบประมาณรายจาย กองการ

และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ในการจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก หนวยงานของรัฐเพื่อจัดงาน รับประโยชน ใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในจังหวัด ศึกษา

และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ พระยาพิชัยดาบหักและงาน อุตรดิตถ

กาชาดอุตรดิตถ

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

     ยุทธศาสตรท่ี 7: ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา เพื่อแกไขปญหาสาธารณสุขได อุดหนุนงบประมาณใหกับ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได มีการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน กอง

สมัครสาธารณสุขมูลฐาน อยางมีประสิทธิภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน รับประโยชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ สาธารณสุข

เพื่อทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการชวยเหลือสงเสริมการ เพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณ มีการสนับสนุนเงินงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตตําบลหาดกรวด กองการ

เรียนการสอนของโรงเรียน 5 ใหกับโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนใน ใหกับโรงเรียนในเขตตําบล รับประโยชน ไดรับการสนับสนุนเงินงบ ศึกษา

โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล เขตเทศบาลตําบลหาดกรวด หาดกรวด ประมาณ

หาดกรวด

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

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 5 แหง โรงเรียนในเขตตําบลหาดกรวด รับประโยชน รายจายใหกับโรงเรียนในเขต ศึกษา

ทั้ง 5 แหง ในเขตตําบลหาดกรวด ทั้ง 5 โรงเรียน ตําบลหาดกรวด

4 อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ สนับสนุนงบประมาณใหกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได ประชาชนในพื้นที่จังหวัด สํานักปลัด

อุตรดิตถ เหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ หนวยงานของรัฐ รับประโยชน อุตรดิตถมีชีวิตความเปนอยูที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล

แผนงานสาธารณสุข



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

5 อุดหนุนคาใชจายบริหารสถาน เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร 700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กนักเรียน มีงบประมาณการใชจายในการ กองการ

ศึกษากองการศึกษาทั้ง 2 ศูนย สถานศึกษาศูนยเด็กเล็กบาน สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รับประโยชน บริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา ศึกษา

วังหมู ศูนยเด็กเล็กเทศบาลตําบล ทั้ง 2 ศูนย เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย

หาดกรวด

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

เครือขายกลุมโรงเรียน กับเด็กนักเรียนกลุมโรงเรียน ในการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียน รับประโยชน หาดกรวด ไดแขงขันกีฬารวมกัน ศึกษา

ปาเซา - หาดกรวด ปาเซา - หาดกรวด ปาเซา - หาดกรวด

7 อุดหนุนโครงการฝกอบรม และ เพื่อใหดูแลความปลอดภัยภายใน อุดหนุนเงินงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได ผูที่เขารับการอบรมเกิดความรัก กองการ

พัฒนาลูกเสือชาวบาน หมูบาน และสรางความรัก ชวยเหลือในการฝกอบรมและ รับประโยชน ความสามัคคีภายในหมูบาน ศึกษา

ความสามัคคีภายในหมูคณะ พัฒนาลูกเสือชาวบาน

8 อุดหนุนโครงการการจัดงาน เพื่อเปนการสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณใหกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได ไดสนับสนุนงบประมาณรายจาย กองการ

เทศกาลลางสาดหวาน และสินคา ในการจัดงานลางสาดหวานและ หนวยงานของรัฐเพื่อจัดงาน รับประโยชน ใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในจังหวัด ศึกษา

OTOP จังหวัดอุตรดิตถ สินคา OTOP จังหวัดอุตรดิตถ ลางสาดหวานจังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ

9 อุดหนุนงานพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อเปนการสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณใหกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได ไดสนับสนุนงบประมาณรายจาย กองการ

และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ในการจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก หนวยงานของรัฐเพื่อจัดงาน รับประโยชน ใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในจังหวัด ศึกษา

และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ พระยาพิชัยดาบหักและงาน อุตรดิตถ

กาชาดอุตรดิตถ

1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000

งบประมาณและที่ผานมา

                 รวม   9  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



 

 

 

 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแหลงนํ้า และสงเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน  เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางเขื่อนเรียงหิน เพื่อปองกันการพังทลายที่ดินริม กอสรางเขื่อนความยาว 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 การทรุดตัว ปองกันการพังทลายของที่ดิน อบจ.

ปองกันนํ้ากัดเซาะตล่ิง แมนํ้านาน 2,000 ม. หมูที่ 1, 5, 6 ของตล่ิงลด รอยละ 20 ของจํานวนที่ดิน

หมู 1, 5, 6 ลง ทั้งหมดในเขต ทต.

2 โครงการกอสรางถนนเลียบ เพื่อใชเปนเสนทางในการขน กอสรางถนนไมนอยกวา 4 ม. 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 การทรุดตัว มีถนนเปนเสนทางในการขน อบจ.

ริมนํ้านาน หมูที่ 1 - 4 สินคาทางการเกษตรและเพื่อ ยาว 5,000 ม. ของตล่ิงลด สินคาทางการเกษตร และเพื่อ

ปองกันนํ้าไหลบาทวมขังที่ ลง ปองกันนํ้าไหลบาทวมขังที่

เกษตรกร เกษตร

3 โครงการกอสรางประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชน หมูที่ 8 มีนํ้าใชกอสรางประปาหมูบาน หมูที่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีนํ้าประปา ประชาชน หมูที่ 8 มีนํ้าใช อบจ.

หมูที่ 8 บานดงชางดี อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ ใชเพิ่มขึ้น อุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ

4 โครงการขุดสระนํ้าปาแดง เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชอยาง ขุดสระนํ้าที่ปาแดง ขนาดใหญ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีนํ้าประปา ประชาชนมีนํ้าใชอยาง อบจ.

หมูที่ 3 บานบุงจิก เพียงพอ ใชเพิ่มขึ้น เพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

5 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชน หมูที่ 5 มีถนน กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูที่ 5 มีถนน อบจ.

สายปาแดง - หวยพิกุลทอง สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก 6 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาว ไดมาตรฐาน สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

1,500 เมตร ผิวจราจร 16,080

ตารางเมตร

6 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน หมูที่ 4, 8 มี กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 กอสรางถนน ประชาชน หมูที่ 4, 8 มีถนน อบจ.

บานวังหมู หมู4 บานวังหมู - ถนนสําหรับใชคมนาคมได กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไดมาตรฐาน สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก

หมู 8 บานดงชางดี สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร 18,000 ตารางเมตร รวดเร็ว

127,000,000 127,000,000 127,000,000 127,000,000รวม    6  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

1 สาธารณสุข ครุภัณฑสํานักงาน ตูจัดเก็บเอกสาร เพื่อจัดเก็บเอกสารในกอง จัดซ้ือตูใสเอกสาร จํานวน 12,000 12,000 12,000 12,000 กอง

สาธารณสุขใหเปนระเบียบ 2 หลัง สาธารณสุข

2 สาธารณสุข ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพนยุง เพื่อใชฉีดพนสารเคมีเปนการปอง จัดซ้ือเครื่องพนยุง จํานวน 90,000 90,000 90,000 90,000 กอง

กันและควบคุมโรคไขเลือดออก 1 เครื่อง สาธารณสุข

3 การเกษตร ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพนยา เพื่อใชพนสารชีวภัณฑปองกัน เครื่องพนยา จํานวน 39,000 39,000 39,000 39,000 กองสงเสริม

กําจัดโรคแมลงศัตรูพืช 3 เครื่อง การเกษตร

เพื่อใชพนสารกําจัดวัชพืช

สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาทั้งสองแหง

4 การเกษตร ครุภัณฑการเกษตร เครื่องตัดหญา เพื่อใชตัดหญาสถานีสูบนํ้า เครื่องตัดหญา  จํานวน  22,000 22,000 22,000 22,000 กองสงเสริม

ดวยไฟฟาทั้งสองแหง 2  เครื่อง การเกษตร

5 การเกษตร ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในสํานักงานกอง เครื่องคอมพิวเตอรแบบ 16,000 16,000 16,000 16,000 กองสงเสริม

แบบตั้งโตะ สงเสริมการเกษตร ตั้งโตะ จํานวน  1  เครื่อง การเกษตร

6 การเกษตร ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในสํานักงานกอง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 16,000 16,000 16,000 16,000 กองสงเสริม

โนตบุก สงเสริมการเกษตร จํานวน  1  เครื่อง การเกษตร

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

7 การเกษตร ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา เพื่อใชสํารองไฟฟาเครื่อง เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 5,800 5,800 5,800 5,800 กองสงเสริม

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 1 kVA การเกษตร

8 การเกษตร ครุภัณฑคอมพิวเตอร สแกนเนอร เพื่อใชสแกนเอกสารทั่วไป เครื่องสแกนเนอร 3,100 3,100 3,100 3,100 กองสงเสริม

ของกองสงเสริมการเกษตร จํานวน  1  เครื่อง การเกษตร

9 บริหารงานคลัง ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร ใชบันทึกระบบ E-LAASและEGP คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวง 16,000 16,000 16,000 16,000 กองคลัง

สํานักงาน และแผนที่ภาษี อ่ืนๆ  ICT

10 บริหารงานคลัง ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กบานเลือนกระจก เก็บเอกสารการเงินและฎีกา ตูเหล็กบานเล่ือขนาด 1.20 ม. 9,200 9,200 9,200 9,200 กองคลัง

จํานวน 4 ตู เบิกเงิน

11 บริหารงานคลัง ครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ีบุนวม ขาซี จํานวน ทดแทนเกาอ้ีที่ชํารุด เกาอ้ีบุนวมขาซี 2,300 2,300 2,300 2,300 กองคลัง

1 ตัว

12 บริหารงานคลัง ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง 18 น้ิว ระบายความรอนภายใน พัดลมติดผนัง 18 น้ิว 5,400 5,400 5,400 5,400 กองคลัง

จํานวน 3 ตัว สํานักงาน

13 บริหารงานคลัง ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวางแฟมตั้ง เก็บเอกสารและฎีกา จัดซ้ือชั้นวาง จํานวน 4 ตู 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

14 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศครบ จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 70,000 70,000 70,000 70,000 กองการ

งบประมาณและที่ผานมา
หมวด ประเภทที่ แผนงาน วัตถุประสงค



ทุกหองเรียน จํานวน 2 เครื่อง ศึกษา

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

15 การศึกษา ครุภัณฑกีฬา เครื่องเลนสนาม เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดาน จัดซ้ือเครื่องเลนสนาม 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการ

รางกายแกเด็ก จํานวน 1 ชุด ศึกษา

16 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ตูใสเอกสาร เพื่อจัดเก็บแฟมเอกสารตางๆของ จัดซ้ือตูเอกสารบานเล่ือนกระจก 25,000 25,000 25,000 25,000 กองการ

 ศพด. บานวังหมู และ ศพด. จํานวน 3 ตู ศึกษา

ทต.หาดกรวด

17 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ีบุนวม ขาซี ทดแทนเกาอ้ีที่ชํารุด เกาอ้ีบุนวม ขาซี 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการ

จํานวน 6 ตัว จํานวน 6 ตัว ศึกษา

18 การศึกษา ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็น เพื่อใชถนอมอาหาร (ศูนยพัฒนา ตูเย็นแบบ 1 ประตู 6,500 6,500 6,500 6,500 กองการ

เด็กเล็ก ทต.หาดกรวด) ขนาด 4.9 คิว ศึกษา

19 การศึกษา ครุภัณฑงานบานงานครัว อางลางจานสําเร็จรูปพรอม เพื่อใชทําความสะอาดภาชนะ อางลางจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก 7,000 7,000 7,000 7,000 กองการ

อุปกรณ ภายในศพด. ทต.หาดกรวด พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ศึกษา

20 การศึกษา ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูกับขาว เพื่อใชเก็บเครื่องบริโภคภายใน ตูกับขาว จํานวน 1 ตู 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการ

ศูนยเด็กเล็ก ศึกษา

21 การศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในการรองรับการปฏิบัติ คุณลักษณะของกระทรวง ICT 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการ

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค



ประมวลผลแบบที่ 2 งานและระบบทางอินเตอรเน็ต ศึกษา

22 การศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องปรื๊นเตอรพรอม ใชพิมพเอกสารและสแกน คุณลักษณะของกระทรวง ICT 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการ

สแกนเนอรในตัว เอกสาร ศึกษา

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

23 การศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา เพื่อใชสํารองไฟฟาเครื่อง เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 5,800 5,800 5,800 5,800 กองการ

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 1 kVA ศึกษา

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน ตูจัดเก็บเอกสาร เพื่อจัดเก็บเอกสารทางราชการ จัดซ้ือตูใสเอกสาร จํานวน 12,000 12,000 12,000 12,000 สํานักปลัด

ใหเปนระเบียบ เรียบรอย 2 หลัง

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑการเกษตร เครื่องตัดหญา เพื่อใชตัดแตงภูมิทัศนรอบ เครื่องตัดหญา  จํานวน  11,000 11,000 11,000 11,000 สํานักปลัด

สํานักงาน 1  เครื่อง

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ีบุนวม ขาซี ทดแทนเกาอ้ีที่ชํารุด เกาอ้ีบุนวม ขาซี  จํานวน 2 ตัว 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการ

ศึกษา

27 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องแฟกซ เพื่อรับสงเอกสารของทางราชการ เครื่องรับ สง แฟกซ จํานวน 5,000 5,000 5,000 5,000

1 เครื่อง สํานักปลัด

28 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร ใชบันทึกระบบ E-LAAS คุณลัษณะพื้นฐานของกระทรวง 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด

ประมวลผล แบบ 2 ICT

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคที่ แผนงาน หมวด ประเภท



29 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โทรทัศนวงจรปด เฝาระวังปองกันการกอเหตุ คุณลักษณะพื้นฐานของคุภัณฑ 15,000 15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด

อาชญากรรม และปองกันรักษา ไฟฟาและวิทยุ

ความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสินของราชการและของ

ประชาชน

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

30 เคหะและชุมชน ครุภัณฑยานพาหนะ จักรยานยนต เพื่อใชในงานของกองชาง จักรยานยนต จํานวน  1 คัน 38,000 38,000 38,000 38,000 กองชาง

และขนสง

31 เคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก เพื่อใชในสํานักงานกองชาง โตะทํางานเหล็ก จํานวน 11,000 11,000 11,000 11,000 กองชาง

2  ตัว

32 เคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในสํานักงานกองชาง เครื่องคอมพิวเตอร  โนตบุค 37,000 37,000 37,000 37,000 กองชาง

โนตบุก จํานวน  1  เครื่อง

33 เคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในสํานักงานกองชาง เครื่องคอมพิวเตอรแบบ 16,000 16,000 16,000 16,000 กองชาง

แบบตั้งโตะ ตั้งโตะ จํานวน  1  ชุด

34 เคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน โตะวางคอมพิวเตอร เพื่อใชในสํานักงานกองชาง โตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2,500 2,500 2,500 2,500 กองชาง

 1 ชุด

35 เคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอรแบบมี เพื่อใชพิมพเอกสารและ คุณลักษณะของกระทรวง 6,000 6,000 6,000 6,000 กองชาง

เครื่องสแกนเนอรในตัว สแกนเอกสาร  ICT

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคประเภทหมวดที่ แผนงาน



36 เคหะและชุมชน ครุภัณฑโฆษณาและ กลองถายดิจิตอล เพื่อใชในงานของกองชาง กลองถายดิจิตอล 9,000 9,000 9,000 9,000 กองชาง

เผยแพร จํานวน 1 เครื่อง

37 เคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ีบุนวม ขาซี เพื่อใชในสํานักงานกองชาง เกาอ้ีบุนวมขาซี จํานวน 2ตัว 5,200 5,200 5,200 5,200 กองชาง

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

38 การพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร ปมหอยโขง เพื่อสูบนํ้าดิบนํามาผลิต ปมหอยโขง ขนาด 5 HP 54,000 54,000 54,000 54,000 กองชาง

นํ้าประปา  3 เฟส จํานวน 4 ตัว

39 การพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร ปมหอยโขง เพื่อสูบนํ้าดิบนํามาผลิต ปมหอยโขง ขนาด 7 HP 110,000 110,000 110,000 110,000 กองชาง

นํ้าประปา 3 เฟส จํานวน 4 ตัว

40 การพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร ปมหอยโขง เพื่อสูบนํ้าดิบนํามาผลิต ปมหอยโขง ขนาด 5 HP 29,600 29,600 29,600 29,600 กองชาง

นํ้าประปา  1 เฟส จํานวน 2 ตัว

41 การพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร ปมหอยโขง เพื่อสูบนํ้าดิบนํามาผลิต ปมหอยโขง ขนาด 3 HP 20,400 20,400 20,400 20,400 กองชาง

นํ้าประปา  3 เฟส จํานวน 2 ตัว

42 การพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร ปมหอยโขง เพื่อสูบนํ้าดิบนํามาผลิต ปมหอยโขง ขนาด 3 HP 115,500 115,500 115,500 115,500 กองชาง

นํ้าประปา  1 เฟส จํานวน 11 ตัว

43 การพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร ซัมเมอรส เพื่อสูบนํ้าดิบนํามาผลิต ซัมเมอรส ขนาด 3 HP 30,800 30,800 30,800 30,800 กองชาง

ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด



นํ้าประปา  3 เฟส จํานวน 1 ตัว

44 การพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร ซัมเมอรส เพื่อสูบนํ้าดิบนํามาผลิต ซัมเมอรส ขนาด 3 HP 66,000 66,000 66,000 66,000 กองชาง

นํ้าประปา  1 เฟส จํานวน 2 ตัว

45 การพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร ซัมเมอรส เพื่อสูบนํ้าดิบนํามาผลิต ซัมเมอรส ขนาด 2 HP 79,200 79,200 79,200 79,200 กองชาง

นํ้าประปา  1 เฟส จํานวน 3 ตัว

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

46 การพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร เครื่องจายสารเคมี เพื่อนํามาใชในการจาย เครื่องจายสารเคมี จํานวน 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชาง

สารเคมีในกระบวนการผลิต 16 ตัว

นํ้าประปา

47 การพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร ถังควบคุมแรงดันนํ้า เพื่อเพิ่มกําลังการสงนํ้า ถังควบคุมแรงดันนํ้า ขนาด 20,000 20,000 20,000 20,000 กองชาง

 200 ลิตร จํานวน 1 ชุด

48 ถังควบคุมแรงดันนํ้า ขนาด

 500 ลิตร จํานวน 1 ชุด

1,521,300 1,521,300 1,521,300 1,521,300

66,000 กองชาง

ที่
งบประมาณและที่ผานมา

ประเภท วัตถุประสงค

การพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร ถังควบคุมแรงดันนํ้า เพื่อเพิ่มกําลังการสงนํ้า 66,000 66,000 66,000

แผนงาน หมวด

รวม   48  โครงการ



 

 

 

 

สวนที่ ๕ 

การติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๕ การติดตามและประเมินผล 

..................................... 
 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินน้ัน จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินผลแผนน้ันจะตองดําเนินการ ประเมินคุณภาพของแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙    

เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกอบดวย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ 

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ 

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 

๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 

๓.๔ วิสัยทัศน (๕) 

๓.๕ กลยุทธ (๕) 

๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

๓.๘ แผนงาน (๕) 

๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวม ๑๐๐ 

 

 



๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินน้ัน จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและ

ประเมินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินผลแผนน้ันจะตองดําเนินการ ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครอง

สวนทอง ถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๗๙๗ ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙             

เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกอบดวย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐ 

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (๕) 

๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ 

(๕) 

๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕) 

๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 

๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยังยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

๕.๙ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

๕.๑๑ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสองคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (๕) 

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวม ๑๐๐ 

 

 



๓. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลตําบลหาดกรวดไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา

ทองถ่ินใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทํา

แผนพัฒนาน้ันจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓  

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม

ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแต

วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป

ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังน้ี 

 แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลตําบลหาดกรวดใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวดในภาพรวม 

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังน้ี 

 แบบที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 ในภาพรวม  

 (แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล 

  ตําบลหาดกรวด) 

 

 

 

 



 ๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 

     ๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  ๑. เกิดการพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินการตางๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซอน 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากข้ึน 

  ๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได 

 

    ๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะผลจากการพัฒนา 

  ๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน 

  ๒. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

  ๓. ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน  ๆ

  ๔. เทศบาลตําบลหาดกรวดควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจในแต

ละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่มโอนลด และการโอนต้ังจายรายการใหม 

 

 
 

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



 

 
 

ภาคผนวก 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บานทับใหม หมูที่ ๑ 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ. ศาลาอเนกประสงคหมูบาน หมูที่ ๑ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 

ปลัดพรรณพิไล   กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับใหม มาพรอมกันครบแลว 

 เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๑  นายชูชาติ   เที่ยงฟก ไดดําเนินการกลาวเปดประชุม และ

ใหเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หลาย

ทานอาจจะสงสัยวาทําไมปน้ีเราไดออกประชุมประชาคมกันเร็วข้ึนกวาทุกปที่ผานมา เพราะ

เน่ืองจากไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกมาใหมโดยมีการแกไขเพิ่มเติม โดยใหมีการเปลี่ยนแปลง

การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และตองรายงานผลและเสนอให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน

เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป เด๋ียวจะใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดพูดคุยกับพอ แม 

พี่ นอง เลยคะ ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะห ฯ มาอธิบายใหกับประชาชนไดรับทราบ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   สวัสดีคะพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับใหม วันน้ีเทศบาลตําบลหาดกรวดไดออกมา

ประชาคมหมูบาน เหมือนกับทุกปแตสําหรับปน้ีเราไดออกมาประชาคมเร็วกวาเดิมคะ เพราะวา

ปน้ีมีการปรับเปลี่ยนแผนคะ เน่ืองจากทุกครั้งที่เราออกมาประชาคมน้ันทุกปจะดําเนินการ

ในชวงเดือนกุมภาพันธ แตปน้ีเรามาประชาคมในชวงเดือนตุลาคม เพราะเทศบาลจะตอง

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมน้ีคะ แลวสําหรับปน้ีเทศบาลไดมีการเปลี่ยนแปลง

การจัดทําแผนนิดหนอยคะ ปน้ีไมมีการติดหัวใจเหมือนปที่ผานมา แตเทศบาลจะนําโครงการที่

มีอยูในแผนพัฒนาสามปเดิมมาให พอ แม พี่ นองไดทําการขีดเครื่องหมายถูกหนาโครงการ

จํานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ แตถามีโครงการไหนที่อยากใหเทศบาลดําเนินการก็สามารถเขียน

เพิ่มเติมมาไดเลยคะ แตวาโครงการที่เขียนเพิ่มเติมมาน้ันจะไดอยูใน ๕ ลําดับของแผนหรือไมจะ

อยูที่การเลือกขีดโครงการทั้ง ๕ โครงการของ พอ แม พี่ นอง คะ แลวหลังจากน้ันเทศบาลจะ

ทําการนับจํานวนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมายถูกทั้ง ๕ โครงการคะ แต

ถาทานใดไมเขาใจตรงไหนสามารถสอบถามเจาหนาที่ไดทุกทานคะ แตกอนอื่นเราจะอาน

โครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปใหไดรับทราบกันกอนนะคะ  



๑. โครงการกอสรางคลองไสไกจากหลังเทศบาลไปคลองจระเข (บริเวณที่นานางกานตอง)   

๒. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อแกไขปญหาไฟฟาตกซอยลางวัดทับใหม 

๓. โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร หมูที่ ๑ บานทับใหม 

๔. โครงการลงลูกรังซอยการเกษตร ๑ การเกษตร ๒ หมูที่ ๑ บานทับใหม 

๕. โครงการกอสรางถนนลาดยางแคปซิลในหมูบาน เช่ือมถนนสายหลัก หมูที่ ๑ บานทับใหม   

๖. โครงการลอกทอระบายนํ้าขางถนนบานทับใหม หมูที่ ๑ บานทับใหม 

๗. โครงการวางทอระบายนํ้าหนาบานนายดาว  อินทจักร หมูที่ ๑ บานทับใหม 

๘. โครงการลงลูกรังคันคลองจระเขทางการเกษตร และขางรานซอมรถ หมูที่ ๑ บานทับใหม   

๙. โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ ๑ บานทับใหม 

๑๐. โครงการวางทอถนนคันคลองจระเข บริเวณนานายถวัลย  หมูที่ ๑ บานทับใหม   

เจาหนาท่ีวิเคราะห   ถาพอ แม พี่ นอง ไดทราบโครงการทั้งหมดแลวเด๋ียวจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษ

เพื่อให พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมายถูกหนาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทกคน

ตองการคะ และสําหรับทานใดที่อยากเพิ่มเติมโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการที่กลาวมา

ขางตนแลวสามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยนะคะ แลวถาทานใดที่เขียนเสร็จเรียบรอยทั้ง ๕ 

โครงการแลวสามารถสงกระดาษกลับคืนใหกับเจาหนาที่ไดเลยนะคะ เพื่อที่เจาหนาที่จะไดทํา

การนับโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการเสนอมาคะ เมื่อครบแลวเราไดสรุป

โครงการที่ทานตองการมาแลวทั้ง ๕ โครงการ ดังตอไปน้ีคะ 

๑. โครงการวางทอระบายนํ้าบานนายดาว  อินทจักร 

๒. โครงการกอสรางถนนลาดยางแคปซิลในหมูบาน เช่ือมถนนสายหลัก 

๓. โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 

๔. โครงการลอกทอระบายนํ้าขางถนนบานทับใหม 

๕. โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ ๑ 

ทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับใหม ไดทําการเลือกจากโครงการทั้ง 

๑๐ โครงการคะ ซึ่งโครงการที่ไดทั้งหมดน้ีเราจะนําไปใสไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป บางทาน

อาจคิดวามีโครงกี่นอยมาก แตที่จริงแลวมีโครงการที่เกินศักยภาพอีกเปนจํานวนมากทีใ่สไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพราะโครงการที่เรานํามาเสนอน้ีเปนโครงการที่มีจํานวนเงินงบประมาณ

ที่ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสําหรับโครงการที่จําเปนตองใชงบประมาณสูงเราไดบรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนที่เรียบรอยแลว หากไมมีทานใดสงสัย หรือวาสอบถามถึงโครงการที่

เราสรุปไวทั้ง ๕ โครงการน้ีแลว ในสวนของการออกมาประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปน้ันก็จบลงเรียบรอยแลวสําหรับวันน้ีตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑ บานทับ

ใหมมากไดใหความรวมมือกับเทศบาลตําบลหาดกรวดในครั้งน้ีคะ ขอบคุณมากคะ 

ปลดัพรรณพิไล   หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไปจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เราจะนําโครงการที่ไดจากพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑

น้ีไปใสในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และในวันน้ีทานนายก รวมไปถึงคณะ



ผูบริหารไดมาเขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย ก็ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   สายบุญสง 

ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๑  บานทับใหม สกัเล็กนอยคะ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่  ๑ บานทับใหมทุกทาน วันน้ีเปนการประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ครั้งน้ีช่ืออาจจะแปลกๆไปนะครับ เพราะครั้งน้ีเปน

การเปลี่ยนแปลงช่ือใหม และเพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงโครงการที่ประชาชนหมูที่ ๑ ไดเสนอ

มาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการน้ันแตละโครงการน้ันเราจะเริ่มเรียงโครงการจาก

ความตองการของประชาชนจากมากที่สุดไปหาที่นอยที่สุด เทศบาลจะพยายามดําเนินการตาม

โครงการที่พอ แม พี่ นอง เสนอมาทั้งหมดครับ กอนเราจะใหเจาหนาที่ปดการประชุมตอง

ขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ กอนที่จะใหเจาหนาที่เทศบาล

ดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอสงสัย

สามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่

ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

อังคณา  คงรอด  กอนอื่นตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากคะที่ไดมาพบปะกับ 

พอ แม พี่ นอง โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน เจาหนาที่จะนําบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปคะ และถามีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการ   

มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหผูใหญบาน ผูใหญชูชาติ  

เที่ยงฟก ผูใหญบาน หมูที่ ๑ กลาวปดประชุมคะ 

นายชูชาติ  เท่ียงฟก  นายชูชาติ   เที่ยงฟก กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่เขารวมประชุมประชาคมเพื่อ 

(ผูใหญบาน หมู ๑) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการ

เพื่อนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และที่สําคัญตองขอขอบคุณ

คณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคมในครั้งน้ี        

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 ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บานหาดกรวด หมูที่ ๒ 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ. ศาลารวมใจหมูที่ ๒ บานหาดกรวด 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 

นายบําเพ็ญ  ทองทวี  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวด มาพรอมกันครบแลว 

 เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๒  นายประสบ  วอนสรอย ไดดําเนินการกลาวเปดประชุม 

และใหเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

หลายทานอาจจะสงสัยวาทําไมปน้ีเราไดออกประชุมประชาคมกันเร็วข้ึนกวาทุกปที่ผานมา 

เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เด๋ียวจะให

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดพูดคุยกับพอ แม พี่ นอง ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหฯ มาอธิบายใหกับ

ประชาชนไดรับทราบ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   สวัสดีคะพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวด วันน้ีเทศบาลตําบลหาดกรวดได

ออกมาประชาคมหมูบาน เหมือนกับทุกปแตสําหรับปน้ีเราไดออกมาประชาคมเร็วกวาเดิมคะ 

เพราะเน่ืองจากไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกมาใหมโดยมีการแกไขเพิ่มเติม โดยใหมี

การเปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และตองรายงานผล

และเสนอใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผล

และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน

เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป ซึ่งทุกปจะดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ 

แตปน้ีเรามาประชาคมในชวงเดือนตุลาคม เพราะเทศบาลจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในเดือนตุลาคมน้ีคะ แลวสําหรับปน้ีเทศบาลไดมีการเปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนนิดหนอย

คะ ปน้ีไมมีการติดหัวใจเหมือนปที่ผานมา แตเทศบาลจะนําโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสาม

ปเดิมมาให พอ แม พี่ นองไดทําการขีดเครื่องหมายถูกหนาโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ 

แตถามีโครงการไหนที่อยากใหเทศบาลดําเนินการก็สามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยคะ แตวา

โครงการที่เขียนเพิ่มเติมมาน้ันจะไดอยูใน ๕ ลําดับของแผนหรือไมจะอยูที่การเลือกขีด

โครงการทั้ง ๕ โครงการของ พอ แม พี่ นอง คะ แลวหลังจากน้ันเทศบาลจะทําการนับจํานวน

โครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมายถูกทั้ง ๕ โครงการคะ แตถาทานใดไม

เขาใจตรงไหนสามารถสอบถามเจาหนาที่ไดทุกทานคะ แตกอนอื่นเราจะอานโครงการที่อยูใน

แผนพัฒนาสามปใหไดรับทราบกันกอนนะคะ  



๑. โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณ ซอยพุทธรักษา หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟาจากคลองจระเข ถึง บานายกัญหา  ปนจาด หมู ๒ บานหาดกรวด    

๓. โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณ ซอยพิกุล หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

๔. โครงการลอกคลองขางถนนหนาบานนายจิต  สังทรัพย ถึงบาน จ.ส.อ.บัณฑิต  แปนมั่น  

๕. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายสายันต นุชศรี หมู ๒ บานหาดกรวด 

๖. โครงการลงลูกรังไหลทางภายในหมูบาน หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

๗. โครงการกอสรางทางสาธารณะต้ังแตขางบานครูมนัส  อยูจันทร ผานขางที่นา 

    หมอสุนันทาไปถึงคลองลอย  

๘. โครงการเปดซอยบานนายแถมไปคลองลอย หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

๙. โครงการเปดซอยบุงปาตาล หมู ๒ บานหาดกรวด 

๑๐. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 6 โชคอนันต หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

๑๑. โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู ๒  บานหาดกรวด 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   ถาพอ แม พี่ นอง ไดทราบโครงการทั้งหมดแลวเด๋ียวจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษ

เพื่อให พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมายถูกหนาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทกคน

ตองการคะ และสําหรับทานใดที่อยากเพิ่มเติมโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการที่กลาวมา

ขางตนแลวสามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยนะคะ แลวถาทานใดที่เขียนเสร็จเรียบรอยทั้ง ๕ 

โครงการแลวสามารถสงกระดาษกลับคืนใหกับเจาหนาที่ไดเลยนะคะ เพื่อที่เจาหนาที่จะไดทํา

การนับโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการเสนอมาคะ เมื่อครบแลวเราได

สรุปโครงการที่ทานตองการมาแลวทั้ง ๗ โครงการ ดังตอไปน้ีคะ 

๑. โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ ๒ 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณ ซอยพุทธรักษา 

๓. โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยพิกุล 

๔. โครงการลงลูกรังไหลทางภายในหมูบาน 

๕. โครงการวางทอระบายนํ้า ซอยบุงปาตาล 

๖. ติดต้ังกระจกโคง จํานวน ๔ จุด 

๗. โครงการติดต้ังเสียงไรสายจุดบานนายบําเพ็ญ  ทองทวี   

ทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวด ไดทําการเลือกจากโครงการ

ทั้ง ๑๑ โครงการคะ ซึ่งโครงการที่ไดทั้งหมดน้ีเราจะนําไปใสไวในแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป บาง

ทานอาจคิดวามีโครงกี่นอยมาก แตที่จริงแลวมีโครงการที่เกินศักยภาพอีกเปนจํานวนมากที่ใส

ไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพราะโครงการที่เรานํามาเสนอน้ีเปนโครงการที่มีจํานวนเงิน

งบประมาณที่ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสําหรับโครงการที่จําเปนตองใชงบประมาณสูงเรา

ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนที่เรียบรอยแลว หากไมมีทานใดสงสัย หรือวาสอบถาม

ถึงโครงการที่เราสรุปไวทั้ง ๗ โครงการน้ีแลว ในสวนของการออกมาประชุมประชาคมการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปน้ันก็จบลงเรียบรอยแลวสําหรับวันน้ีตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ 



นอง หมูที่ ๒ บานหาดกวดมากที่ไดใหความรวมมือกับเทศบาลตําบลหาดกรวดในครั้งน้ีคะ 

ขอบคุณมากคะ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เราจะนําโครงการทีไ่ดจากพอ แม พี่ นอง 

หมูที่ ๒ น้ีไปใสในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และในวันน้ีทานนายก รวมไป

ถึงคณะผูบริหารไดมาเขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย ก็ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   

สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวด สักเล็กนอยคะ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๒ บานหาดกรวดทุกทาน วันน้ีเปนการประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ครั้งน้ีช่ืออาจจะแปลกๆไปนะครับ เพราะครั้งน้ี

เปนการเปลี่ยนแปลงช่ือใหม และเพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงโครงการที่ประชาชนหมูที่ ๒ ได

เสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการน้ันแตละโครงการน้ันเราจะเริ่มเรียง

โครงการจากความตองการของประชาชนจากมากที่สุดไปหาที่นอยที่สุด เทศบาลจะพยายาม

ดําเนินการตามโครงการที่พอ แม พี่ นอง เสนอมาทั้งหมดครับ กอนเราจะใหเจาหนาที่ปดการ

ประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ กอนที่จะให

เจาหนาที่เทศบาลดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือ

เปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะ

ใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไป

กวาน้ีครับ 

อังคณา  คงรอด  กอนอื่นตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากคะที่ไดมาพบปะกับ 

พอ แม พี่ นอง โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน เจาหนาที่จะนําบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปคะ และถามีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการ   

มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหผูใหญบาน ผูใหญประสบ 

วอนสรอย ผูใหญบาน หมูที่ ๒ กลาวปดประชุมคะ 

นายประสบ  วอนสรอย  นายประสบ  วอนสรอย กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่เขารวมประชุมประชาคม 

(ผูใหญบาน หมู ๒) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่

ตองการเพื่อนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และที่สําคัญตอง

ขอขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคม

ในครั้งน้ีเพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการประชุม

สําหรับวันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น. 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บานบุงจิก หมูที่ ๓ 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ณ. ที่ทําการผูใหญบานหมูที่ ๓ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิก มาพรอมกันครบแลว 

 เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๓  นายบุญเสริม  ชัยคํา ไดดําเนินการกลาวเปดประชุม 

และใหเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

หลายทานอาจจะสงสัยวาทําไมปน้ีเราไดออกประชุมประชาคมกันเร็วข้ึนกวาทุกปที่ผานมา 

เพราะเน่ืองจากไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกมาใหมโดยมีการแกไขเพิ่มเติม โดยใหมี

การเปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และตองรายงานผล

และเสนอใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผล

และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน

เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป เด๋ียวจะใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดพูดคุยกับ

พอ แม พี่ นอง เลยคะ ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะห ฯ มาอธิบายใหกับประชาชนไดรับทราบ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   สวัสดีคะพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิก วันน้ีเทศบาลตําบลหาดกรวดไดออกมา

ประชาคมหมูบาน เหมือนกับทุกปแตสําหรับปน้ีเราไดออกมาประชาคมเร็วกวาเดิมคะ 

เพราะวาปน้ีมีการปรับเปลี่ยนแผนคะ เน่ืองจากทุกครั้งที่เราออกมาประชาคมน้ันทุกปจะ

ดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ แตปน้ีเรามาประชาคมในชวงเดือนตุลาคม เพราะเทศบาล

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมน้ีคะ แลวสําหรับปน้ีเทศบาลไดมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนนิดหนอยคะ ปน้ีไมมีการติดหัวใจเหมือนปที่ผานมา แตเทศบาลจะ

นําโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามปเดิมมาให พอ แม พี่ นองไดทําการขีดเครื่องหมายถูก

หนาโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ แตถามีโครงการไหนที่อยากใหเทศบาลดําเนินการก็

สามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยคะ แตวาโครงการที่เขียนเพิ่มเติมมาน้ันจะไดอยูใน ๕ ลําดับ

ของแผนหรือไมจะอยูที่การเลือกขีดโครงการทั้ง ๕ โครงการของ พอ แม พี่ นอง คะ แลว

หลังจากน้ันเทศบาลจะทําการนับจํานวนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมาย



ถูกทั้ง ๕ โครงการคะ แตถาทานใดไมเขาใจตรงไหนสามารถสอบถามเจาหนาที่ไดทุกทานคะ 

แตกอนอื่นเราจะอานโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปใหไดรับทราบกันกอนนะคะ  

๑. โครงการลงลูกรังไหลทางหมูบาน หมู 3 บานบุงจิก    

๒. โครงการกอสรางทอระบายนํ้าบุงจิก ซอย 12 บานนางสมหมาย  เกษศรี 

๓. โครงการวางทอระบายนํ้าตอจาก ซอย 13 ถึง ซอย 4 แยกปอมตํารวจ หมูที่ 3 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   ถาพอ แม พี่ นอง ไดทราบโครงการทั้งหมดแลวเด๋ียวจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษ

เพื่อให พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมายถูกหนาโครงการทั้ง ๓ โครงการที่ทุกคน

ตองการคะ และสําหรับทานใดที่อยากเพิ่มเติมโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการที่กลาวมา

ขางตนแลวสามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยนะคะ แลวถาทานใดที่เขียนเสร็จเรียบรอยแลว

สามารถสงกระดาษกลับคืนใหกับเจาหนาที่ไดเลยนะคะ เพื่อที่เจาหนาที่จะไดทําการนับ

โครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการเสนอมาคะ เมื่อครบแลวเราไดสรุปโครงการที่ทาน

ตองการมาแลวทั้ง ๘ โครงการ ดังตอไปน้ีคะ 

๑. โครงการวางทอระบายนํ้าตอจาก ซอย ๑๓ ถึง ซอย ๔ แยกปอมตํารวจ 

๒. โครงการกอสรางทอระบายนํ้าบุงจิก ซอย ๑๒ บานนางสมหมาย  เกษศร ี

๓. โครงการลงลูกรังไหลทาง หมูที่ ๓ บานบุงจิก 

๔. โครงการปรับปรุงทางลงนาขางคลองจระเข ดานตะวันข้ึน ติดที่ผูใหญบุญเสริม 

๕. โครงการขอเครื่องออกกําลังกาย 

๖. โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณตลาด ๒ พี่นอง 

๗. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายนาพง  หมูที่ ๓ 

๘. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง ๓ เฟส ปาแดงเพื่อสูบนํ้าประปา 

ทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิก  ไดทําการเลือกจากโครงการทั้ง 

หมดคะ ซึ่งโครงการที่ไดทั้งหมดน้ีเราจะนําไปใสไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป บางทานอาจคิดวา

มีโครงกี่นอยมาก แตที่จริงแลวมีโครงการที่เกินศักยภาพอีกเปนจํานวนมากที่ใสไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพราะโครงการที่เรานํามาเสนอน้ีเปนโครงการ

ที่มีจํานวนเงินงบประมาณที่ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสําหรับโครงการที่จําเปนตองใช

งบประมาณสูงเราไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนที่เรียบรอยแลว หากไมมีทานใด

สงสัย หรือวาสอบถามถึงโครงการที่เราสรุปไวทั้ง ๘ โครงการน้ีแลว ในสวนของการออกมา

ประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปน้ันก็จบลงเรียบรอยแลวสําหรับวันน้ีตอง

ขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓ บานบุงจิกมากไดใหความรวมมือกับเทศบาลตําบลหาด

กรวดในครั้งน้ีคะ ขอบคุณมากคะ 

นายนวพล   วีริยางกูร   หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เราจะนําโครงการทีไ่ดจากพอ แม พี่ นอง 

หมูที่ ๓ น้ีไปใสในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และในวันน้ีทานนายก รวมไป



ถึงคณะผูบริหารไดมาเขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย ก็ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   

สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓  บานบุงจิก สักเล็กนอยครับ 

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่  ๓ บานบุงจิกทุกทาน วันน้ีเปนการประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ครั้งน้ีช่ืออาจจะแปลกๆไปนะครับ เพราะครั้งน้ี

เปนการเปลี่ยนแปลงช่ือใหม และเพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงโครงการที่ประชาชนหมูที่ ๓ ได

เสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการน้ันแตละโครงการน้ันเราจะเริ่มเรียง

โครงการจากความตองการของประชาชนจากมากที่สุดไปหาที่นอยที่สุด เทศบาลจะพยายาม

ดําเนินการตามโครงการที่พอ แม พี่ นอง เสนอมาทั้งหมดครับ กอนเราจะใหเจาหนาที่ปดการ

ประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ กอนที่จะให

เจาหนาที่เทศบาลดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือ

เปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะ

ใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไป

กวาน้ีครับ 

นายนวพล   วีริยางกูร  กอนอื่นตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากคะที่ไดมาพบปะกับ 

พอ แม พี่ นอง โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน เจาหนาที่จะนําบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปคะ และถามีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการ   

มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่ มเ ติมอีกรึ เปลา ถ าไมมี เ ราจะใหผู ใหญบาน            

ผูใหญบุญเสริม  ชัยคํา ผูใหญบาน หมูที่ ๓ กลาวปดประชุมครับ 

นายบุญเสริม  ชัยคํา  นายบุญเสริม  ชัยคํา กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่เขารวมประชุมประชาคมเพื่อ 

(ผูใหญบาน หมู ๓) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการ

เพื่อนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และที่สําคัญตอง

ขอขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคม

ในครั้งน้ี เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการ

ประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บานวังหมู หมูที่ ๔ 

วันที่ ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ณ. ศาลาการเปรียญวัดวังหมู หมูที่ ๔ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมู มาพรอมกันครบแลว 

 เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน หมูที่ ๔ นายสังเกต  กัดมั่น ไดดําเนินการกลาวเปดประชุม และ

ใหเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หลาย

ทานอาจจะสงสัยวาทําไมปน้ีเราไดออกประชุมประชาคมกันเร็วข้ึนกวาทุกปที่ผานมา เพราะ

เน่ืองจากไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกมาใหมโดยมีการแกไขเพิ่มเติม โดยใหมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และตองรายงานผลและ

เสนอใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน

เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป เด๋ียวจะใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดพูดคุยกับพอ 

แม พี่ นอง เลยคะ ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะห ฯ มาอธิบายใหกับประชาชนไดรับทราบ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   สวัสดีคะพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมู วันน้ีเทศบาลตําบลหาดกรวดไดออกมา

ประชาคมหมูบาน เหมือนกับทุกปแตสําหรับปน้ีเราไดออกมาประชาคมเร็วกวาเดิมคะ 

เพราะวาปน้ีมีการปรับเปลี่ยนแผนคะ เน่ืองจากทุกครั้งที่เราออกมาประชาคมน้ันทุกปจะ

ดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ แตปน้ีเรามาประชาคมในชวงเดือนตุลาคม เพราะเทศบาล

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมน้ีคะ แลวสําหรับปน้ีเทศบาลไดมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนนิดหนอยคะ ปน้ีไมมีการติดหัวใจเหมือนปที่ผานมา แตเทศบาลจะ

นําโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามปเดิมมาให พอ แม พี่ นองไดทําการขีดเครื่องหมายถูก

หนาโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ แตถามีโครงการไหนที่อยากใหเทศบาลดําเนินการก็

สามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยคะ แตวาโครงการที่เขียนเพิ่มเติมมาน้ันจะไดอยูใน ๕ ลําดับ

ของแผนหรือไมจะอยูที่การเลือกขีดโครงการทั้ง ๕ โครงการของ พอ แม พี่ นอง คะ แลว

หลังจากน้ันเทศบาลจะทําการนับจํานวนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมาย



ถูกทั้ง ๕ โครงการคะ แตถาทานใดไมเขาใจตรงไหนสามารถสอบถามเจาหนาที่ไดทุกทานคะ 

แตกอนอื่นเราจะอานโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปใหไดรับทราบกันกอนนะคะ  

๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณบานนายประณาม  ขําหรุน 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังดวงโคมซอยทางเขาหนองรี บริเวณบาน นายผิว  นิลดี 

๓. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๐ แมมูลรวมใจ   

๔. โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมู ๔ 

๕. โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณนานายเหลียว กัดมั่น 

๖. โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรทุกสาย 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   ถาพอ แม พี่ นอง ไดทราบโครงการทั้งหมดแลวเด๋ียวจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษ

เพื่อให พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมายถูกหนาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทุกคน

ตองการคะ และสําหรับทานใดที่อยากเพิ่มเติมโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการที่กลาวมา

ขางตนแลวสามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยนะคะ แลวถาทานใดที่เขียนเสร็จเรียบรอยแลว

สามารถสงกระดาษกลับคืนใหกับเจาหนาที่ไดเลยนะคะ เพื่อที่เจาหนาที่จะไดทําการนับ

โครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการเสนอมาคะ เมื่อครบแลวเราไดสรุปโครงการที่ทาน

ตองการมาแลวทั้ง ๖ โครงการ ดังตอไปน้ีคะ 

๑. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดวังหมูตรงลงไปสายลาง 

๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณบานนางภานุชนาท  ย้ิมเผื่อน (ดานเหนือ) 

๓. โครงการขยาเขตไฟฟาพรอมติดต้ังดวงโคมซอยทางเขาหนองรี บริเวณบานนายผอง  นิลดี 

๔. โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณบานนายเหลียว  กัดมั่น  (คลองจระเข) 

๕. โครงการกอสรางถนน คสล.ซฮย ๑๐ แมมูลรวมใจ 

๖. โครงการซอมแซมถนนทางลงซุมประตูวัดวังหม ู

ทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมู  ที่ไดทําการเลือกจากโครงการทั้ง 

หมดคะ ซึ่งโครงการที่ไดทั้งหมดน้ีเราจะนําไปใสไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป บางทานอาจคิดวา

มีโครงกี่นอยมาก แตที่จรงิแลวมีโครงการที่เกินศักยภาพอีกเปนจํานวนมากที่ใสไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพราะโครงการที่เรานํามาเสนอน้ีเปนโครงการ

ที่มีจํานวนเงินงบประมาณที่ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสําหรับโครงการที่จําเปนตองใช

งบประมาณสูงเราไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนที่เรียบรอยแลว หากไมมีทานใด

สงสัย หรือวาสอบถามถึงโครงการที่เราสรุปไวทั้ง ๖ โครงการน้ีแลว ในสวนของการออกมา

ประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปน้ันก็จบลงเรียบรอยแลวสําหรับวันน้ีตอง

ขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมู มากไดใหความรวมมือกับเทศบาลตําบล    

หาดกรวดในครั้งน้ีคะ ขอบคุณมากคะ 

นายนวพล   วีริยางกูร   หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เราจะนําโครงการทีไ่ดจากพอ แม พี่ นอง 



หมูที่ ๔ น้ีไปใสในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และในวันน้ีทานนายก รวมไป

ถึงคณะผูบริหารไดมาเขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย ก็ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   

สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๓  บานบุงจิก สักเล็กนอยครับ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๔ บานวังหมูทุกทาน วันน้ีเปนการประชุมประชาคม

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ครั้งน้ีช่ืออาจจะแปลกๆไปนะครับ เพราะครั้งน้ีเปนการ

เปลี่ยนแปลงช่ือใหม และเพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงโครงการที่ประชาชนหมูที่ ๔ ไดเสนอมา

เพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการน้ันแตละโครงการน้ันเราจะเริ่มเรียงโครงการจาก

ความตองการของประชาชนจากมากที่สุดไปหาที่นอยที่สุด เทศบาลจะพยายามดําเนินการ

ตามโครงการที่พอ แม พี่ นอง เสนอมาทั้งหมดครับ กอนเราจะใหเจาหนาที่ปดการประชุม

ตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ กอนที่จะใหเจาหนาที่

เทศบาลดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอ

สงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่

ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

นายนวพล   วีริยางกูร  กอนอื่นตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากคะที่ไดมาพบปะกับ 

พอ แม พี่ นอง โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน เจาหนาที่จะนําบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปคะ และถามีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการ   

มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่ มเ ติมอีกรึ เปลา ถ าไมมี เ ราจะใหผู ใหญบาน            

ผูใหญบุญเสริม  ชัยคํา ผูใหญบาน หมูที่ ๔ บานวังหมู กลาวปดประชุมครับ 

นายสังเกต  กัดมั่น  นายสังเกต   กัดมั่น กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่เขารวมประชุมประชาคมเพื่อ 

(ผูใหญบาน หมู ๔) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่ตองการ

เพื่อนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และที่สําคัญตอง

ขอขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคม

ในครั้งน้ี เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการ

ประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บานทา หมูที่ ๕ 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ณ. ที่ทําการกํานันตําบลหาดกรวด หมูที่ ๕ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทา มาพรอมกันครบแลว 

 เทศบาลจะไดใหกํานันตําบลหาดกรวด นายไพรวัลล  คุมอักษร ไดดําเนินการกลาวเปด

ประชุม และใหเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนของการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป หลายทานอาจจะสงสัยวาทําไมปน้ีเราไดออกประชุมประชาคมกันเร็วข้ึนกวาทุกป

ที่ผานมา เพราะเน่ืองจากไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกมาใหมโดยมีการแกไขเพิ่มเติม โดย

ใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และตอง

รายงานผลและเสนอใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงาน

ผลและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป เด๋ียวจะใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของได

พูดคุยกับพอ แม พี่ นอง เลยคะ ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะห ฯ มาอธิบายใหกับประชาชน

ไดรับทราบ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   สวัสดีคะพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทา วันน้ีเทศบาลตําบลหาดกรวดไดออกมา

ประชาคมหมูบาน เหมือนกับทุกปแตสําหรับปน้ีเราไดออกมาประชาคมเร็วกวาเดิมคะ 

เพราะวาปน้ีมีการปรับเปลี่ยนแผนคะ เน่ืองจากทุกครั้งที่เราออกมาประชาคมน้ันทุกปจะ

ดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ แตปน้ีเรามาประชาคมในชวงเดือนตุลาคม เพราะเทศบาล

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมน้ีคะ แลวสําหรับปน้ีเทศบาลไดมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนนิดหนอยคะ ปน้ีไมมีการติดหัวใจเหมือนปที่ผานมา แตเทศบาลจะ

นําโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามปเดิมมาให พอ แม พี่ นองไดทําการขีดเครื่องหมายถูก

หนาโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ แตถามีโครงการไหนที่อยากใหเทศบาลดําเนินการก็

สามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยคะ แตวาโครงการที่เขียนเพิ่มเติมมาน้ันจะไดอยูใน ๕ ลําดับ

ของแผนหรือไมจะอยูที่การเลือกขีดโครงการทั้ง ๕ โครงการของ พอ แม พี่ นอง คะ แลว

หลังจากน้ันเทศบาลจะทําการนับจํานวนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมาย



ถูกทั้ง ๕ โครงการคะ แตถาทานใดไมเขาใจตรงไหนสามารถสอบถามเจาหนาที่ไดทุกทานคะ 

แตกอนอื่นเราจะอานโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปใหไดรับทราบกันกอนนะคะ  

๑. โครงการยายถังสูงประปาบานนางแสงไปสํานักสงฆปาแดง หมูที่ ๕ บานทา 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณ ซอยนายบุญเลิศ  มวงพันธ  หมูที่๕ บานทา 

๓. โครงการขยายเขตไฟฟาสายปาแดง 

๔. โครงการขยายเขตไฟฟาสายคลองจระเขทั้ง ๒ ฝง 

๕. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายทวีป บุญเย 

๖. โครงการกอสรางถนน คสล. ลงไปที่ยาลาง ขางประปา  หมูที่ ๕  บานทา 

๗. โครงการกอสรางถนน คสล. รอบหนอง   

๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณซอยหนองกระชาย หนองรี สายหนาวัดลง 

    แมนํ้านาน ซอยหนองหมู หมูที่ ๔ -  ๕    

๙. โครงการกอสรางถนน คสล.หนาบานนายกอน  บุญเย   

๑๐. โครงการซอมแซมถนนลูกรังเสนขางวัดปาแดงไปนานายตอง  โหมดพันธ 

๑๑. โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  หมูที่ ๕ บานทา 

๑๒. โครงการติดต้ังหอกระจายขาวไรสายบริเวณหนาบานผูใหญใจ  หมูที่ ๕ บานทา 

๑๓. โครงการติดต้ังหอกระจายขาวไรสายบริเวณบานนางมะลิ  บางทรัพย   หมูที่ ๕ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   ถาพอ แม พี่ นอง ไดทราบโครงการทั้งหมดแลวเด๋ียวจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษ

เพื่อให พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมายถูกหนาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทุกคน

ตองการคะ และสําหรับทานใดที่อยากเพิ่มเติมโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการที่กลาวมา

ขางตนแลวสามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยนะคะ แลวถาทานใดที่เขียนเสร็จเรียบรอยแลว

สามารถสงกระดาษกลับคืนใหกับเจาหนาที่ไดเลยนะคะ เพื่อที่เจาหนาที่จะไดทําการนับ

โครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการเสนอมาคะ เมื่อครบแลวเราไดสรุปโครงการที่ทาน

ตองการมาแลวทั้ง ๕ โครงการ ดังตอไปน้ีคะ 

๑. โครงการยายถังสูงประปาบานนางแสงไปสํานักสงฆปาแดง พรอมชุดเจาะบอบาดาล 

๒. โครงการกอสรางถนน คสล. รอบหนองร ี

๓. โครงการขยายเขตไฟฟาสายปาแดง 

๔. โครงการติดต้ังหอกระจายขาวไรสายบริเวณหนาบานผูใหญใจ หมูที่ ๔ 

๕. โครงการติดต้ังหอกระจายขาวไรสายบริเวณหนาบานนางมะลิ  บางทรัพย  หมูที่ ๔ 

๖. โครงการรับปรุงซอมแซมศูนยผักตบชวา 

ทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทา ที่ไดทําการเลือกจากโครงการทั้ง 

หมดคะ ซึ่งโครงการที่ไดทั้งหมดน้ีเราจะนําไปใสไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป บางทานอาจคิดวา

มีโครงกี่นอยมาก แตที่จริงแลวมีโครงการที่เกินศักยภาพอีกเปนจํานวนมากที่ใสไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพราะโครงการที่เรานํามาเสนอน้ีเปนโครงการ



ที่มีจํานวนเงินงบประมาณที่ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสําหรับโครงการที่จําเปนตองใช

งบประมาณสูงเราไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนที่เรียบรอยแลว หากไมมีทานใด

สงสัย หรือวาสอบถามถึงโครงการที่เราสรุปไวทั้ง ๖ โครงการน้ีแลว ในสวนของการออกมา

ประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปน้ันก็จบลงเรียบรอยแลวสําหรับวันน้ีตอง

ขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทา มากไดใหความรวมมือกับเทศบาลตําบล    หาด

กรวดในครั้งน้ีคะ ขอบคุณมากคะ 

นายนวพล   วีริยางกูร   หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เราจะนําโครงการทีไ่ดจากพอ แม พี่ นอง 

หมูที่ ๕ น้ีไปใสในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และในวันน้ีทานนายก รวมไป

ถึงคณะผูบริหารไดมาเขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย ก็ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   

สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที ่๕  บานทา สักเล็กนอยครับ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๕ บานทาทุกทาน วันน้ีเปนการประชุมประชาคม

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ครั้งน้ีช่ืออาจจะแปลกๆไปนะครับ เพราะครั้งน้ีเปนการ

เปลี่ยนแปลงช่ือใหม และเพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงโครงการที่ประชาชนหมูที่ ๕ ไดเสนอมา

เพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการน้ันแตละโครงการน้ันเราจะเริ่มเรียงโครงการจาก

ความตองการของประชาชนจากมากที่สุดไปหาที่นอยที่สุด เทศบาลจะพยายามดําเนินการ

ตามโครงการที่พอ แม พี่ นอง เสนอมาทั้งหมดครับ กอนเราจะใหเจาหนาที่ปดการประชุม

ตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ กอนที่จะใหเจาหนาที่

เทศบาลดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอ

สงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่

ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

นายนวพล   วีริยางกูร  กอนอื่นตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากคะที่ไดมาพบปะกับ 

พอ แม พี่ นอง โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน เจาหนาที่จะนําบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปคะ และถามีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการ   

มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหกํานันตําบลหาดกรวด 

กลาวปดประชุมครับ 

นายไพรวัลล  คุมอักษร  นายไพรวัลล  คุมอักษร กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่เขารวมประชุมประชาคม 

(กํานันตําบลหาดกรวด) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่

ตองการเพื่อนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และที่สําคัญตอง

ขอขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคม

ในครั้งน้ี เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการ

ประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 



เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บานซาน หมูที่ ๖ 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ณ. ศาลาการเปรียญวัดเนินโพธิ์ หมูที่ ๖ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ บานซาน มาพรอมกันครบแลว 

 เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน นายมาโนชย  สุธรรมรักขติ ไดดําเนินการกลาวเปดประชุม และ

ใหเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หลาย

ทานอาจจะสงสัยวาทําไมปน้ีเราไดออกประชุมประชาคมกันเร็วข้ึนกวาทุกปที่ผานมา เพราะ

เน่ืองจากไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกมาใหมโดยมีการแกไขเพิ่มเติม โดยใหมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และตองรายงานผลและ

เสนอใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน

เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป เด๋ียวจะใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดพูดคุยกับพอ 

แม พี่ นอง เลยคะ ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะห ฯ มาอธิบายใหกับประชาชนไดรับทราบ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   สวัสดีคะพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ บานซาน วันน้ีเทศบาลตําบลหาดกรวดไดออกมา

ประชาคมหมูบาน เหมือนกับทุกปแตสําหรับปน้ีเราไดออกมาประชาคมเร็วกวาเดิมคะ 

เพราะวาปน้ีมีการปรับเปลี่ยนแผนคะ เน่ืองจากทุกครั้งที่เราออกมาประชาคมน้ันทุกปจะ

ดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ แตปน้ีเรามาประชาคมในชวงเดือนตุลาคม เพราะเทศบาล

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมน้ีคะ แลวสําหรับปน้ีเทศบาลไดมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนนิดหนอยคะ ปน้ีไมมีการติดหัวใจเหมือนปที่ผานมา แตเทศบาลจะ

นําโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามปเดิมมาให พอ แม พี่ นองไดทําการขีดเครื่องหมายถูก

หนาโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ แตถามีโครงการไหนที่อยากใหเทศบาลดําเนินการก็

สามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยคะ แตวาโครงการที่เขียนเพิ่มเติมมาน้ันจะไดอยูใน ๕ ลําดับ

ของแผนหรือไมจะอยูที่การเลือกขีดโครงการทั้ง ๕ โครงการของ พอ แม พี่ นอง คะ แลว

หลังจากน้ันเทศบาลจะทําการนับจํานวนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมาย



ถูกทั้ง ๕ โครงการคะ แตถาทานใดไมเขาใจตรงไหนสามารถสอบถามเจาหนาที่ไดทุกทานคะ 

แตกอนอื่นเราจะอานโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปใหไดรับทราบกันกอนนะคะ  

๑. โครงการซอมแซมฝายคลองจระเข 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟาตอจากสะพานคลองจระเข ถึงหนาซุมประตู ถึงบาน 

    นายประเสริฐ    

๓. โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังดวงโคมบริเวณหนาบานนางธุรี  โกฏแสง 

๔. โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังดวงโคม ซอย ๑๘ บานซาน หมู ๖ บานซาน 

๕. โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังดวงโคม ซอย ๑๘ บานซาน หมู ๖ บานซาน 

๖. โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังดวงโคม ซอยไปทาทราย หมู ๖ บานซาน 

๗. โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาเพื่อการเกษตร บริเวณหนาบานผูใหญขันนาม  วันจิ๋ว 

๘. โครงการติดต้ังฝาปดรางระบายนํ้าขางโรงเรียนบานซาน ซอย ๓ 

๙. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ ชวงที่ ๓  หมูที่ ๖ บานซาน 

๑๐. โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณคลองจระเขลงหนองแขม หมูที่ ๖ บานซาน 

๑๑. โครงการซอมแซมถนน คสล. โดยการเทแอสฟสติกส ทางเขาหนองแขม หมู ๖ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   ถาพอ แม พี่ นอง ไดทราบโครงการทั้งหมดแลวเด๋ียวจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษ

เพื่อให พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมายถูกหนาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทุกคน

ตองการคะ และสําหรับทานใดที่อยากเพิ่มเติมโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการที่กลาวมา

ขางตนแลวสามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยนะคะ แลวถาทานใดที่เขียนเสร็จเรียบรอยแลว

สามารถสงกระดาษกลับคืนใหกับเจาหนาที่ไดเลยนะคะ เพื่อที่เจาหนาที่จะไดทําการนับ

โครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการเสนอมาคะ เมื่อครบแลวเราไดสรุปโครงการที่ทาน

ตองการมาแลวทั้ง ๑๓ โครงการ ดังตอไปน้ีคะ 

๑. โครงการซอมแซมฝายคลองจระเข 

๒. โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวางจากสะพานคลองจระเข นาซุมประตูวัดถึงบานนายประเสริฐ 

๓. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๑๙ ชวงที่ ๔ 

๔. โครงการวางทอสงนํ้าบริเวณคลองจระเขลงหนองแขม 

๕. โครงการกอสรางระบบถังกรองนํ้า 

๖. โครงการวางทอระบายนํ้า ซอยขางวัดชวงหนาบานนายรุง  เมืองชาวนา ถึงรานวาสนา  

    มินิมารท 

๗. โครงการวางทอระบายนํ้าขางลานตากขาวหลังวัดพรอมถมดิน 

๘. โครงการวางทอระบายนํ้าซอยขางวัดเนินโพธ์ิ (ซอย ๔) 

๙. โครงการกอสรางประปาถังสูงขนาดใหญ บริเวณวัดเนินโพธ์ิ 

๑๐. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนซอยหนองหิน 

๑๑. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนซอยขางวัดเนินโพธ์ิ 



๑๒. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานตาหนองไปหัวดาน (ซอย ๑๖) 

๑๓. โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซอยบานตาหนองไปหัวดาน (ซอย ๑๖) 

๑๔. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยริมแมนํ้านาน 

๑๕. โครงการกอสรางถนนลาดยางซอยริมแมนํ้านาน 

ทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ บานทซาน ที่ไดทําการเลือกจากโครงการทั้ง 

หมดคะ ซึ่งโครงการที่ไดทั้งหมดน้ีเราจะนําไปใสไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป บางทานอาจคิดวา

มีโครงกี่นอยมาก แตที่จริงแลวมีโครงการที่เกินศักยภาพอีกเปนจํานวนมากที่ใสไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพราะโครงการที่เรานํามาเสนอน้ีเปนโครงการ

ที่มีจํานวนเงินงบประมาณที่ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสําหรับโครงการที่จําเปนตองใช

งบประมาณสูงเราไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนที่เรียบรอยแลว หากไมมีทานใด

สงสัย หรือวาสอบถามถึงโครงการที่เราสรุปไวทั้ง ๑๕ โครงการน้ีแลว ในสวนของการออกมา

ประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปน้ันก็จบลงเรียบรอยแลวสําหรับวันน้ีตอง

ขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ บานซาน มากไดใหความรวมมือกับเทศบาลตําบล      

หาดกรวดในครั้งน้ีคะ ขอบคุณมากคะ 

นายนวพล   วีริยางกูร   หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เราจะนําโครงการทีไ่ดจากพอ แม พี่ นอง 

หมูที่ ๖ น้ีไปใสในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และในวันน้ีทานนายก รวมไป

ถึงคณะผูบริหารไดมาเขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย ก็ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   

สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที ่๖  บานซาน สักเล็กนอยครับ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๖ บานซานทุกทาน วันน้ีเปนการประชุมประชาคม

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ครั้งน้ีช่ืออาจจะแปลกๆไปนะครับ เพราะครั้งน้ีเปนการ

เปลี่ยนแปลงช่ือใหม และเพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงโครงการที่ประชาชนหมูที่ ๖ ไดเสนอมา

เพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการน้ันแตละโครงการน้ันเราจะเริ่มเรียงโครงการจาก

ความตองการของประชาชนจากมากที่สุดไปหาที่นอยที่สุด เทศบาลจะพยายามดําเนินการ

ตามโครงการที่พอ แม พี่ นอง เสนอมาทั้งหมดครับ กอนเราจะใหเจาหนาที่ปดการประชุม

ตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ กอนที่จะใหเจาหนาที่

เทศบาลดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลา ถามีขอ

สงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะใหเจาหนาที่

ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ีครับ 

นายนวพล   วีริยางกูร  กอนอื่นตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากคะที่ไดมาพบปะกับ 

พอ แม พี่ นอง โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน เจาหนาที่จะนําบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปคะ และถามีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการ   



มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหกํานันตําบลหาดกรวด 

กลาวปดประชุมครับ 

มาโนชย  สุธรรมรักขติ  นายมาโนชย  สุธรรมรักขติ กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่เขารวมประชุมประชาคม 

(ผูใหญบาน หมู๖) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่

ตองการเพื่อนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และที่สําคัญตอง

ขอขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคม

ในครั้งน้ี เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการ

ประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 

 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บานไผใหญ หมูที่ ๗ 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ณ. ศาลาเอนกประสงค หมูที่ ๗ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญ มาพรอมกันครบแลว 

 เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน นายประดิษฐ  คงแจง ไดดําเนินการกลาวเปดประชุม และให

เจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หลายทาน

อาจจะสงสัยวาทําไมปน้ีเราไดออกประชุมประชาคมกันเร็วข้ึนกวาทุกปที่ผานมา เพราะ

เน่ืองจากไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกมาใหมโดยมีการแกไขเพิ่มเติม โดยใหมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และตองรายงานผลและ

เสนอใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน

เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป เด๋ียวจะใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดพูดคุยกับพอ 

แม พี่ นอง เลยคะ ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะห ฯ มาอธิบายใหกับประชาชนไดรับทราบ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   สวัสดีคะพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญ วันน้ีเทศบาลตําบลหาดกรวดไดออกมา

ประชาคมหมูบาน เหมือนกับทุกปแตสําหรับปน้ีเราไดออกมาประชาคมเร็วกวาเดิมคะ 

เพราะวาปน้ีมีการปรับเปลี่ยนแผนคะ เน่ืองจากทุกครั้งที่เราออกมาประชาคมน้ันทุกปจะ

ดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ แตปน้ีเรามาประชาคมในชวงเดือนตุลาคม เพราะเทศบาล

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมน้ีคะ แลวสําหรับปน้ีเทศบาลไดมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนนิดหนอยคะ ปน้ีไมมีการติดหัวใจเหมือนปที่ผานมา แตเทศบาลจะ

นําโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามปเดิมมาให พอ แม พี่ นองไดทําการขีดเครื่องหมายถูก

หนาโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ แตถามีโครงการไหนที่อยากใหเทศบาลดําเนินการก็

สามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยคะ แตวาโครงการที่เขียนเพิ่มเติมมาน้ันจะไดอยูใน ๕ ลําดับ

ของแผนหรือไมจะอยูที่การเลือกขีดโครงการทั้ง ๕ โครงการของ พอ แม พี่ นอง คะ แลว

หลังจากน้ันเทศบาลจะทําการนับจํานวนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมาย



ถูกทั้ง ๕ โครงการคะ แตถาทานใดไมเขาใจตรงไหนสามารถสอบถามเจาหนาที่ไดทุกทานคะ 

แตกอนอื่นเราจะอานโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปใหไดรับทราบกันกอนนะคะ  

๑. โครงการขุดลอกสระนํ้าเกาหมูบาน หมูที่ ๗ บานไผใหญ 

๒. โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปา หมูที่ ๗ 

๓. โครงการขุดลอกหวยนํ้าจาง หมู ๗ บานไผใหญ   

๔. โครงการขุดลอกฝากนํ้าลนหวยสองจบ หมูที่ ๗ บานไผใหญ 

๕. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายนครสวรรค  หมูที่ ๗ บานไผใหญ 

๖. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยแมชํานาญ – บานแมนกแกว 

๗. โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาเพื่อการเกษตร บริเวณซอยดํารงศิลปไปคลอง 

๘. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อแกไขปญหาไฟฟาตก หมูที่ ๗ บานไผใหญ 

๙. โครงการลงลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ ๗ บานไผใหญ   

เจาหนาท่ีวิเคราะห   ถาพอ แม พี่ นอง ไดทราบโครงการทั้งหมดแลวเด๋ียวจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษ

เพื่อให พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมายถูกหนาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทุกคน

ตองการคะ และสําหรับทานใดที่อยากเพิ่มเติมโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการที่กลาวมา

ขางตนแลวสามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยนะคะ แลวถาทานใดที่เขียนเสร็จเรียบรอยแลว

สามารถสงกระดาษกลับคืนใหกับเจาหนาที่ไดเลยนะคะ เพื่อที่เจาหนาที่จะไดทําการนับ

โครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการเสนอมาคะ เมื่อครบแลวเราไดสรุปโครงการที่ทาน

ตองการมาแลวทั้ง ๕ โครงการ ดังตอไปน้ีคะ 

๑. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อแกไขปญญาไฟฟาตก 

๒. โครงการขุดลอกสระนํ้าเกาของหมูบาน 

๓. โครงการขุดลอกหวยนํ้าจาง 

๔. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายนครสวรรค 

๕. โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาเพื่อการเกษตร บริเวณซอยดํารงศิลปไปคลอง 

ทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญ ที่ไดทําการเลือกจากโครงการ

ทั้ง หมดคะ ซึ่งโครงการที่ไดทั้งหมดน้ีเราจะนําไปใสไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป บางทานอาจ

คิดวามโีครงกี่นอยมาก แตที่จริงแลวมีโครงการที่เกินศักยภาพอีกเปนจํานวนมากที่ใสไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพราะโครงการที่เรานํามาเสนอน้ีเปนโครงการ

ที่มีจํานวนเงินงบประมาณที่ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสําหรับโครงการที่จําเปนตองใช

งบประมาณสูงเราไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนที่เรียบรอยแลว หากไมมีทานใด

สงสัย หรือวาสอบถามถึงโครงการที่เราสรุปไวทั้ง ๕ โครงการน้ีแลว ในสวนของการออกมา

ประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปน้ันก็จบลงเรียบรอยแลวสําหรับวันน้ีตอง

ขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๗ บานไผใหญ มากไดใหความรวมมือกับเทศบาลตําบล      

หาดกรวดในครั้งน้ีคะ ขอบคุณมากคะ 



นายนวพล   วีริยางกูร   หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เราจะนําโครงการทีไ่ดจากพอ แม พี่ นอง 

หมูที่ ๗ น้ีไปใสในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และในวันน้ีทานนายก รวมไป

ถึงคณะผูบริหารไดมาเขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย ก็ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   

สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที ่๗  บานไผใหญ สกัเล็กนอยครับ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่  ๗ บานไผใหญทุกทาน วันน้ีเปนการประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ครั้งน้ีช่ืออาจจะแปลกๆไปนะครับ เพราะครั้งน้ี

เปนการเปลี่ยนแปลงช่ือใหม และเพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงโครงการที่ประชาชนหมูที่ ๗ ได

เสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการน้ันแตละโครงการน้ันเราจะเริ่มเรียง

โครงการจากความตองการของประชาชนจากมากที่สุดไปหาที่นอยที่สุด เทศบาลจะพยายาม

ดําเนินการตามโครงการที่พอ แม พี่ นอง เสนอมาทั้งหมดครับ กอนเราจะใหเจาหนาที่ปดการ

ประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ กอนที่จะให

เจาหนาที่เทศบาลดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือ

เปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะ

ใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไป

กวาน้ีครับ 

นายนวพล   วีริยางกูร  กอนอื่นตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากคะที่ไดมาพบปะกับ 

พอ แม พี่ นอง โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน เจาหนาที่จะนําบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปคะ และถามีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการ   

มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหกํานันตําบลหาดกรวด 

กลาวปดประชุมครับ 

นายประดิษฐ  คงแจง  นายประดิษฐ  คงแจง กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่เขารวมประชุมประชาคม 

(ผูใหญบาน หมู ๗) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่

ตองการเพื่อนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และที่สําคัญตอง

ขอขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคม

ในครั้งน้ี เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการ

ประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 
 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บานดงชางดี หมูที่ ๘ 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ณ. ศาลาการเปรียญวัดดงชางดี หมูที่ ๘ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 
 

นายนวพล  วีริยางกูร  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ บานดงชางดี มาพรอมกันครบแลว 

 เทศบาลจะไดใหผูใหญบาน นายประดิษฐ  คงแจง ไดดําเนินการกลาวเปดประชุม และให

เจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หลายทาน

อาจจะสงสัยวาทําไมปน้ีเราไดออกประชุมประชาคมกันเร็วข้ึนกวาทุกปที่ผานมา เพราะ

เน่ืองจากไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกมาใหมโดยมีการแกไขเพิ่มเติม โดยใหมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และตองรายงานผลและ

เสนอใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน

เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป เด๋ียวจะใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดพูดคุยกับพอ 

แม พี่ นอง เลยคะ ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะห ฯ มาอธิบายใหกับประชาชนไดรับทราบ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   สวัสดีคะพอ แม พี่ นอง หมูที่  ๘ บานดงชางดี วันน้ีเทศบาลตําบลหาดกรวดได

ออกมาประชาคมหมูบาน เหมือนกับทุกปแตสําหรับปน้ีเราไดออกมาประชาคมเร็วกวาเดิมคะ 

เพราะวาปน้ีมีการปรับเปลี่ยนแผนคะ เน่ืองจากทุกครั้งที่เราออกมาประชาคมน้ันทุกปจะ

ดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ แตปน้ีเรามาประชาคมในชวงเดือนตุลาคม เพราะเทศบาล

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมน้ีคะ แลวสําหรับปน้ีเทศบาลไดมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนนิดหนอยคะ ปน้ีไมมีการติดหัวใจเหมือนปที่ผานมา แตเทศบาลจะ

นําโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามปเดิมมาให พอ แม พี่ นองไดทําการขีดเครื่องหมายถูก

หนาโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ แตถามีโครงการไหนที่อยากใหเทศบาลดําเนินการก็

สามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยคะ แตวาโครงการที่เขียนเพิ่มเติมมาน้ันจะไดอยูใน ๕ ลําดับ

ของแผนหรือไมจะอยูที่การเลือกขีดโครงการทั้ง ๕ โครงการของ พอ แม พี่ นอง คะ แลว

หลังจากน้ันเทศบาลจะทําการนับจํานวนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมาย



ถูกทั้ง ๕ โครงการคะ แตถาทานใดไมเขาใจตรงไหนสามารถสอบถามเจาหนาที่ไดทุกทานคะ 

แตกอนอื่นเราจะอานโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปใหไดรับทราบกันกอนนะคะ  

๑. โครงการขอถังเก็บนํ้าใสภายในหมูบาน หมูที่ ๘ บานดงชางดี 

๒. โครงการปรับปรุงบอบาดาล (ดงเหนือ) หมูที่ ๘ บานดงชางดี    

๓. โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปา หมูที่ ๘ บานดงชางดี  

๔. โครงการวางทอระบบนํ้าดิบประปา หมูที่ ๘ จากสระปาแดง 

๕. โครงการขุดสระเกาจุดบานนางดารัตน  อินตะเสน  หมูที่ ๘ บานดงชางดี 

๖. โครงการขุดลอกหวยลึก หมูที่ ๘ บานดงชางดี   

๗. โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังดวงโคม บริเวณหนาบานนายบรรจง เพ็งปาน 

    หมูที่ ๘ บานดงชางดี    

๘. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อแกไขปญหาไฟฟาตก หมูที่ ๘ บานดงชางดี 

๙. โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๘ - ๙  บานนายอนันต  ช่ืนพรม ไป หวยตะคอ  

    หมูที่ ๘ บานดงชางดี    

๑๐. โครงการกอสรางถนน คสล.ดงนอก  หมูที่ ๘ บานดงชางดี 

๑๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๖  หมูที่ ๘ บานดงชางดี 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   ถาพอ แม พี่ นอง ไดทราบโครงการทั้งหมดแลวเด๋ียวจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษ

เพื่อให พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมายถูกหนาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทุกคน

ตองการคะ และสําหรับทานใดที่อยากเพิ่มเติมโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการที่กลาวมา

ขางตนแลวสามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยนะคะ แลวถาทานใดที่เขียนเสร็จเรียบรอยแลว

สามารถสงกระดาษกลับคืนใหกับเจาหนาที่ไดเลยนะคะ เพื่อที่เจาหนาที่จะไดทําการนับ

โครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการเสนอมาคะ เมื่อครบแลวเราไดสรุปโครงการที่ทาน

ตองการมาแลวทั้ง ๗ โครงการ ดังตอไปน้ีคะ 

๑. โครงการวางทอระบายนํ้าดิบประปา 

๒. โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปา 

๓. โครงการขุดลอกหวยนํ้าลึก 

๔. โครงการกอสรางถนน คสล. สายดงนอก 

๕. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ ๘ – ๙ บานนายอนันต  ช่ืนพรม ไปหวยตะคอ 

๖. โครงการปรับปรุงบอบาดาล (ดงเหนือ) 

๗. โครงการวางทอประปาไปบานนายจรูญ  ซอยทางเช่ือมไผใหญ (ซอยดงแขวน) 

ทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ บานดงชางดี ที่ไดทําการเลือกจากโครงการ

ทั้ง หมดคะ ซึ่งโครงการที่ไดทั้งหมดน้ีเราจะนําไปใสไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป บางทานอาจ

คิดวามีโครงกี่นอยมาก แตที่จริงแลวมีโครงการที่เกินศักยภาพอีกเปนจํานวนมากที่ใสไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพราะโครงการที่เรานํามาเสนอน้ีเปนโครงการ



ที่มีจํานวนเงินงบประมาณที่ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสําหรับโครงการที่จําเปนตองใช

งบประมาณสูงเราไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนที่เรียบรอยแลว หากไมมีทานใด

สงสัย หรือวาสอบถามถึงโครงการที่เราสรุปไวทั้ง ๕ โครงการน้ีแลว ในสวนของการออกมา

ประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปน้ันก็จบลงเรียบรอยแลวสําหรับวันน้ีตอง

ขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ บานดงชางดี มากไดใหความรวมมือกับเทศบาลตําบล      

หาดกรวดในครั้งน้ีคะ ขอบคุณมากคะ 

นายนวพล   วีริยางกูร   หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เราจะนําโครงการทีไ่ดจากพอ แม พี่ นอง 

หมูที่ ๘ น้ีไปใสในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และในวันน้ีทานนายก รวมไป

ถึงคณะผูบริหารไดมาเขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย ก็ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   

สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที ่๘  บานดงชางดี สักเล็กนอยครับ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๘ บานดงชางดีทุกทาน วันน้ีเปนการประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ครั้งน้ีช่ืออาจจะแปลกๆไปนะครับ เพราะครั้งน้ี

เปนการเปลี่ยนแปลงช่ือใหม และเพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงโครงการที่ประชาชนหมูที่ ๘ ได

เสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการน้ันแตละโครงการน้ันเราจะเริ่มเรียง

โครงการจากความตองการของประชาชนจากมากที่สุดไปหาที่นอยที่สุด เทศบาลจะพยายาม

ดําเนินการตามโครงการที่พอ แม พี่ นอง เสนอมาทั้งหมดครับ กอนเราจะใหเจาหนาที่ปดการ

ประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ กอนที่จะให

เจาหนาที่เทศบาลดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือ

เปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะ

ใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไป

กวาน้ีครับ 

นายนวพล   วีริยางกูร  กอนอื่นตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดมากคะที่ไดมาพบปะกับ 

พอ แม พี่ นอง โครงการทั้งหมดที่ทานเสนอมาน้ัน เจาหนาที่จะนําบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปคะ และถามีงบประมาณเขามามากเทศบาลจะดําเนินการตามใหทานทุกโครงการ   

มีทานสงสัย หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปลา ถาไมมีเราจะใหกํานันตําบลหาดกรวด 

กลาวปดประชุมครับ 

นางสุรีรัตน  อยูสืบ  นางสุรีรัตน  อยูสืบ กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่เขารวมประชุมประชาคม 

(ผูใหญบาน หมู ๘) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่

ตองการเพื่อนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และที่สําคัญตอง

ขอขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคม



ในครั้งน้ี เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ดิฉันขอปดการ

ประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 
 

 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 



บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บานเขาตอง หมูที่ ๙ 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ณ. ศาลาเอนกประสงค หมูที่ ๙ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาตามเอกสารหมายเลข ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 
 

ผูใหญบาน หมูท่ี ๙  กลาวตอที่ประชุม เมื่อพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตอง มาพรอมกันครบแลว 

 ผมนายดิเรก  หลวงพงษ  กลาวเปดประชุม และใหเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการใน

สวนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หลายทานอาจจะสงสัยวาทําไมปน้ีเราไดออก

ประชุมประชาคมกันเร็วข้ึนกวาทุกปที่ผานมา ขอเชิญพนักงานเทศบาลมาอธิบายใหกับ

ประชาชนไดรับทราบครับ 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   สวัสดีคะพอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตอง วันน้ีเทศบาลตําบลหาดกรวดได

ออกมาประชาคมหมูบาน เหมือนกับทุกปแตสําหรับปน้ีเราไดออกมาประชาคมเร็วกวาเดิมคะ 

เพราะวาปน้ีมีการปรับเปลี่ยนแผนคะ เน่ืองจากทุกครั้งที่เราออกมาประชาคมน้ันทุกปจะ

ดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ แตปน้ีเรามาประชาคมในชวงเดือนตุลาคม เพราะเทศบาล

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมน้ีคะ แลวสําหรับปน้ีเทศบาลไดมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนนิดหนอยคะ ปน้ีไมมีการติดหัวใจเหมือนปที่ผานมา แตเทศบาลจะ

นําโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามปเดิมมาให พอ แม พี่ นองไดทําการขีดเครื่องหมายถูก

หนาโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ แตถามีโครงการไหนที่อยากใหเทศบาลดําเนินการก็

สามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยคะ แตวาโครงการที่เขียนเพิ่มเติมมาน้ันจะไดอยูใน ๕ ลําดับ

ของแผนหรือไมจะอยูที่การเลือกขีดโครงการทั้ง ๕ โครงการของ พอ แม พี่ นอง คะ แลว

หลังจากน้ันเทศบาลจะทําการนับจํานวนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมาย

ถูกทั้ง ๕ โครงการคะ แตถาทานใดไมเขาใจตรงไหนสามารถสอบถามเจาหนาที่ไดทุกทานคะ 

แตกอนอื่นเราจะอานโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามปใหไดรับทราบกันกอนนะคะ  

๑. โครงการขอถังเก็บนํ้าใสภายในหมูบาน หมูที่ ๙ บานเขาตอง 

๒. โครงการขุดลอกสระประปาบริเวณหนาบานลุงไหว หมูที่ ๙ บานเขาตอง 

๓. โครงการติดต้ังโคมไฟฟารายทางบริเวณบานนายเพิ่ม  สัพพะโส 

๔. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณหนาบานผูใหญบาน ถึง ซอยแมบุญทิ้ง 

๕. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยบานนายอุบล เช้ือตาย  หมู ๙ บานเขาตอง 

๖. โครงการขยายเขตไฟฟาซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ ๙ บานเขาตอง 



๗. โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังดวงโคม บริเวณหนารานปาแอดขายของเกา 

๘. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อแกไขปญหาไฟฟาตก หมูที่ ๙ บานเขาตอง 

๙. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๗ แมบุญทิ้ง (ตอจากเดิม) หมูที่ ๙ บานเขาตอง 

๑๐. โครงการลงลูกรังทุกซอยภายในหมูบาน หมูที่ ๙ บานเขาตอง 

๑๑. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.ซอยหัวเขา หมูที่ ๙  บานเขาตอง 

๑๒. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายหวยตะคอ หมูที่ ๙ บานเขาตอง 

๑๓. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าหนาบานนายบุญเลิศ ถึง บานนายบุญชวย 

เจาหนาท่ีวิเคราะห   ถาพอ แม พี่ นอง ไดทราบโครงการทั้งหมดแลวเด๋ียวจะมีเจาหนาที่แจกกระดาษ

เพื่อให พอ แม พี่ นอง ไดทําการขีดเครื่องหมายถูกหนาโครงการทั้ง ๕ โครงการที่ทุกคน

ตองการคะ และสําหรับทานใดที่อยากเพิ่มเติมโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการที่กลาวมา

ขางตนแลวสามารถเขียนเพิ่มเติมมาไดเลยนะคะ แลวถาทานใดที่เขียนเสร็จเรียบรอยแลว

สามารถสงกระดาษกลับคืนใหกับเจาหนาที่ไดเลยนะคะ เพื่อที่เจาหนาที่จะไดทําการนับ

โครงการที่ พอ แม พี่ นอง ไดทําการเสนอมาคะ เมื่อครบแลวเราไดสรุปโครงการที่ทาน

ตองการมาแลวทั้ง ๕ โครงการ ดังตอไปน้ีคะ 

๑. โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังดวงโคมหนารานปาแอดขายของเกา 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณบานผูใหญ ถึง ซอยแมบุญทิ้ง 

๓. โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณบานนายอุบล  เช้ือตาย 

๔. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๗ แมบุญทิ้ง (ตอจากเดิม) 

๕. โครงการลงลูกรังทุกซอยในหมูบาน 

ทั้งหมดน้ีเปนโครงการที่ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตอง ที่ไดทําการเลือกจากโครงการ

ทั้งหมดคะ ซึ่งโครงการที่ไดทั้งหมดน้ีเราจะนําไปใสไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป บางทานอาจคิด

วามีโครงกี่นอยมาก แตที่จริงแลวมีโครงการที่เกินศักยภาพอีกเปนจํานวนมากที่ใสไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพราะโครงการที่เรานํามาเสนอน้ีเปนโครงการ

ที่มีจํานวนเงินงบประมาณที่ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสําหรับโครงการที่จําเปนตองใช

งบประมาณสูงเราไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนที่เรียบรอยแลว หากไมมีทานใด

สงสัย หรือวาสอบถามถึงโครงการที่เราสรุปไวทั้ง ๕ โครงการน้ีแลว ในสวนของการออกมา

ประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปน้ันก็จบลงเรียบรอยแลวสําหรับวันน้ีตอง

ขอขอบคุณ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙ บานเขาตอง มากไดใหความรวมมือกับเทศบาลตําบล      

หาดกรวดในครั้งน้ีคะ ขอบคุณมากคะ 

   หลังจากที่เจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตามข้ันตอนการขอโครงการเพื่อนําไป

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เราจะนําโครงการทีไ่ดจากพอ แม พี่ นอง 

หมูที่ ๙ น้ีไปใสในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และในวันน้ีทานนายก รวมไป



ถึงคณะผูบริหารไดมาเขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย ก็ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  นายสมัย   

สายบุญสง ไดพบปะพูดคุยกับ พอ แม พี่ นอง หมูที่ ๙  บานเขาตอง สักเล็กนอยครับ  

นายสมัย   สายบุญสง  สวัสดีครับ พอ แม พี่ นอง หมูที่  ๙ บานเขาตองทุกทาน วันน้ีเปนการประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ครั้งน้ีช่ืออาจจะแปลกๆไปนะครับ เพราะครั้งน้ี

เปนการเปลี่ยนแปลงช่ือใหม และเพื่อที่เทศบาลจะไดทราบถึงโครงการที่ประชาชนหมูที่ ๙ ได

เสนอมาเพื่อใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการน้ันแตละโครงการน้ันเราจะเริ่มเรียง

โครงการจากความตองการของประชาชนจากมากที่สุดไปหาที่นอยที่สุด เทศบาลจะพยายาม

ดําเนินการตามโครงการที่พอ แม พี่ นอง เสนอมาทั้งหมดครับ กอนเราจะใหเจาหนาที่ปดการ

ประชุมตองขอขอบคุณทุกๆทานที่มาเขารวมประชุมประชาคมในครั้งน้ีครับ กอนที่จะให

เจาหนาที่เทศบาลดําเนินการตอไปมีทานใดสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือ

เปลา ถามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลยแตถาไมมีทานในสงสัยหรือจะสอบถามอะไร ก็จะ

ใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเพื่อจะไมใหเปนการรบกวนเวลา ของ พอ แม พี่ นอง มากไป

กวาน้ีครับ 

นายดิเรก  หลวงพงษ  นายดิเรก  หลวงพงษ กลาวขอบคุณพอ แม พี่ นอง ที่เขารวมประชุมประชาคม 

(ผูใหญบาน หมู ๙) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และเปนการรวมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปญหาที่

ตองการเพื่อนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และที่สําคัญตอง

ขอขอบคุณคณะเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลหาดกรวดทุกทานที่มาทําการประชุมประชาคม

ในครั้งน้ี เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาของ พอ แม พี่ นอง มากไปกวาน้ี ผมขอปดการ

ประชุมสําหรับวันน้ีเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กิติยา   เศวตเวช ผูจดรายงานการประชุม 

                   ( นางสาวกิติยา   เศวตเวช ) 
 

 

 

(ลงช่ือ)      อังคณา   คงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม 

                    ( นางสาวอังคณา  คงรอด ) 
 
 



 

 

 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ที่  ๘๖๗ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
---------------------------------------------- 

 

  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘  จึงแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด ประกอบดวย 

๑. นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด                ประธานกรรมการ 
๒. รองนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด          กรรมการ 
๓. รองนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด          กรรมการ 
๔. รองประธานสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด         กรรมการ 
๕. เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด          กรรมการ 
๖. พ.ท.สมศักด์ิ      เที่ยงฟก          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด    กรรมการ 
๗. นายบรรจง        พลอยมี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด    กรรมการ 
๘. นายรุงโรจน       อุนกลอง   ผูทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 
๙. นายเสนาะ        วันจิ๋ว   ผูทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 
๑๐. นายอุปถัมภ     บัวชู    ผูทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 
๑๑. นายสุเมธ        กองราช   พนักงานรัฐวิสาหกิจ      กรรมการ 
๑๒. ผูอํานวยการโรงเรียนบานทับใหม (ราษฎรบํารุง)        กรรมการ 
๑๓. ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท)         กรรมการ 
๑๔. นายไพรวัลย     คุมอักษร   ประชาคมตําบล       กรรมการ 
๑๕. นายมาโนช       สุธรรมรักขติ   ประชาคมตําบล       กรรมการ 
๑๖. นายชูชาติ        เที่ยงฟก   ประชาคมตําบล       กรรมการ 
๑๗. นางสุรีรัตน       อยูสืบ   ประชาคมตําบล       กรรมการ 
๑๘. ปลัดเทศบาลตําบลหาดกรวด            กรรมการ / เลขานุการ 
๑๙. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ / ผูชวยเลขานุการ 

 

ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
 ๑. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก 
  ๑.๑ อํ านาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน ปองกันและบรรเทา                                

       สาธารณภัย การผังเมือง 
  ๑.๒ ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
 



  ๑.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัดและจังหวัด โดยเนนใหดําเนินการในยุทธศาสตรที่
       สําคัญ และมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจนการปองกันและแกไข
       ปญหายาเสพติด 
  ๑.๔ กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
  ๑.๕ นโยบายของผูบริหารทองถ่ินที่แถลงตอสภาทองถ่ิน 
  ๑.๖ แผนชุมชน 
 ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน และความเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการมาประกอบพิจารณาดวย 
 ๒. รวมจัดทํารางแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา 
 ในการจัดทํารางแผนพัฒนาใหนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการ
เองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาลตําบล ใหเสนอปญหาความตองการไปยัง
องคการบริหารสวนจังหวัด 
 ๓. พิจารณารางแผนพัฒนา และรางแผนดําเนินงาน 
 ๔. ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขาย และรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๒) 
 ๕. พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๖. แตงต้ังที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ๗. ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และ
จัดทําโครงการหรือกิจกรรม เพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลดวย 
 
 
 ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ี  เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
       ( นายสมัย   สายบุญสง ) 
              นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 
    



 
 
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ที่  ๘๖๘ /๒๕๕๗ 

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
...................................... 

 

    เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๙ จึงแตงต้ังคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล       
หาดกรวด ประกอบดวย 
 

๑. ปลัดเทศบาลตําบลหาดกรวด            ประธานกรรมการ 
๒. หัวหนาสํานักปลัด                  กรรมการ 
๓. ผูอํานวยการกองคลัง                   กรรมการ 
๔. ผูอํานวยการกองชาง                  กรรมการ 
๕. หัวหนากองการศึกษา                  กรรมการ 
๖. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม               กรรมการ 
๗. หัวหนากองสงเสริมการเกษตร                 กรรมการ 
๘. นางสํารวย    หวางพันธ   ประชาคมตําบล              กรรมการ 
๙. นายชนะ    บุญรอด   ประชาคมตําบล              กรรมการ 
๑๐. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. เจาหนาที่ธุรการ               ผูชวยเลขานุการ 

 

 

ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนาให

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนดจัดทํารางแผนดําเนินงาน และจัดทําราง

ขอกําหนดขอบขาย และรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑) 

 

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ี  เปนตนไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  

 

 
 

                 (นายสมัย   สายบุญสง) 
             นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
รางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๙ 
วันจันทรที่  ๒๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 



คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

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            ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธาน    สวัสดีครับคณะกรรมการทุกทานที่เขารวมประชุมวันน้ี วันน้ีเราไดเชิญทานเขารวม 
(นายสมัย  สายบุญสง) ประชุมเกี่ ยวกับ เรื่ อง  พิจารณาร างแผนพัฒนาทอง ถ่ินสีป  พ .ศ.( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

คณะกรรมการทั้งสองชุดเขารวมประชุมพรอมกันเลย เน่ืองจากปน้ีมีระเบียบออกมาใหมให
ดํา เ นินการจัดทําแผนพัฒนาทอ ง ถ่ินสี่ป ใหแล ว เ สร็ จกอน เ ดือนตุลาคมของทุ กป                 
เมื่อคณะกรรมการทุกทานมาพรอมกันแลวผมขอเปดการประชุมฯ ในวันน้ี เพราะหลังจากที่
เจาหนาที่เทศบาลไดดําเนินการประชุมประชาคมกับขาวบานในตําบลหาดกรวดแลว เพื่อที่นํา
โครงการมาจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หลังจากน้ีก็จะใหเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของดําเนินการกอไปเลยครับ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
- ไมมี  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณารางแผนสามป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลหาดกรวด 

ปลัด   สวัสดีคะดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลหาดกรวด ดิฉันอยากจะขอใหคณะกรรมการทุกทานไดตรวจดูโครงการในรางแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปพรอมๆกันกับเจาหนาที่ทีละขอเลยคะ ถาตรวจดูแลวมีโครงการไหนที่ดําเนินการ
ไปแลว หรือวาเปนโครงการที่คิดวาไมสามารถที่จะดําเนินการไดในป ๖๑ ใหตัดออกไดเลยคะ ก
จะขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตอเลยคะ 



หัวหนาฝายแผนฯ  สวัสดีคะดิฉันขอทําหนาที่แทนหัวหนาสํานักปลัดนะคะ เน่ืองดวยวันน้ีหัวหนาลาคะ 
กอนอื่นนะคะตองขอพูดถึงเรื่องระเบียบที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับงานเรื่องแผนคะ   
ตามเอกสารที่แจกใหนะคะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยที่เปนการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี  ขอ ๓ ใหแกไขคําวา 
“แผนพัฒนาสามป” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ทุกแหง  ขอ ๑๗ การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 
๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่  
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

๔. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป 

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป 

ขอ ๑๘ แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดใหจัดทําหรือทบทวนใหแลว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนกอนปงบประมาณถัดไป ใหนายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการ
จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล นอกจากวรรคสามให
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ในกรณี
เทศบาลตําบลผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหนายอําเภอก็ได  ในกรณีมีการขยายเวลาการ
จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามวรรคสาม วรรคสี ่และวรรคหาแลว ใหจังหวัดแจง
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบ” ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน “ขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  (๑) 



คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน สี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน (๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน “ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ประกาศใช งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือไดรับแจง แผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณน้ัน การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของ
ผบรู  ิหารทองถ่ิน” ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป”  ขอ ๑๔ ใหยกเลิกความใน (๕) ของขอ ๓๐ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน“(๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป” ขอ ๑๕ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป แผนการดําเนินงาน        
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่มีอยูเดิมหรือดําเนินการกอนวันที่ระเบียบน้ีมีผลใช
บังคับ ใหมีผลใชบังคับได ตอไปจนกวาจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และนอกจากน้ีแลวดิฉัน
อยากจะใหทานคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ชวยกันตัดโครงการที่เกินศักยภาพ และโครงการที่เรา
คิดวาไมสามารถที่จะดําเนินการไดในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ได อยากใหชวยตัดออกเลยคะ 
เพราะวาตอนที่ สตง. เขามาตรวจเกี่ยวกับเรื่องแผนของเราในปกอนหนาน้ี เราโดนตําหนิตรง
ที่วาเราต้ังโครงการมากเกินกวางบประมาณที่เราไดต้ังไว จึงทําใหแผนพัฒนาสามปของเราไมมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เลยคะ จึงอยากใหชวยกันตัดโครงการออกคะ เพราะวา
โครงการที่ไมมีอยูในแผนน้ันเราสามารถที่จะดําเนินการเพิ่มเติมแผนไดในภายหลัง แบบน้ีก็ย่ิง
จะทําใหโครงการที่เรามีอยูในแผนน้ันไมควรมีจํานวนมากเปนอยางย่ิงคะ และอีกอยางที่ดิฉัน
อยากจะบอกตอที่ประชุมคะวาเรื่องที่เราโดน สตง.ตรวจสอบเรื่องแผนพัฒนาสามปน้ันเทศบาล
ตําบลหาดกรวดโดนในเรื่องการบริหารงบประมาณไมบรรลุวัตถุประสงคของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป คือ แผนพัฒนาสามปไมมีความเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผน



ยุทธศาสตรการพัฒนาและการจํ าทํ างบประมาณรายจายประจําป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกกปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘       
ขอ ๒๕ กําหนดวา “ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหเปน
การปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป”  

  ดังน้ันการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตองนําโครงการพัฒนามา
จากแผนพัฒนาสามป ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเมื่อเทศบาลจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป และแผนการดําเนินงาน ตองคํานึงถึงสัดสวนงบประมาณ และ
การจัดลําดับความสําคัญ (Priority) ของแตละยุทธศาสตรการพัฒนาตามที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามปมาเปนกรอบเพื่อใหความสอดคลองกันทุกยุทธศาสตรการพัฒนา และมีอีกขอ
คือแผนพัฒนาสามปไมสอดคลองกับประมาณการรายรับประจําป ๒๕๕๗ และไมสามารถ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีแผนพัฒนาสามปตองมี
โครงการและจํานวนงบประมาณที่สามารถปฏิบัติไดโดยการนําประมาณการรายรับมาพิจารณา
เปนกรอบวงเงินงบประมาณในการจัดทําแผนพัฒนาสามปเพื่อสะทองถึงความสามารถและ
ศักยภาพในการบริหารงบประมาณของเทศบาลที่จะสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จากการตรวจสอบพบวา เทศบาลจํานวน ๒๐ แหง คิดเปนรอยละ ๗๖.๙๒ ของ
จํานวนเทศบาลทั้งหมดในจังหวัดอุตรดิตถ มีจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 
๒๕๕๗) สูงกวาประมาณการรายรับของเทศบาลในปงบประมาณ ๒๕๕๗ และสําหรับ
ผลกระทบกรณีแผนพัฒนาสามปไมมีความเช่ือโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาและการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปสงผลกระทบ ดังน้ี  ผูบริหารและ
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงผูที่เกี่ยวของไมสามารถนําแผนพัฒนาสามปมา
ใชเปนเครื่องมือในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติได โครงการพัฒนาที่มิได
บรรจุในแผนพัฒนาสามป แตนํามาดําเนินการทําใหโครงการพัฒนาที่มีการจัดลําดับไวใน
แผนพัฒนาสามป ซึ่งไดรับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินแลวเสียโอกาสในการ
ดําเนินการ   สวนสาเหตุกรณีงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
เฉพาะปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไมสอดคลองกับประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
และไมสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการดําเนิน
โครงการพัฒนาไมครบถวนครอบคลุมตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว และเปนผลใหโครงการ
พัฒนา คือ ๑.เจาหนาที่ผูจัดทํารางเทศบัญญัติมิไดเลือกโครงการตามลําดับความสําคัญตามที่ได
กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําไว  
๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปไม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๑ และตามคูมอืการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
๓.เจาหนาที่รับผิดชอบไมนําแผนพัฒนาสามปมาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป และเจาหนาที่งบประมาณซึ่งมีหนาที่สอบทาน ขาดการสอบทานการอางอิงโครงการ
พัฒนาจากแผนพัฒนาสามปในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.๒๕๔๘ ขอ๒๕ 



๔.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาไมเปนไปตามแนวทางและหลักเกณฑตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และคูมือการ
ติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซึ่งจัดทําโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ไดกําหนดไว  ๕.สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถในฐานะผูกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ 
มิไดซักซอมความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม) 
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายประจําป (เพิ่มเติม) แผนการดําเนินงาน และ
แผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) สําหรับขอเสนอแนะ  ๑.ใหผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถกําชับให
ทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแลการจัดทําแผนพัฒนาสามป งบประมาณ
รายจายประจําป แผนการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินโครงการพัฒนาใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการอยางเครงครัด  ๒.กําชับใหนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลตางๆในจังหวัดอุตรดิตถในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินใหดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๑๐นําไปปฏิบัติไดทันที รวมทั้งตอง และตามคูมือการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางเครงครัด  ๓.สั่งการใหนายกเทศมนตรีของเทศบาลตางดําเนินการ
กําชับเจาหนาที่งบประมาณบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป หรือแผนพัฒนา
สามป (เพิ่มเติม) ที่เทศบาลไดจัดทําไวอยางเครงครัด และกําชับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป และงบประมาณรายจายประจําปดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ซึ่งตองคํานึงถึงสัดสวน
งบประมาณ และการจัดลําดับความสําคัญของแตละยุทธศาสตร ตองนําโครงการมาจาก
แผนพัฒนาสามป ตองมีรายละเอียดโครงการพัฒนาที่ชัดเจนเพียงพอและสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดทันที รวมทั้งตองคํานึงถึงจํานวนโครงการและจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปที่
สามารถปฏิบัติได กําชับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปใหมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ไดกําหนดไวในคูมือ
การติดตามและประเมินผลของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินอยางเครงครัดคะ และ
ทั้งหมดที่กลาวมาน้ีเปนการรายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินที่ได
ตรวจสอบแลวมีขอผิดพลาดของแตละทองถ่ินคะ ดิฉันจึงอยากใหคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด
ชวยกันตรวจสอบโครงการ และตัดโครงการที่คิดวาเราไมสามารถที่จะดําเนินการไดใน
ปงบประมาณน้ีคะ ตอไปจะสงตอใหเจาหนาที่วิเคราะหไดดําเนินการตอจากน้ีเลยนะคะ  

อังคณา  คงรอด  สวัสดีคะทานคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาเรามาเริ่มดูไปดวยกัน
ที่ละขอเลยนะคะ เริ่มจากในยุทธศาสตรที่ ๑ กอนเลยคะ แตสําหรับปน้ีน้ันเคาใหเราดําเนินการ
โดยการแยกออกเปนแผนงาน ตามแผนงาน แตตัวยุทธศาสตรยังคงเหมือนเดิมคะ เริ่มจากขอที่ 
๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ แผนงานสาธารณสุข มีทั้งสิ้น ๒ โครงการ มีแกไขอะไรรึเปลาคะ 

พรฉวี  ไทยแท  ในสวนของแผนงานน้ีขอใหลดจํานวนเงินในขอที่ ๒ ลงคะ จาก ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ลดลงมาเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท คะ แลวสวนหนาที่ ๒ ขอที่ ๔ ๕ ๖ เปนแผนงานการเกษตรนะ
คะ ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการแกไขดวย เพราะที่ใสมาน้ันเปนแผนงานการเกษตร แตจริงๆแลว
เปนแผนงานสาธารณสุขคะ 



อังคณา  คงรอด  ในสวนยุทธศาสตรที่ ๒ สวนของแผนงานพาณิชย  โครงการที่เราออกไปประชาคมมา
จะเปนตัวหนังสือสีดําเข็ม และโครงการเกาจะเปนตัวหนังสือปกติคะ ในยุทธศาสตรน้ีเกี่ยวกับ
เรื่องนํ้าอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรคะ มีขอไหนใหตัดออกบางรึเปลาคะ หรือวามีขอ
ไหนที่ดําเนินการไปแลวบางคะ 

บรรจง  พลอยมี  ขอใหตัดโครงการเปลี่ยนทอเมนประปาใหเหลือเพียงแค ๒ หมูบาน แลวลดจํานวนเงิน
ลงใหเหลือโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ณรงคฤทธ์ิ  พรมมา  สวนโครงการที่ ๒๔ ๒๕  ใหตัดออกไปเลยเพราะเปนโครงการที่มีอยูแลวมันซ้ํากัน 
สวนโครงการที่ ๒๖ ไดดําเนินการไปแลวก็ตัดออกไปไดเลย 

อังคณา  คงรอด  ในสวนของตะแกรงครอบกันใบไมและกันนกน่ีเรายังจะเอาไวอยูรึเปลาคะทั้ง ๓ หมู 

สมัย  สายบุญสง  เอาไวในแผนทั้งหมดเหมือนเดิมเลย เพราะวามันตองดําเนินการเพราะวาถามีนกหลน
ลงไปตายจะทําใหนํ้าไมสะอาด แลวชาวบานตองนํานํ้าประปาไปใชมันจะไมดี ขอใหคงไวอยาง
เดิมแบบน้ีแหละครับ 

อังคณา  คงรอด  ในสวนน้ีมีทานใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไมคะ ถาไมมีดิฉันจะไดไปตอในยุทธศาสตร
อื่นเลยคะ สวนในยุทธศาสตรที่ ๓ ขอไมตัดโครงการอะไรนะคะ เพราะวาโครงการสวนมากเปน
โครงการที่ดําเนินการแลวจํานวนงบประมาณในแตละโครงการมีจํานวนไมมากดวยคะ แบบน้ี
ขอตอในยุทธศาสตรที่ ๔ เลยนะคะ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาคะ ถาคณะกรรมการทานใดมีขอ
สงสัย หรือวาอยากใหตัดโครงการไหนออก หรือวาโครงการไหนซ้ําสามารถที่จะบอกไดเลยนะ
คะ เพื่อที่เราจะไดดําเนินการตัดโครงการน้ันออก เพื่อในแผนของเรามีโครงการที่นอยลงและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนกวาเดิม 

ณรงคฤทธ์ิ  พรมมา  ใหตัดโครงการขยายเขตไฟฟาสายปาแดง หมูที่ ค บานทาออกเลยเพราะวามีซ้ํากันอยู
และเปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตไฟฟาหมูที่ ๙ หนารายปาแอดขายของเกาเปนติดต้ังดวง
โคมแทนเพราะไมนาจะใชขยายเขตไฟฟา และขอที่ ๒๖ ๒๗ เปลี่ยนแปลงจากการขยายเขต
ไฟฟาเพื่อแกไขปญหาไฟฟาตก เปนโครงการปรับปรุงไฟฟาเพื่อแกไขปญหาไฟฟาตกแทน 

บรรจง  พลอยมี  ขอใหตัดโครงการขอที่ ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๕๔ ออก เพราะวาเทาทีดูแลว
เปนโครงการที่ซ้ํากัน 

ณรงคฤทธ์ิ  พรมมา  สวนขอที่ ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๓, ๘๐, ๘๔, ๙๐, ๙๖, ๙๙ ทั้ง ๑๐ ขอที่ไดบอกมาน้ี
ทั้งหมดตัดออกไดเลยครับ เพราะเปนโครงการที่ซ้ํากันกับขออื่นครับ  

บําเพ็ญ   ทองทวี  สวนโครงการที่ ๑๑๘ และ ๑๑๙ ตัดออกเลยครับ แลวแกไขตัวเงินโครงการลูกรังให
เหลือโครงการละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คับ 

อังคณา  คงรอด  ในสวนของยุทธศาสตรที่ ๔ ไมมีใครเพิ่มเติมตรงไหนแลวใชรึเปลาคะ ตอไปก็พูดตอใน
ยุทธศาสตรที่ ๕ เลยนะคะ  

พรฉวี   ไทยแท  ในยุทธศาสตรน้ีนะคะสวนมากจะเปนโครงการของกองสาธารณสุข เทาที่ดูแลวขอให
ตัดโครงการในขอที่ ๑๐, ๑๓, ๑๕ ออกคะ เพราะเราไมไดดําเนินการเน่ืองจากทางอนามัยมี
เจาหนาที่ไดเขามาดูแลในเรื่องของชองปากแลวคะ สวนโครงการปองกันแลแกไขโรค
ไขเลือดออกใหลดจํานวนเงิน เหลือแค ๒๐,๐๐๐ บาทคะ สวนขออื่นขอใหคงเดิมคะ 



อังคณา  คงรอด  คะตอไปก็เปนยุทธศาสตรที่ ๖ เลยนะคะ วามีโครงการไหนที่จะตัดออกหรือวาเพิ่มเติม
อีกบางคะ 

อารม   คุมแสง  ในสวนยุทธศาสตรน้ีขอใหตัดขอที่ ๗ กับขอที่ ๘ ออก เพราะวาเปนโครงการที่เรายัง
ไมไดดําเนินการเลยอยากใหตัดออกไปเลยเพราะวาจะไดไมเปนการเพิ่มโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปคะ ในสวนขออื่นๆไมมีอะไรที่ตองตัดออกแลวคะ 

อังคณา  คงรอด  ตอไปเปนยุทธศาสตรสุดทาย ยุทธศาสตรที่ ๗ ก็ไมนาจะมีโครงการอะไรที่ตัดออก
เพราะวาสวนมากเปนโครงการที่เราดําเนินการกันทุกปตามแผนคะ แตจะมีก็ในสวนโครงการที่ 
๒ โครงการวันทองถ่ินอุตรดิตถรวมพลังสรางทาเหนือเมืองหนาอยูโครงการน้ีเรายังตองต้ังไวอยู
รึเปลาคะเพราะวาไมไดจัดมาหลายปแลว 

พรรณพิไล  สาดคํา  สําหรับโครงการน้ีเราตัดออกไดเลยเพราะวาเปนโครงการที่ทานผูวาราชการจังหวัด
อุตรดิตถคนเกาเปนคนที่ต้ังโครงการน้ีข้ึนมา แตตอนน้ีเปลี่ยนทานผูวาแลวโครงการเกาน้ีคง
ไมไดดําเนินการแลวคะ 

อังคณา  คงรอด  นอกจากน้ีแลวมีทานใดที่จะดําเนินการตัดโครงการออกเพิ่มเติมอีกรึเปลา หรือวาจะ
เพิ่มเติมอะไรอีกหรือไมคะ ถาไมมีดิฉันขอใหในที่ประชุมยึดถือตามน้ีเปนมติในที่ประชุมการ
จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แลวก็จะขอใหทานประธานกลาวปด
ประชุมไดเลยคะ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดเห็นชอบกับข้ันตอน และวิธีการจักทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ดวยคะแนนเสียงที่
เปนเอกฉันท 

ประธาน    สําหรับวันน้ีคงไมมีทานใดสงสัยอะไร ผมจะขอปดการประชุมในวันน้ีเลยนะครับ เพื่อ  
(นายสมัย  สายบุญสง) ไมใหเปนการเสียเวลา เพราะน้ีก็เลยเวลาเที่ยงมาไดสักระยะแลว ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ

ทุกทานครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ 
- ไมม ี

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐น.         
              
 

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

                              กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด   
 
 

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

 ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 
เร่ือง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

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

ดวยเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดย
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ และ
นายกเทศมนตรีไดอนุมติัใหใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แลว 
 

เพื่อใหปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๓ ขอ ๑๗ (๔) จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป        
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

( ลงช่ือ ) 
     ( นายสมัย   สายบุญสง ) 
 นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 

 
 
 


