
ส่วนท่ี  1 

บทน ำ 

1.  ลกัษณะของแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้วยยอด ประจ าปี 2560     เป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน  / 
โครงการ/ กิจกรรม ทั้งหมดท่ีจะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงแผนการด าเนินงานดงักล่าวจะ
มีการประสานและบูรณาการการท างานของหน่วยงาน  จึงท าให้มีแนวทางในการด าเนินงานมีความชดัเจน
ในการปฏิบติัมากข้ึน  ซ่ึงจะท าให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการ  เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  1.  เพื่อแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงและสอดคล้อง   ระหว่างแผนการด าเนินงานกบั         
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  2.  เพื่อใหผู้บ้ริหารใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการด าเนินงาน   ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

  3.  เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานและประเมินผล 

3.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานประจ าปี  2560  ของเทศบาลต าบลห้วยยอด  ไดก้ าหนดขั้นตอนในการ
จดัท าแผนเป็น  3  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่ 1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  -  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล  เก็บรวบรวมขอ้มูลโครงการ /   
กิจกรรม  ท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีเทศบาล 

ขั้นตอนที ่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  -  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล    จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน  
ซ่ึงเป็นเอกสารร่างแผนการด าเนินงานท่ีประกอบดว้ยเคา้โครงแผน  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนท่ี  1  บทน า 
  ส่วนท่ี  2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม 
 
 
 



 - 2 - 
 
  -  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล    น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาเทศบาล (กพท.)  และขอความเห็นชอบจากผูบ้ริหารเทศบาล 

ขั้นตอนที ่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

  -  ผูบ้ริหารเทศบาลเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน  และประกาศใช้เป็นแผนการ
ด าเนินงาน  โดยปิดประกาศโดยเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั 

4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  1. ท าใหก้ารใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปีในแต่ละโครงการเห็นผลเป็นรูปธรรมชดัเจนข้ึน 

  2. ประชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มูลการท างานไดอ้ยา่งโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  3. เป็นการสรุปแผนงาน / โครงการท่ีจะด าเนินการไดจ้ริงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 

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



ส่วนท่ี  2 

บญัชีโครงการ / กิจกรรม 

  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลหว้ยยอด ประจ าปี 2560 เป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด  ท่ีจะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซ่ึงผูบ้ริหารใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การติดตาม  ประเมินผลการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์  แผนพฒันาเทศบาลสามปี  โดยมีโครงการ / 
กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2560  ซ่ึงพอสรุปได ้ ดงัน้ี 

  1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น 
       1.1  แนวทางการพฒันา     :        จดัระบบการบริหารจดัการดา้นการศึกษาและโรงเรียน  
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย   28  โครงการ 
       1.2  แนวทางการพฒันา    :   เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบดว้ย   2   โครงการ 
       1.3  แนวทางการพฒันา    :    จดักิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีทอ้งถ่ิน  ตลอดจนอนุรักษ์
วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง  ประกอบดว้ย   14   โครงการ 
  2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน 
      2.1  แนวทางการพฒันา    :  ปรับปรุงระบบการท างาน  จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ รวมทั้ง
สถานท่ีปฏิบติังานใหเ้พียงพอ   ประกอบดว้ย   23   โครงการ 

       2.2  แนวทางการพฒันา  : ส่งเสริมพฒันาบุคลากรทุกสายงานใหมี้ความรู้  ความสามารถ  
รู้จกัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ   ประกอบดว้ย  2   โครงการ                                                      

    3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
       3.1  แนวทางการพฒันา   : จดักิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการเพื่อส่งเสริมเด็ก  
เยาวชน  และประชาชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ประกอบดว้ย   7   โครงการ 

       3.2  แนวทางการพฒันา   :   ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์     ประกอบดว้ย  4   โครงการ 

      3.3 แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
โดยอาศยักลุ่มพลงัมวลชน องคก์รต่างๆใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน     
ประกอบดว้ย  1  โครงการ 

     3.4 แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชน  

ประกอบดว้ย 1 โครงการ 
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข 
     4.1  แนวทางการพฒันา   :  ปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจดัการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพ  ประกอบดว้ย  3  โครงการ 
     4.2  แนวทางการพฒันา   :  เสริมสร้างและพฒันาความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ดว้ยตนเอง    ประกอบดว้ย   2   โครงการ 
     4.3  แนวทางการพฒันา   :   พฒันาระบบการเฝ้าระวงัดา้นสุขาภิบาลอาหารและอนามยั
ชุมชน  ประกอบดว้ย   1   โครงการ 

   5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
       5.1  แนวทางการพฒันา   :  ก่อสร้างปรับปรุงถนน  ทางเทา้  ท่อระบายน ้า  และสะพาน 
ประกอบดว้ย   3   โครงการ 
     5.2 แนวทางการพฒันา : ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค จ านวน 1 โครงการ 

6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
       6.1  แนวทางการพฒันา  :  พฒันาระบบการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน  
ประกอบดว้ย 1   โครงการ 
       6.2 แนวทางการพฒันา  : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองคก์รต่าง  ๆ 
ประกอบดว้ย  9  โครงการ 
       6.3 แนวทางการพฒันา  :  ส่งเสริมระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   ประกอบดว้ย 
1  โครงการ  

 

  7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     7.1  แนวทางการพฒันา     :    ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย  2   โครงการ 
      7.2 รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชน  โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ  
ตลอดจนระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหค้รบวงจร  ประกอบดว้ย 1 โครงการ 

    
  
    ****************************** 
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จํานวนโครงการ

ที�ดําเนินการ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น

1.1 แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียน 29

ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

1.2 แนวทางเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 4

1.3 แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ�น  ตลอดจนอนุรักษ์ 10

วัฒนธรรมท้องถิ�นอย่างต่อเนื�อง

รวม 43

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน

2.1 แนวทางปรับปรุงระบบการทํางาน จัดหาเครื�องมือเครื�องใช้ รวมทั�ง 22

สถานที�ปฏิบัติงานให้เพียงพอ

2.2 แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้ ความสามารถ 2

รู้จักหน้าที�และความรับผิดชอบ

รวม 24

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เพื�อส่งเสริมเด็ก เยาวชน 9

และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.2 แนวทางส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ 2

3.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยอาศัย 2

กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน

รวม 13

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

ด้านสาธารณสุข

4.1 แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุข 2

ขั�นพื�นฐานให้มีคุณภาพ

4.2 แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในการดูแล 2

สุขภาพด้วยตนเอง

4.3 แนวทางพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยชุมชน 1

รวม 5

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้วยยอด

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
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จํานวนโครงการ

ที�ดําเนินการ

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

5.1 แนวทางก่อสร้างปรับปรุงถนน  ทางเท้า  ท่อระบายนํ�า  และสะพาน 3

5.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 0

รวม 3

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6.1 แนวทางส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนในการจัดการ 2

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

6.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการ 1

คัดแยกขยะตลอดจนระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้ครบวงจร

รวม 3

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร

7.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ 1

7.2 แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8

7.3 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

รวม 10

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

8.1 แนวทางพัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่ม 1

อาชีพต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง

รวม 1

รวมทั�งสิ�น 102



ภาคผนวก ข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  แนวทางการพัฒนา :  

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ

ที�ดําเนินการ โครงการทั�งหมด งบประมาณทั�งหมด

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น

1.1 แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียน 28 23.34 40,304,460 65.72 กองการศึกษา

ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

1.2 แนวทางเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 2 2.11 370,000 0.63 กองการศึกษา

1.3 แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ�น  ตลอดจนอนุรักษ์ 14 12.74 1,200,000 1.99 กองการศึกษา

วัฒนธรรมท้องถิ�นอย่างต่อเนื�อง

รวม 44 38.19 41,874,460 68.34

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน

2.1 แนวทางปรับปรุงระบบการทํางาน จัดหาเครื�องมือเครื�องใช้ รวมทั�ง 23 21.21 2,067,700 3.48 กองการศึกษา,กองช่าง,

สถานที�ปฏิบัติงานให้เพียงพอ กองสาธารณสุขฯ,สํานักปลัด,

กองสวัสดิการและสังคม,

กองวิชาการและแผนงาน,กองคลัง

สถานธนานุบาล

2.2 แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้ ความสามารถ 2 2.11 55,000 0.14 กองวิชาการและแผนงาน/

รู้จักหน้าที�และความรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล

รวม 25 23.32 2,122,700 3.62

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ

ที�ดําเนินการ โครงการทั�งหมด งบประมาณทั�งหมด

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เพื�อส่งเสริมเด็ก เยาวชน 7 7.30 1,060,000 1.78 กองการศึกษา,กองสวัสดิการและสังคม

และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กองสาธารณสุขฯ

3.2 แนวทางส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ 4 4.13 11,800,800 18.80 กองสวัสดิการและสังคม,

3.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยอาศัย 1 1.05 10,000 0.02 กองสวัสดิการสังคม,

กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กองการศึกษา

ยาเสพติดในชุมชน

3.4 ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 1 1.05 30,000 0.05

รวม 13 13.53 12,900,800 20.65

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

ด้านสาธารณสุข

4.1 แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุข 3 3.16 184,000 0.31 กองสาธารณสุขฯ

ขั�นพื�นฐานให้มีคุณภาพ

4.2 แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในการดูแล 2 2.11 110,000 0.19 กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพด้วยตนเอง

4.3 แนวทางพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยชุมชน 1 1.05 200,000 0.34 กองสาธารณสุขฯ

รวม 6 6.32 494,000 0.84
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ

ที�ดําเนินการ โครงการทั�งหมด งบประมาณทั�งหมด

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

5.1 แนวทางก่อสร้างปรับปรุงถนน  ทางเท้า  ท่อระบายนํ�า  และสะพาน 3 3.16 3,162,000 2.11 กองช่าง

5.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 1 1.05 228,000 0.38 กองช่าง

รวม 4 4.21 3,390,000 4.40

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร

6.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ 1 1.05 300,000 0.50 กองวิชาการและแผนงาน

6.2 แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9 9.17 395,000 0.66 กองสาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม

สํานักปลัดเทศบาล

6.3 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1.05 50,000 0.08 สํานักปลัดเทศบาล,

รวม 11 11.27 745,000 1.24

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

7.1 แนวทางส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนในการจัดการ 2 2.11 510,000 0.86 กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

7.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการ 1 1.05 30,000 0.05 กองสาธารณสุขฯ

คัดแยกขยะตลอดจนระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้ครบวงจร

รวม 3 3.16 540,000 0.91

รวมทั�งสิ�น 106 100 62,066,960 100



ภาคผนวก ข

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น

  แนวทางการพัฒนา :  

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น

1.1 แนวทางการพัฒนา : จัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

ที� งบประมาณ สถานที� หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ด้าน 30,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ภาคฤดูร้อน ศิลปะแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 1 ครั�ง ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50 คน

2  โครงการจัดงานวันกําเนิดโรงเรียน  - จัดพิธีทางศาสนาและนิทรรศการ โดยมีคณะ 20,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

กรรมการโรงเรียน ทายาท คณะครูอาจารย์ ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ฯ เข้าร่วมกิจกรรม

ประมาณ 500 คน

3 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด  - จัดสัปดาห์กิจกรรมห้องสมุด 1 ครั�ง เพื�อให้ 7,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

นักเรียนทุกระดับได้ใช้ห้องสมุดโดยจัดกิจกรรม ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

 - ตอบปัญหาทางวิชาการ

 - หาคําตอบจากหนังสือในห้องสมุด

 - ต่อบัตรคํา,ปริศนาคําทายต่างๆ

กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
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ที� งบประมาณ สถานที� หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

4 โครงการพิธีไหว้ครูและส่งเสริม  - จัดพิธีไหว้ครูในระดับอนุบาล-ม.3 15,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ประชาธิปไตยในโรงเรียน  - จัดให้มีการเลือกตั�งสภานักเรียนโดยมีครู ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

อาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาแขกผู้มีเกียรติ

และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า

700 คน

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทักษะ 45,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 600 คน ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

 - จัดกิจกรรมรักการอ่าน

 - จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

 - จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

 - จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมรายวิชาภาษาไทย

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม  - จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับนักเรียน 30,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั�น ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

 - จัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ

 - จัดกิจกรรมสะสมคําศัพท์

 - ท่องศัพท์ปากเปล่า

 - แข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษ

 - จัดกิจกรรม English  On Tour
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ที� งบประมาณ สถานที� หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

7 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  - จัดเข้าค่ายพุทธบุตรฝึกอบรมความรู้เกี�ยวกับ 60,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและฝึกวิปัสสนา ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

กรรมฐานแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  - จัดการสอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 40,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

และผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน ภาษาไทยและอังกฤษแก่นักเรียน ชั�น ป.6และม.3 ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

 - นักเรียนชั�น ป.6 และม.3 มีผลสัมฤทธิ�ทางการ

เรียนในแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละกลุ่มสาระ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65

9 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  - นักเรียน ชั�นป.6 และม.3 ได้รับการ 6,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

แนะแนวการศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 1 ครั�ง ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)



-12- ภาคผนวก ข

-12-

ที� งบประมาณ สถานที� หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

10 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย  - จัดโครงการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานคณะ 750,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา กรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ) 

(SBMLD) ของนักเรียน

 - จัดโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิคส์

 - จัดโครงการกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท้องถิ�น

 - จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

 - จัดโครงการธนาคารขยะและพลังงานทางเลือก

 - จัดโครงการตามรอยพ่อตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 - จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 - จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ�น

 - กิจกรรมเรียนรู้โบราณสถานในอําเภอห้วยยอด

 - จัดกิจกรรมสัญจรแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ�น

11 โครงการเข้าค่ายคณิตวิทยาศาสตร์  - นักเรียนระดับชั�น ม.ต้น เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง 100,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ผู้ควบคุมและผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

ประมาณ 100 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์นครศรี-

ธรรมราช



-13- ภาคผนวก ข

-13-

ที� งบประมาณ สถานที� หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพื�อส่งเสริมให้นักเรียนได้อบรมการทําผ้าบาติก 15,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ผ้าบาติกระบาย มัดย้อม ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

13 โครงการหนูน้อยสร้างสรรค์  - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 ปี 3,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

(แข่งขันทักษะทางวิชาการ) จํานวน 40 คน ห้วยยอด (ศพด.)

 - ระบายสีภาพ

 - ปะติดกระดาษ

14 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง  - จัดศึกษาดูงานนอกสถานที�แก่เด็กเล็ก ผู้ปกครอง 30,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนย์ ห้วยยอด (ศพด.)

และผู้เกี�ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ครั�ง

15 โครงการจัดทํารายงานประเมิน  - จัดประชุมผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้เกี�ยวข้องจัดทํา 3,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานประเมินตนเอง ห้วยยอด (ศพด.)

16 โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผน  - จัดประชุมครูผู้ดูแลเด็กและผู้เกี�ยวข้องในการจัดทํา 5,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและ แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการประจําปี ห้วยยอด (ศพด.)

แผนปฏิบัติการประจําของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



-14- ภาคผนวก ข

-14-

ที� งบประมาณ สถานที� หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

17 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศูนย์  - จัดประชุมผู้ดูแลและผู้เกี�ยวข้องในการจัดกรอบ 5,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กกรอบหลักสูตรท้องถิ�น หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ�น ห้วยยอด (ศพด.)

และสาระการเรียนรู้

18 โครงการผลิตสื�อและนวัตกรรมทาง  - ครูเด็กเล็กมีผลงานด้านการผลิตสื�อในการเรียน 5,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

การศึกษา การสอนอย่างน้อย 3 ชิ�น ต่อปี ห้วยยอด (ศพด.)

 - ครูผู้ดูแลเด็ก ทําวิจัยเพื�อพัฒนาและแก้ปัญหาแก่

เด็กเล็ก

19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  - จัดกิจกรรมปี ละไม่น้อยกว่า 2 ครั�ง เช่น เล่านิทาน 10,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ�น ทําขนมท้องถิ�น ทัศนศึกษาสถานที�สําคัญ เช่น ห้วยยอด (ศพด.)

วังเทพธาโร

20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 10,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนา กิจกรรมการออม จัดมุมเศรษฐกิจพอเพียง ห้วยยอด (ศพด.)

เด็กเล็ก

21 โครงการสนับสนุนการบริหาร  - ดําเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 1,544,300 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

พ จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี� (เงินอุดหนุนทั�วไป) ห้วยยอด

1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กไม่น้อย (181,600)

กว่า 280 วัน

2)จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ไม่น้อยกว่า (492,800)

280 วัน



-15- ภาคผนวก ข

-15-

ที� งบประมาณ สถานที� หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

3)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (6,000)

4) เงินเดือนครู (672,300)

5) ค่าการศึกษาบุตร (42,000)

6) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (149,600)

22 โครงการสนับสนุนการบริหารจัด  - ดําเนินการให้การสนับสนุนการบริหารจัดการ 32,221,930 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

การศึกษาระดับปฐมวัยและภาคบังคับ ศึกษาเด็กระดับปฐมวัย-ม.3 ดังนี� (เงินอุดหนุนทั�วไป) ห้วยยอด

1)เงินเดือนครู (18,010,440)

2)เงินวิทยฐานะ (5,107,200)

3)ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (ภารโรง) (216,600)

4)ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุนการสอน (412,600)

5) เงินเพิ�มการครองชีพพนักงานจ้าง (72,000)

6) ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานครูและ (50,000)

บุคลากรทางการศึกษาเพื�อให้มีหรือเลื�อนวิทยฐานะ

7)เงินประกันสังคมบุคลากรสนับสนุนการสอน (24,230)

8)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูใน (123,000)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

9)จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้เด็กอนุบาล-ป.6 (1,405,920)

ไม่น้อยกว่า 260 วัน

10)จัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียน (2,934,800)

เทศบาลไม่น้อยกว่า 200 วัน
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11)ค่าใช้จ่ายในการเชื�อมต่ออินเตอร์เน็ตความ (16,800)

เร็วสูง

12)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที�/ครูแกนนํา (6,000)

ยาเสพติด

13)ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (21,000)

ในสถานศึกษา

14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน (50,000)

15) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน (200,000)

* 16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ (50,000)

โรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต

17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (100,000)

18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาดีเด่น (100,000)

19) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์เรียนรู้สําหรับเด็ก (50,000)

ปฐมวัย

20) จัดสรรปัจจัยพื�นฐานสําหรับนักเรียนยากจน (35,000)

ระดับ ป.1- ป.6 อัตรา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน

ไม่เกินร้อยละ 40 ของจํานวนนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา

21) จัดสรรปัจจัยพื�นฐานสําหรับนักเรียนยากจน (33,000)

(ม.1-ม.3) อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน

ไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนนักเรียนระดับ
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มัธยมศึกษาต้น

22) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายวัน) เด็กอนุบาล- (1,238,700)

ป.6

23) ค่าหนังสือเรียนเด็กอนุบาล - ป.6 (379,440)

24) ค่าเครื�องอุปกรณ์การเรียน อนุบาล - ป.6 (232,960)

25) ค่าเครื�องแบบนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษา (231,540)

26) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอนุบาล - (313,010)

ประถมศึกษา

27) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ม.ต้น (388,500)

28) ค่ารายหัวส่วนเพิ�ม (TOP UP ) ม.ต้น (111,000)

29) ค่าหนังสือระดับ ม.ต้น (93,940)

30) ค่าเครื�องอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น (46,620)

31) ค่าเครื�องแบบนักเรียน ม.ต้น (49,950)

32) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ม.ต้น (97,680)

33) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานศึกษา (20,000)

23 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  - จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้เด็กนักเรียนโรงเรียน 1,220,430 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ให้แก่โรงเรียนห้วยยอด (กลึง) ห้วยยอด(กลึง)ไม่น้อยกว่า 260 วัน (เงินอุดหนุนทั�วไป) ห้วยยอด

24 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  - ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียน 2,547,600 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ให้แก่โรงเรียนห้วยยอด(กลึง) โรงเรียนห้วยยอด (กลึง)ไม่น้อยกว่า 200 วัน (เงินอุดหนุนทั�วไป) ห้วยยอด
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25 โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์แบบ  - จัดซื�อเครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื�อง 4,300 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ฉีดหมึก ห้วยยอด (ศพด.)

26 โครงการจัดซื�อโทรทัศน์  - จัดซื�อโทรทัศน์สี ขนาดจอ LED 32 นิ�ว 91,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

จํานวน 7 เครื�อง ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

27 โครงการจัดหาเครื�องมือเครื�องใช้  จัดหาเครื�องมือเครื�องใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี� 681,900 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา  - ตู้เหล็กบานเลื�อนกระจกสูง จํานวน 1 ตู้ (6,500) ห้วยยอด (ศพด.)

เด็กเล็กแห่งใหม่  - ตู้เอกสารข้างบนโล่ง-ล่างบานเปิด จํานวน 2 ตู้ (10,000)

 - ตู้เอกสารบานเลื�อนกระจก จํานวน 2 ตู้ (9,400)

 - ตู้เอกสาร 2 บาน จํานวน 2 ตู้ (7,000)

 - โต๊ะเก้าอี�ครู จํานวน 5 ชุด (20,000)

 - จัดซื�อชุดโต๊ะ-เก้าอี�นักเรียนอนุบาล 6 ที�นั�งหน้า (205,000)

จํานวน 25 ชุด

 - ชั�นวางของเอนกประสงค์ จํานวน 16 ชุด (96,000)

 - ชั�นวางรองเท้า 12 ช่อง จํานวน 16 ชุด (48,000)

 - โต๊ะไม้ปูโฟเมก้าขาพับเหล็ก จํานวน 5 ตัว (20,000)

 - จัดซื�อเครื�องเล่นดีวีดี จํานวน 4 ชุด (8,000)

 - ติดตั�งกล้องวงจรปิดที� ศพด. จํานวน 16 จุด (200,000)

 - จัดซื�อโทรทัศน์ LED TV ขนาด ไม่น้อยกว่า 32 นิ�ว (52,000)

จํานวน 4 เครื�อง
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ที� งบประมาณ สถานที� หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

28 โครงการทาสีอาคารเรียนและอาคาร  - ทาสีอาคารเรียน 2,3,4 และอาคารอเนกประสงค์ 804,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

เรียนอเนกประสงค์ จํานวน 4 หลัง ห้วยยอด

รวม 28  โครงการ 40,304,460

หมายเหตุ     พ =  นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ�มเติม ครั�งที� 1
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น

1.2  แนวทางการพัฒนา :  เพิ�มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการนําเสนอผลงานและ  - ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ 350,000 เทศบาลนคร กองการศึกษา

แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ ระดับภาคใต้และระดับประเทศ หาดใหญ่/ (รร.เทศบาลฯ)

ภาคใต้และระดับประเทศ  - จัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนระดับ เมืองทองธานี

ภาคใต้และระดับประเทศ นนทบุรี

2 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน  - จัดกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 20,000 โรงยิมอาคาร กองการศึกษา

กิจกรรมอบรมเพื�อนช่วยเพื�อน พลศึกษา

กิจกรรมผู้ว่าพบสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน

กิจกรรมใครติดยายกมือขึ�น

รวม 2 โครงการ 370,000

กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น

  1.3 แนวทางการพัฒนา : จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ�น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ�นอย่างต่อเนื�อง

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันขึ�นปีใหม่  -   จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร  เพื�อให้ 30,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง ห้วยยอด

ได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรและรับคําอวยพร

ประมาณ  5,000 คน

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนทั�งในและนอกเขตเทศบาล 160,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

จํานวน ประมาณ 6,000 คน ห้วยยอด

 - เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ

ร่วมกัน

3 โครงการจัดงานประเพณี  - จัดกิจกรรมรดนํ�าขอพรผู้สูงอายุ 50,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

วันสงกรานต์  - จัดกิจกรรมสรงนํ�าพระพุทธสิหิงค์ ห้วยยอด (แผนชุมชน)

 - จัดกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม รับพร ในวัน

ขึ�นปีใหม่ไทย

 - จัดกิจกรรมการละเล่นพื�นบ้าน

กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
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ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

4 โครงการจัดงานประเพณี  -  จัดประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ 300,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ลอยกระทง  - การประกวดกระทงเวทีใหญ่ ห้วยยอด (แผนชุมชน)

 - การแสดงบนเวที 

การประดิษฐ์กระทงใหญ่โชว์ของหน่วยงาน

 - ขบวนแห่ การแสดงโชว์ อาทิ กลองยาว

 - จัดขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงการแสดง

บนเวที

5 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมบนเวทีการแสดงบนเวที 30,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

 - จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณสุขประโยชน์ ห้วยยอด

ร่วมกิจกรรม ประมาณ 3,000 คน

6 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯผู้ปกครองนักเรียน 50,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ประมาณ 700 คน ห้วยยอด

 - จัดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

แม่กับลูก

 - ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนม

พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

เทศบาลห้วยยอดวิทยา
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ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

7 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - หน่วยงาน ชุมชน โรงเรียน และประชาชน 50,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และสดุดีถวาย ห้วยยอด

พระพรชัยมงคล ฯ

 - จัดประดับตกแต่งธงทิว โคมไฟและตรา

สัญลักษณ์ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและพิธี

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 - พิธีทําบุญตักบาตร

8 โครงการวันปิยมหาราช  - หน่วยงาน โรงเรียน ชุมชน และประชาชน 5,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมประกอบ ห้วยยอด

พิธีถวายพวงมาลา

9 โครงการจัดงานประเพณีลากพระ  -  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 200,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ห้วยยอด และใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรม ห้วยยอด

ประเพณีลากพระไม่น้อยกว่า 5,000 คน
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ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

10 โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน  - ประกวดมิสไชนิส-ธิดาไชนิส 300,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

 - การแสดงบนเวทีของชุมชนและโรงเรียน ห้วยยอด

 - การแข่งขันกิจกรรมสืบทอดประเพณี

เชื�อสายจีน

 - การแสดงโชว์ต่างๆ อาทิ การเชิดสิงโต 

มังกรโชว์ ดนตรีไทย ละครหุ่น มายากล

ตีกลองโชว์  จุดพลุ ลฯ

 - กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษของ

เยาวชน

11 โครงการส่งเสริมวันสําคัญทาง  - จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 10,000 รร.เทศบาลฯ/ กองการศึกษา

พระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา วัดห้วยยอด

12 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  - เพื�อให้เด็กเล็ก จํานวนประมาณ 90 คน 5,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

(ศพด.) เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญ�ูต่อแม่ ห้วยยอด (ศพด.)

13 โครงการจัดงานวันขึ�นปีใหม่  - เพื�อให้เด็กเล็ก จํานวน ประมาณ 90 คน 5,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

(ศพด.) เข้าร่วมกิจกรรม วันขึ�นปีใหม่ ห้วยยอด (ศพด.)

เชาน การแลกของขวัญ การแสดงบนเวที

การเล่นเกมส์
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ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

14 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อม 5,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

(ศพด.) รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ห้วยยอด (ศพด.)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กับเด็กเล็ก

และบุคลากร ศพด.

รวม 14 โครงการ 1,185,000
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2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน

 2.1 แนวทางการพัฒนา :ปรับปรุงระบบการทํางาน จัดหาเครื�องมือเครื�องใช้ รวมทั�งสถานที�ปฏิบัติงานให้เพียงพอ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - ปรับปรุงซ่อมแซมที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 150,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

สิ�งก่อสร้างกองการศึกษา ที�อยู่ในความรับผิดชอบของกอง ห้วยยอด

การศึกษา

2 โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชน  - ปรับปรุงศูนย์เยาวชน ดังนี� 342,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์เยาวชน ห้วยยอด

ขนาด 8 X 12 เมตร 

ทาสีอาคารศูนย์เยาวชน พื�นที�ไม่น้อยกว่า

486 ตารางเมตร

3 โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอากาศ  - จัดซื�อเครื�องปรับอากาศ ขนาดไม่ตํ�ากว่า 74,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

30,000 BTU จํานวน 2 เครื�อง ห้วยยอด

กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/



-26- ภาคผนวก ข

-26-

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

4 โครงการจัดซื�อหัวฉีดนํ�าดับเพลิง  - จัดซื�อหัวฉีดนํ�าดับเพลิง แบบปรับปริมาณได้ 57,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด/

ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ สามารถปรับเป็นลําตรง ห้วยยอด งานป้องกันฯ

ลํากึ�งฝอยและม่านนํ�าได้ ใช้กับข้อต่อสวมเร็ว

พร้อมหัวฉีด จํานวน 2 หัว

 - จัดซื�อหัวฉีดนํ�าดับเพลิง แบบฝอยขอบยางดํา 

จํานวน 2 หัว

5 โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน  - รวมงบประมาณ 21,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด/

 - จัดซื�อเครื�องโทรศัพท์ จํานวน 3 เครื�อง (3,000) ห้วยยอด งานป้องกันฯ

 - จัดซื�อพัดลมโคจรใบพัด 18 นิ�ว จํานวน 8 ตัว (18,000)

6 โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์- รวมงบประมาณ 13,700 เทศบาลตําบล สํานักปลัด/

 - จัดซื�อเครื�องสํารองไฟ ขนาด 630 วัตต์ (5,800) ห้วยยยอด งานป้องกันฯ

จํานวน 1 เครื�อง

 - จัดซื�อเครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 (7,900)

เครื�อง

7 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  - เพื�อบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง 50,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด/

ที�ดินและสิ�งก่อสร้างสํานักปลัด ที�อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัด ห้วยยอด งานป้องกันฯ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

8 โครงการจัดซื�อรถจักรยานยนต์  - จัดซื�อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตร 52,000 เทศบาลตําบล สถานธนานุบาล

กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ ห้วยยอด

ธรรมดา จํานวน 1 คัน

9 โครงการจัดซื�อเครื�องฉีดนํ�าแรงดันสูง - จัดซื�อเครื�องฉีดนํ�าแรงดันสูง จํานวน 1เครื�อง 18,000 เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ห้วยยอด

10 โครงการจัดซื�อเครื�องปั�มนํ�า  - จัดซื�อเครื�องปั�มนํ�า จํานวน 1 เครื�อง 15,000 เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ห้วยยอด

11 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  - ปรับปรุงซ่อมแซมที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 100,000 เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้างกอง ที�อยู่ในความรับผิดชอบของกอง ห้วยยอด

สาธารณสุขฯ สาธารณสุข

12 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  - บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 20,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการสังคม

ที�ดินและสิ�งก่อสร้างกองสวัสดิการ ที�อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการฯ ห้วยยอด

13 โครงการจัดซื�อเครื�องเล่นสนามชุมชน  - จัดซื�อเครื�องเล่นสนาม จํานวน 5 ชนิด 300,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการสังคม

หน้าวัดห้วยยอด 1.เครื�องเล่นชิงช้าเด็ก 2 ที�นั�ง จํานวน 1 ชุด ห้วยยอด/

2.ปีนป่ายสไลด(์ผนังเดี�ยว) จํานวน 1 ชุด ชุมชนหน้า

3.ปีนป่ายเชือกใหญ่ จํานวน 1 ชุด วัดห้วยยอด

4.ม้ากระดก 6 ที�นั�ง จํานวน 1 ชุด

5.สิงโตทะเลสปริง จํานวน 1 ชุด
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ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

14 โครงการจัดซื�อเครื�องขยายเสียง  - จัดซื�อเครื�องเสียงแบบพกพา สําหรับใช้งาน 9,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการสังคม

สําหรับงานภาคสนาม ภาคสนาม มีแอมป์ในตัว กําลังขับไม่น้อย ห้วยยอด

กว่า 600 W  มีช่องรับสัญญาณ ไมโครโฟน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง จํานวน 1 เครื�อง

15 โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน  - จัดซื�อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 4 ตัว 14,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการสังคม

ห้วยยอด

16 โครงการก่อสร้างลาน คสล.เวที คสล - ก่อสร้างลาน คสล., เวที คสล.พร้อมหลังคา 90,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการสังคม

พร้อมหลังคา Metal sheet ข้างอาคาร Metal sheet ข้างอาคารเนกประสงค์ชุมชน ห้วยยอด

อเนกประสงค์ชุมชนถนนแพรก ถนนแพรก ดังนี�

1.ลาน คสล.ขนาดกว้าง 2.7-8.5 เมตร

ยาว 12 เมตร หนา 0.10 เมตร

2.เวที คสล.ขนาด 2 x 2.7 x 1.2 เมตร

3.หลังคา Metal sheet ขนาด 3 X 3.7 เมตร

17 โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าที�  - ก่อสร้างลาน คสล.หน้าที�ทําการชุมชน 60,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการสังคม

ทําการชุมชนตลาดห้วยยอด ตลาดห้วยยอด ขนาดกว้าง 5-8 เมตร ยาว ห้วยยอด

12.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื�นที�

ไม่น้อยกว่า 83 ตารางเมตร
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ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

18 โครงการเงินอุดหนุนองค์การบริหาร -จ่ายเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วน 10,000 เทศบาลตําบล กองคลัง

ส่วนตําบลห้วยยอด ตําบลห้วยยอด เป็นค่าใช้จ่ายในการอํานวย ห้วยยอด

การของศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื�อจัดจ้าง

อ.ห้วยยอด

19 โครงการจัดทําแผนที�ภาษีและ  - ออกสํารวจข้อมูลเกี�ยวกับป้ายภาษีโรงเรือน 50,000 เทศบาลตําบล กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีบํารุงท้องที�และใบอนุญาตต่างๆเพื�อนํา ห้วยยยอด

มาปรับปรุงในโปรแกรมแผนที�ภาษี ฯ

 -ค่าจ้างลูกมือช่าง, ค่าคัดลอกข้อมูลระวาง

ที�ดิน นําไปสแกนปรับมาตราส่วนตามระบบ

LTAX 3000 และ LTAX GIS 

ค่าคัดลอกข้อมูล-ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 

ค่าวัสดุและอื�นๆ

20 โครงการติดตั�งระบบเสียงตามสาย  - ติดตั�งระบบเสียงตามสาย 2 จุด โดยติดตั�งชุด 70,000 เทศบาลตําบล กองวิชาการและ

ภาครับพร้อมเครื�องขยายเสียง เพาเวอร์ ห้วยยอด แผนงาน

ซับพลาย,เสาอากาศภาครับ พร้อมสายนํา

สัญญาณและลําโพงฮอร์น 15 นิ�ว จํานวน

60 วัตต์ จํานวน 2 จุด บริเวณถนนกัลปศาสน์

(หลังเมรุ) และถนนเพ็ชรรัตน์



-30- ภาคผนวก ข

-30-

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

21 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  - ปรับปรุงซ่อมแซมที�ดินและสิ�งก่อสร้างที�อยู่ 200,000 เทศบาลตําบล กองช่าง

ที�ดินและสิ�งก่อสร้างกองช่าง ในความรับผิดชอบของกองช่าง ห้วยยอด

22 โครงการจัดซื�อรถจักรยานยนต์  - จัดซื�อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตร 52,000 เทศบาลตําบล กองช่าง

กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ ห้วยยอด

ธรรมดา สําหรับงานสถานที�และไฟฟ้า

สาธารณะกองช่าง จํานวน 1 คัน

23 โครงการติดตั�งเครื�องเล่นสนามสวน  - จัดซื�อเครื�องเล่นสนาม จํานวน 5 ชนิด 300,000 เทศบาลตําบล กองช่าง

สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 1.เครื�องเล่นชิงช้าเด็ก 2 ที�นั�ง จํานวน 1 ชุด ห้วยยอด (แผนชุมชน)

2.ปีนป่ายสไลด(์ผนังเดี�ยว)จํานวน 1 ชุด

3.ปีนป่ายเชือกใหญ่ จํานวน 1 ชุด

4.ม้ากระดก 6 ที�นั�ง จํานวน 1 ชุด

5.สิงโตทะเลสปริง จํานวน 1 ชุด

รวม  23  โครงการ 2,067,700
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2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน

  2.2 แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้  ความสามารถ รู้จักหน้าที�และความรับผิดชอบ

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ  - จัดประชุมประชาคมเมืองเพื�อร่วมกัน 30,000 เทศบาลตําบล กองวิชาการและ

พัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาล ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และกําหนด ห้วยยอด แผนงาน

3 ปี และแผนการดําเนินงาน แผนงานโครงการพัฒนาเทศบาล 

จํานวน ประมาณ 150 คน

 - จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน

เทศบาล จํานวน 100 เล่ม

2 โครงการฝึกอบรมเพิ�มศักยภาพ  - ฝึกอบรมพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา 25,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัดฯ

พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที� เจ้าหน้าที�ป้องกัน ห้วยยอด งานป้องกันฯ

ป้องกัน

รวม 2 โครงการ 55,000

กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  แนวทางการพัฒนา :  

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
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3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนา :  จัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ เพื�อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน - นักเรียน เจ้าหน้าที�ของเทศบาลตําบล 400,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ห้วยยอด ประมาณ 80 คน เข้าค่ายเก็บตัวและ ห้วยยอด

แข่งขันกีฬาตามประเภทที�เทศบาลเจ้าภาพ

กําหนดในระดับภาคใต้และระดับประเทศ

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา  - ส่งทีมนักกีฬาของโรงเรียนหรือประชาชน 200,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการ

ในโอกาสต่างๆ ทั�วไปเข้าร่วมแข่งขันตามที�ศูนย์การกีฬา ห้วยยอด สังคม

แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานอื�นจัดให้มี

การแข่งขันขึ�น

3 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง - เยาวชน/ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 200 คน ห้วยยอด

จํานวน 1 ครั�ง

4 โครงการแข่งขันฟุตบอลประจําปี - เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล 250,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

และใกล้เคียง ประมาณ 5,000 คน เข้าร่วม ห้วยยอด

แข่งขัน จํานวน 1 ครั�ง

กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
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ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

5 โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน - ส่งทีมนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน 70,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

นักศึกษาจังหวัดตรัง กีฬาและกรีฑานักเรียนจังหวัดตรัง 1 ครั�ง ห้วยยอด

นักกีฬาและกรีฑาเจ้าหน้าที� ผู้ฝึกสอน 

ไม่น้อยกว่า 50 คน

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี  - บุคลากรพนักงานครูและนักเรียนโรงเรียน 50,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ภายในโรงเรียน เทศบาลห้วยยอดวิทยา ร่วมแข่งขันกีฬาสี ห้วยยอด (รร.เทศบาลฯ)

7 โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี  - จัดแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 40,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการ

อําเภอห้วยยอด แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆระหว่างส่วน ห้วยยอด สังคม

ราชการ ภาคเอกชน ชมรมกีฬาในอําเภอ

ห้วยยอด จํานวน 1 ครั�ง

รวม 7 โครงการ 1,060,000
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3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

  3.2  แนวทางการพัฒนา :ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์  

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะห์ประชาชน - ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน 30,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการ

ผู้ทุกข์ยาก คนชรา ผู้พิการ และ ผู้ทุกข์ยาก คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ ห้วยยอด สังคม

ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในเขต ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

เทศบาล เกี�ยวกับสิ�งของ เครื�องอุปโภคบริโภค

และอื�น ๆ ที�จําเป็นในการดํารงชีวิต

ประจําวัน จํานวนประมาณ 160 คน

2 โครงการเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ  - เพื�อจ่ายเป็นเบี�ยยังชีพผู้สุงอายุ จํานวน 9,762,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1,210 ราย ห้วยยอด สังคม

3 โครงการเบี�ยความพิการ ประจําปี  - เพื�อจ่ายเบี�ยความพิการแก่ผู้พิการ จํานวน 1,996,800 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการ

งบประมาณ พ.ศ. 2560 208 ราย ห้วยยอด สังคม

4 โครงการสงเคราะห์เบี�ยยังชีพ  - เพื�อจ่ายเบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที�มีแพทย์ 12,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการ

ผู้ป่วยเอดส์ รับรองและยื�นขอในการสงเคราะห์ รายละ ห้วยยอด สังคม

500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

รวม  4 โครงการ 11,800,800

กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
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3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม

  3.3 แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยอาศัยกลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์และต่อต้าน  - จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 10,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการ

ยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาล ติดตั�งตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลและ ห้วยยอด สังคม

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาด

ยาเสพติดตามโอกาสสําคัญต่างๆ

รวม  1  โครงการ 10,000

กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
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3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม

  3.4 แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน  - จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สนใจ 30,000 เทศบาลตําบล กองสวัสดิการ

ในชุมชนเขตเทศบาล (กลุ่มสตร,ีผู้สูงอาย,ุ ห้วยยอด สังคม

คนพิการ,ผู้ด้อยโอกาส,คนยากจน)

รวม  1  โครงการ 30,000

กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

4.1  แนวทางการพัฒนา  : ปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุขขั�นพื�นฐานให้มีคุณภาพ

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมฟื�นฟูอาสาสมัคร  - อบรมฟื�นฟูอสม.จํานวน 72 คน 84,000 เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข ประจําทุกเดือนละ 1 ครั�ง ห้วยยอด

 - กิจกรรมประกวด อสม.ดีเด่น

 - ทัศนศึกษาดูงาน

2 โครงการสนับสนุนสําหรับการ  - จัดบริการรณรงค์เผยแพร่ประชา 60,000 เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข- สัมพันธ์ด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนทั�วไป) ห้วยยอด

มูลฐาน (อสม.)  - จัดบริการสุขภาพเบื�องต้นในศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

3 โครงการป้องกันและควบคุม  - อบรมให้ความรู้แก่ผู้เลี�ยงสุนัขและ 40,000 เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ้า แมว แก่ อสม. ประมาณ 50 คน ห้วยยอด

 - บริการและแดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า ทําหมัน ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข

และแมว ประมาณ 400 ตัว จํานวน 

1 ครั�ง

รวม  3 โครงการ 184,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ             

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด   จังหวัดตรัง

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

พ.ศ. 2560พ.ศ.2559โครงการ/กิจกรรม
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ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

พ.ศ. 2560พ.ศ.2559โครงการ/กิจกรรม
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

4.2  แนวทางการพัฒนา  :  เสริมสร้างและพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ  - กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 100,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 200 คน โดยอบรมเดือนละ

1 ครั�ง และทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั�ง

2 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ  - ให้วัคซีนโปลิโอเสริม แก่เด็ก 10,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสาธารณสุขฯ

อายุตํ�ากว่า 5 ปี ทุกคน จํานวน

2 ครั�ง

รวม  2  โครงการ 110,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด   จังหวัดตรัง

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

พ.ศ. 2560พ.ศ.2559โครงการ/กิจกรรม
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

4.3  แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอาหารดีศรีห้วยยอดและ  - จัดมหกรรม "อาหารดีศรี 200,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสาธารณสุขฯ งดโครงการ

ถนนคนเดินเพื�อครอบครัวอุ่นใจ ห้วยยอด" โดยการจัดออกงาน

ร้านค้าอาหารของอําเภอห้วยยอด

 - จัด "ถนนคนเดิน" โดยการ

จําหน่ายสินค้าต่างๆ และการ

แสดงของครอบครัวเด็ก/เยาวชน

ไม่น้อยกว่า 1 ครั�ง

รวม 1 โครงการ 200,000

กิจกรรม

พ.ศ. 2560พ.ศ.2559โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด   จังหวัดตรัง

รายละเอียดของโครงการ/
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

5.1  แนวทางการพัฒนา  : ก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ�า และสะพาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน  - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 1,040,000       เทศบาลตําบลห้วยยอด กองช่าง

สาธารณะประโยชน์ เริ�มต้นจากถนน ยาว 271 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

เพชรรัตน์ถึงภายในสนามกีฬากลาง พื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,084 ตารางเมตร

อําเภอห้วยยอด พร้อมวางท่อระบายนํ�า คสล.ขนาด

1.50 X 1.50 X 1.00 เมตร

จํานวน 10 ท่อน

2 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.  - ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.ขนาด 640,000          เทศบาลตําบลห้วยยอด กองช่าง

เริ�มจากถนนเทศบาล 24 ไปถนนเทศา กว้าง 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดชนิด

รัษฏา ซอย 4 รางตื�น คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า

155 เมตร ลึก 0.50 เมตร

3 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.  - ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.ขนาด 1,255,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองช่าง

หมู่บ้านวัฒนา ซอย 1 กว้าง 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 316

เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร

รวม  3 โครงการ 1,255,000

กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด   จังหวัดตรัง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

5.2  แนวทางการพัฒนา  : ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายนํ�า  - ขยายเขตระบบจําหน่ายนํ�าประปา 228,000          เทศบาลตําบลห้วยยอด กองช่าง

ประปาจากทางแยกถนนเทศบาล 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 190 เมตร

ไปถึงบ้านเลขที� 8

รวม  1 โครงการ 228,000          

กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด   จังหวัดตรัง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
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6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดพิมพ์สื�อประชา  - จัดพิมพ์วารสารเทศบาล จํานวน 300,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองวิชาการ

สัมพันธ์ 3,000 เล่ม  และแผนงาน

 - จัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ

เทศบาลประจําปี จํานวน 1,500 เล่ม

 - จัดทําเอกสารเพื�อการประชา

สัมพันธ์ จํานวน 2,000 ฉบับ

รวม  1 โครงการ 300,000

กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด   จังหวัดตรัง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
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6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.2  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

1 โครงการจัดทําแผนชุมชน  - ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทน 10,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสวัสดิการสังคม

องค์กรต่างๆในชุมชน 8 ชุมชน

ชุมชนละ 1 ครั�ง รวม 8 ครั�ง

2 โครงการเทศบาลสัญจร  - จัดให้มีกิจกรรม ดังนี� 20,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสวัสดิการสังคม

 -การประชุมสัมมนาระหว่างกรรมการ

ชุมชน กลุ่มต่างๆ ประชาชนในชุมชน

และคณะผู้บริหารเทศบาลเพื�อแจ้ง

ข้อราชการ รับฟังปัญหาความ

เดือดร้อน ข้อเสนอต่างๆ

 - การให้บริการด้านต่างๆจากส่วน

ราชการของเทศบาลและหน่วยงาน

ราชการอําเภอห้วยยอดแก่ประชาชน

8 ชุมชน ประมาณ 1,200 คน

3 โครงการวันเทศบาล  - จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี� 15,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด สํานักปลัดเทศบาล

 - จัดกิจกรรม 5 ส.ของกองต่างๆ

 - จัดพิธีทางศาสนา

จัดกิจกรรมสาธารณประโยขน์

กิจกรรม

พ.ศ. 2560พ.ศ.2559โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด   จังหวัดตรัง

รายละเอียดของโครงการ/
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ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.กิจกรรม

พ.ศ. 2560พ.ศ.2559โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

4 โครงการส่งเสริมการจัด  - สมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ 80,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสวัสดิการสังคม

สวัสดิการทางสังคม (อุดหนุน ชุมชน ปีละ 1 ครั�ง (เงินอุดหนุน)

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล

ตําบลห้วยยอด)

5 โครงการเลือกตั�งคณะกรรมการ  - จัดให้มีการเลือกตั�งคณะกรรมการ 20,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน ชุมชนที�ครบวาระ จํานวน 8 ชุมชน

6 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการ  - จัดประชุมอบรมสัมมนาแก่กลุ่ม 20,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสวัสดิการสังคม

ปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาสตรี พัฒนาสตรี ไม่น้อยกว่า 1 ครั�ง

7 โครงการจัดทําฐานข้อมูลผู้พิการ  - จัดทําฐานข้อมูลผู้พิการ จํานวน 10,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสวัสดิการสังคม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้มีบัตร

คนพิการ

8 โครงการจัดการเลือกตั�งนายก  - ดําเนินการเลือกตั�งนายกเทศมนตรี 100,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด สํานักปลัดเทศบาล

เทศมนตรีและสมาชิกสภา และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2

เทศบาลตําบลห้วยยอด เขต เขตละ 6 คน รวม 12 คน

9 โครงการจัดซื�อซุ้มเฉลิม  - จัดซื�อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 120,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด สํานักปลัดเทศบาล

พระเกียรติ กว้างประมาณ 2.05 เมตร สูง 3.25 

เมตร ณ บริเวณแยกหมอณุ จํานวน

1 ซุ้ม

รวม  9 โครงการ 395,000
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.3  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน อบรมนักเรียนในสังกัดโรงเรียนใน 50,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด สํานักปลัดเทศบาล

และระงับอัคคีภัยเบื�องต้น เขตเทศบาล งานป้องกันฯ

รวม  1  โครงการ 50,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด   จังหวัดตรัง

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

พ.ศ. 2560พ.ศ.2559โครงการ/กิจกรรม
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

7.1  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขุดลอกคูระบายนํ�า,ห้วย,  - จ้างเหมาขุดลอกคู คลอง, 500,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสาธารณสุขฯ

คลองในเขตเทศบาล ท่อระบายนํ�า ในเขตเทศบาล (แผนชุมชน)

2 โครงการเพิ�มสีเขียวลดโลกร้อน  - เพื�อปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั�ง 10,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสาธารณสุขฯ

ถนนและริมคลองห้วยยอดให้เกิด (แผนชุมชน)

ความร่มรื�นสวยงาม

รวม 2 โครงการ 510,000

กิจกรรม

พ.ศ. 2560พ.ศ.2559โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด   จังหวัดตรัง

รายละเอียดของโครงการ/
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

7.2  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ลําดับ งบประมาณ สถานที� หน่วย

ที� ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคัดแยกขยะและทํา  - คัดแยกขยะขายได้และขยะ 30,000 เทศบาลตําบลห้วยยอด กองสาธารณสุขฯ

ปุ๋ยหมัก อินทรีย์ได้

 - นําขยะอินทรีย์ทําปุ๋ย

รวม  1  โครงการ 30,000

กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลห้วยยอด   จังหวัดตรัง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
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