
 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

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

 ประวตัิความเป็นมาของเทศบาลต าบลห้วยยอด 
  เทศบาลต าบลหว้ยยอดเดิมเป็นสุขาภิบาลหว้ยยอด  ไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบล  
ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลต าบลหว้ยยอด   เม่ือวนัท่ี  15  กนัยายน  2530  ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เล่ม  104  ตอนท่ี  183  ลงวนัท่ี  14  กนัยายน  2530  ก าหนดเขตเทศบาล  ตามพระราชกฤษฎีกา   
ดงัน้ี 
    ด้านทศิเหนือ  ตั้งแต่หลกัเขตท่ี 1 ซ่ึงตั้งอยูริ่มทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  4   ตอนกระบ่ี-
ตรัง ตรง กม. ท่ี 2.650 และตรงคอสะพานขา้มคลองหว้ยแหง้ฝ่ังเหนือ 
  จากหลกัเขตท่ี   1   เป็นเส้นเลียบริมคลองห้วยแห้งฝ่ังเหนือ ไปทางทิศตะวนัออกถึงหลกั
เขตท่ี  2    ซ่ึงตั้งอยูริ่มคลองหว้ยแหง้ฝ่ังเหนือตรงจุดซ่ึงห่างจากศูนยก์ลางทางรถไฟสายทุ่งสง-ตรัง ไปทางทิศ
ตะวนัออกตามแนวเส้นตั้งฉากเป็นระยะ 300 เมตร 
  ด้านทศิตะวนัออก     จากหลกัเขตท่ี  2   เป็นเส้นขนานระยะ  300  เมตร   กบัศูนยก์ลางทาง
รถไฟสายทุ่งสง-ตรัง    ไปทางทิศใตถึ้งหลกัเขตท่ี   3    ซ่ึงตั้งอยูต่ามแนวเส้นตั้งฉากกบัศูนยก์ลางทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข   4   ตอน   กระบ่ี- ตรัง    ตรง กม. ท่ี    26.650   ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
  ด้านทศิใต้        จากหลกัเขตท่ี  3  เป็นเส้นขนานระยะ   300  เมตร  กบัศูนยก์ลางถนน
กลัป-ศาสน์ ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ถึงหลกัเขตท่ี  4  ซ่ึงอยูห่่างจากศูนยก์ลางถนนกลัปศาสน์       ไป
ทางทิศใต ้ตามแนวเส้นตั้งฉาก เป็นระยะ  300  เมตร    ตรงจุดซ่ึงห่างจากสามแยกท่ีถนนสุขาภิบาล  6  
บรรจบกบัถนนกลัปศาสน์   ไปทางทิศตะวนัตกเป็นระยะ 1,250 เมตร 
  ด้านทศิตะวนัตก       จากหลกัเขตท่ี  4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผา่นทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 4 ตอนกระบ่ี-ตรัง จนบรรจบกบัหลกัเขตท่ี 1 
 2.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ทีต่ั้งและอาณาเขต 
เทศบาลต าบลหว้ยยอด   เป็นหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง      มีพื้นท่ี  

6.11   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 3,818.75 ไร่   ครอบคลุมต าบลห้วยยอด และต าบลเขาปูนบางส่วน อยู่
ในเขตการปกครองของอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรัง และตั้งอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดัตรังห่างจากตวัจงัหวดั
ประมาณ 28 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ        ติดต่อกบัต าบลเขาขาว 
  ทิศใต ้       ติดต่อกบัต าบลปากคม และต าบลปากแจ่ม 
  ทิศตะวนัออก       ติดต่อกบัต าบลเขาปูน 
  ทิศตะวนัตก      ติดต่อกบัต าบลปากคม 

ส่วนที่ 1 
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 สภาพภูมิประเทศ 
  สภาพพื้นท่ีภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสูง ๆ ต ่า ๆ มีท่ีราบนอ้ยมีล าคลอง เล็กๆ 
ไหลผา่นตวัเมือง  คลองท่ีส าคญั ไดแ้ก่  คลองหว้ยยอด  และคลองหว้ยแหง้ 
 สภาพภูมิอากาศ 
  1.  ฤดูกาล  แบ่งตามลกัษณะอากาศของประเทศไทยเป็น  3  ฤดู  คือ   
     ก)  ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  ระยะน้ีเป็นช่วงวา่ง
ของฤดูมรสุม  หลงัจากส้ินฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแลว้  อากาศจะเร่ิมร้อน  และจะร้อน
จดัท่ีสุดในเดือนมีนาคม และเมษายน 
   ข)  ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  เป็นช่วงท่ีมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ ซ่ึงเป็นลมร้อนและช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียพดัปกคลุมประเทศไทย  ท าให้มีฝนทัว่ไปและ
ในช่วงฤดูฝน  ยงัมีร่องความกดอากาศต ่าปกคลุมภาคใตเ้ป็นระยะ ๆ จึงท าให้มีฝนตกมาก  ซ่ึงฝนจะตกหนกั
ช่วงเดือนกนัยายน 
   ค)  ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม  จนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์  ซ่ึงเป็นฤดูมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ท าให้อุณหภูมิลดลงทัว่ไป  และมีอากาศหนาวเยน็  แต่ไม่ค่อยจะหนาวเยน็มากนัก  
และมกัจะมีฝนตกทัว่ไป 

2. อุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉล่ียอยูใ่นเกณฑอ์บอุ่นระหวา่ง  23 – 35  องศาเซลเซียส 
3. ปริมาณน ้าฝนทั้งปี  2489.2  มิลลิเมตร  
4. ปริมาณความช้ืนสัมพทัธ์  เฉล่ียร้อยละ  80.73  

ลกัษณะทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  การคมนาคมและขนส่ง 
  การคมนาคมและขนส่งระหวา่งเทศบาลกบัพื้นท่ีอ่ืน  มีความสะดวกพอสมควรสามารถใช้
เส้นทางได ้ 2  เส้นทาง  คือ 
  เส้นทางรถไฟ   สถานีรถไฟหว้ยยอดอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร  ตามเส้นทางรถไฟสายใต ้ 
แลว้แยกท่ีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีหว้ยยอด  รวมระยะทางประมาณ  815  กิโลเมตร  และต่อไปยงัสถานีตรังจน
ไปส้ินสุดท่ีสถานีกนัตงั  ขบวนรถไฟท่ีวิ่งผา่นสถานีห้วยยอดมี  2  ขบวน  คือ  ขบวนรถเร็วจากกนัตงั – 
กรุงเทพฯ  และขบวนรถด่วนจาก  ตรัง – กรุงเทพ ฯ ทั้งไปและกลบัทุกวนั 
  เส้นทางรถยนต์  ท่ีส าคญั  คือ 
  -  ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  4   (ถนนเพชรเกษม)   ตามเส้นทางน้ีจะห่างจากกรุงเทพ-      
มหานครประมาณ  882  กิโลเมตร  และห่างจากอ าเภอเมือง  จงัหวดัตรังประมาณ  28  กิโลเมตร 
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  -  ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  403  (อ าเภอทุ่งสง - แยกทางไปจงัหวดักระบ่ี)  เป็นเส้นทาง
แยกจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  4  เช่ือมระหวา่งอ าเภอห้วยยอดกบัอ าเภอทุ่งสง  ระยะทางประมาณ  44  
กิโลเมตร  เป็นอีกเส้นทางหน่ึงสามารถใช้เดินทางไปสู่กรุงเทพมหานครได้  มีระยะทางประมาณ  840  
กิโลเมตร 
  -  ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  4123  (ในเขตเทศบาลใชช่ื้อถนนเทศบาล  2)  เป็นเส้นทางท่ี
เช่ือมระหวา่งหว้ยยอดกบัตวัเมืองตรัง  ระยะทางประมาณ  34  กิโลเมตร 
  ส าหรับการคมนาคมภายในเขตเทศบาล  มีรถจกัรยานยนตรั์บจา้งวิ่งบริการรอบเมือง  รับส่ง
ผูโ้ดยสารทัว่ไป  ท่ีตอ้งการความรวดเร็ว 
  การคมนาคมและขนส่งภายในชุมชนของเทศบาลต าบลห้วยยอด  มีถนนจ านวน  49  สาย  
รวมความยาวทั้งส้ินประมาณ  22.88  กิโลเมตร  มีถนนสายหลกัของชุมชนคือ  ถนนทางหลวงหมายเลข  4  
ถนนเทศารัษฎา  ท าหนา้ท่ีกระจายปริมาณการจราจรสู่ถนนสายรอง  ไดแ้ก่  ถนนเทศบาล  ถนนนามสมมิตร  
ถนนมหามิตร  และถนนกลัปศาสน์  ซ่ึงท าหน้าท่ีกระจายปริมาณการจราจรสู่พื้นท่ีส่วนต่าง ๆ  ของชุมชน
โดยรอบ  ส่วนใหญ่มีผวิจราจรไดม้าตรฐานเป็นคอนกรีตและแอสฟัลท ์
  สภาพการจราจร 
  ส าหรับสภาพการจราจรภายในเขตเทศบาล  ในปัจจุบนัมีปัญหาบริเวณถนนเพชรเกษมท่ี
ผา่นตวัเมืองหว้ยยอดในชัว่โมงเร่งด่วน  ซ่ึงมีเขตทางแคบ  ประกอบกบัเป็นยา่นการคา้และสถานท่ีราชการท่ี
ส าคญัของเมือง  นอกจากน้ี  ถนนเพชรเกษมยงัท าหน้าท่ีเป็นถนนสายประธานของภาคใต ้ ท าให้มีการใช้
เส้นทางปะปนกนัของการจราจรชนิดผ่านเมือง  และการจราจรในทอ้งถ่ิน  ส่วนการจราจรในบริเวณนอก
ชุมชนเป็นถนนลูกรัง  ถนนลาดยาง  และถนนคอนกรีต  มีปริมาณหนาแน่นบริเวณตลาดสด  โรงเรียน       
ในชัว่โมงเร่งด่วน  ส าหรับบริเวณอ่ืนมีปริมาณการจราจรนอ้ย  การเดินทางมีความคล่องตวั 
  การประปา 
  การประปาท่ีให้การบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล  ด าเนินการโดยการประปาส่วน  
ภูมิภาค  โดยใชแ้หล่งน ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าท่าง้ิว  ต าบลท่าง้ิว  อ าเภอห้วยยอด  จงัหวดัตรัง  และแหล่งน ้ าดิบ
จ่ายเสริมจากหน่วยผลิตน ้ านาวงทดแทนช่วงเกิดวิกฤตน ้ าแล้ง   โดยปัจจุบนัสามารถผลิตน ้ าให้บริการ
ประชาชนในเขตห้วยยอดไดป้ระมาณ    วนัละ 5,000  ลูกบาศก์เมตร/วนั  มีผูใ้ชน้ ้ าประปาในเขตเทศบาล
ต าบลหว้ยยอดจ านวน   3,836  ครัวเรือน  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2559 
  การไฟฟ้า 
  กิจการไฟฟ้าของอ าเภอหว้ยยอด  ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซ่ึงรับกระแสไฟฟ้า
มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสถานียอ่ยล าภูรา  สามารถใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลได ้ จ  านวน  3,171  
ครัวเรือน   ขอ้มูล ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2559  
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  โทรคมนาคม 
  โทรศัพท์ 
  เป็นบริการในความรับผิดชอบของศูนยบ์ริการลูกคา้  ทีโอที  สาขาห้วยยอด  มีตูบ้ริการ
สาธารณะทางไกล  ติดต่อทั้งภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดัเป็นเคร่ืองหยอดเหรียญ   จ านวนคู่สายโทรศพัท์
ของครัวเรือนในเขตเทศบาล  1,500 คู่สาย  จ  านวนตูโ้ทรศพัทส์าธารณะในเขตเทศบาล  17  ตู ้ จ านวนคู่สาย
ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตในเขตเทศบาล 465 คู่สาย ขอ้มูล ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2559 
  ลกัษณะการใช้ทีด่ิน 
  ลกัษณะของท่ีดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะกบัการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ  ท่ีส าคญั 
คือ ยางพารา  และผลไมต่้าง ๆ  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นท่ีดินวา่งเปล่า  รองลงมา
คือท่ีอยูอ่าศยั  ซ่ึงส่วนมากจะตั้งอยูต่ามแนวสองฝ่ังถนนเพชรเกษม 

ตารางแสดงประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
ในเขตเทศบาลต าบลห้วยยอด 

ประเภททีด่ิน ขนาดพืน้ที ่(ไร่) 
1. พกัอาศยั 137.88 
2. พาณิชย ์ 9.60 
3. พกัอาศยัก่ึงพาณิชย ์ 21.50 
4. อุตสาหกรรม 14.68 
5. ส่วนราชการ 2.28 
6. สถานบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 1.45 
7. สถาบนัทางการศึกษา 7.72 
8. สถาบนัทางศาสนา 5.01 
9. นนัทนาการ 0.14 
10. ตลาดสด 0.35 
11. โรงแรม 0.00 
12. โรงฆ่าสัตว ์ 0.35 
13. บรรเทาสาธารณภยั(ดบัเพลิง) 0.22 
14. ชุมสายโทรศพัท ์ 0.16 
15. การรถไฟ 0.19 
16. การไฟฟ้า 0.54 
17. การประปา 0.48 
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ประเภททีด่ิน ขนาดพืน้ที ่(ไร่) 

18. ส านกังานและสถานีขนส่ง 0.24 

19.โรงฆ่าสัตว ์ 2.19 
20.โกดงั 8.54 
21.พื้นท่ีวา่ง 3,605.23 

รวม 3,818.75 

ทีม่า  :  จากการส ารวจของส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัตรัง  
หมายเหตุ  พื้นท่ีทั้ งหมดน้ีคิดเป็นเฉพาะพื้นท่ีคลุมดินของตวัอาคารเท่านั้น ไม่รวมถึงบริเวณโดยรอบ
ตวัอย่างเช่น โรงเรียน สวนสาธารณะ สนามกีฬา จะคิดเฉพาะตวัอาคารท่ีก่อสร้าง ไม่รวมพื้นท่ีว่างบริเวณ
โดยรอบของโรงเรียน สวนสาธารณะ และสนามกีฬา 
4.  ลกัษณะทางด้านเศรษฐกจิ 
  สภาพเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลโดยทัว่ไป  ประชาชนประกอบอาชีพคา้ขาย    ท าสวน
ยางพารา  รับราชการ และอ่ืน ๆ พื้นท่ีส าหรับการเพาะปลูกจะอยูบ่ริเวณรอบเขตเมือง  ประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพคา้ขาย  จะมีแหล่งประกอบการอยูใ่นแหล่งชุมชนซ่ึงตั้งอยูต่ามแนวสองฟากถนนเพชรเกษม 
การพาณชิยกรรมและบริการ 
สถานประกอบการด้านพาณชิยกรรม 
  ในเขตเทศบาล  มีสถานประกอบการคา้และบริการส่วนใหญ่เป็นกิจการคา้ปลีก  รองลงมา
เป็นกิจการคา้บริการ  ประเภทของกิจการคา้ท่ีมีมากท่ีสุด คือ ร้านขายอาหาร ร้านขายของช า หาบเร่  แผงลอย  
ร้านเสริมสวย 
  -  ร้านคา้ทัว่ไป   154 แห่ง 
  -  สถานีบริการน ้ามนั    1 แห่ง 
  -  ตลาด      3 แห่ง 
สถานประกอบการค้าเทศพาณชิย์ 
  -  สถานธนานุบาล    1 แห่ง 
สถานประกอบการด้านบริการ 

- ธนาคาร  8  แห่ง ประกอบดว้ย ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารธนชาต , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ , ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์                  
และธนาคารกสิกรไทย 
การอุตสาหกรรม 
  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลหว้ยยอด มีทั้งส้ิน 13 แห่ง แยกเป็น 
 แรงงานชาย  65 คน     แรงงานหญิง 30 คน    ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
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การท่องเทีย่ว 
  แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของอ าเภอหว้ยยอด  มีดงัน้ี 
  1.  น ้ าตกโตนคลาน   อยูห่่างจากอ าเภอห้วยยอดประมาณ  5  กิโลเมตร  เป็นน ้ าตกท่ีใส
สะอาดลดหลัน่ลงมาเป็นชั้น ๆ จากยอดเขาสูงของเทือกเขาบรรทดั  ปกคลุมไปดว้ยป่าไมอ้นัร่มร่ืนท่ามกลาง
บรรยากาศท่ีสงบเหมาะส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
  2.  น ้ าตกปากแจ่ม  (โตนอา้ยเล)  หมู่ท่ี  3  ต าบลปากแจ่ม  อ าเภอห้วยยอด  ลกัษณะของ
น ้าตก  มี  7  ชั้น  ลดหลัน่กนัลงมา  มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมาก  อากาศเยน็สบาย 
  3.  ถ ้าเขาปินะ  ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีต าบลนาวง  อ าเภอห้วยยอด  ห่างจากเทศบาลต าบลห้วยยอด   
17  กิโลเมตร  เป็นภูเขาตั้งอยูโ่ดดเด่ียวกลางทุ่งนา  อยูใ่นบริเวณวดัเขาปินะ  มีถ ้าธรรมชาติ  เหมาะส าหรับ
พกัผ่อนหย่อนใจ และมีทิวทศัน์สวยงาม  ทางข้ึนภูเขาไดด้ดัแปลงเป็นบนัไดคอนกรีตไปยงัถ ้ า  แยกเป็น  3  
ทาง  มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ส าหรับนมสัการ  พระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 5,6,7  เคยเสด็จประพาส  และ
จารึกพระนามาภิไธย  ปปร.  ไวบ้นช่องผา  (ถ ้ามะขาม) 
  4.  ทะเลสองหอ้ง  อยูใ่นทอ้งท่ีต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด  ห่างจากตวัอ าเภอ  ประมาณ  22  
กิโลเมตร  มีสภาพเป็นแอ่งน ้ าธรรมชาติกวา้งใหญ่คลา้ยทะเลสาบ  มีเนินเขาลอ้มรอบตอนกลางมีเนินเขายื่น
ออกมาเกือบจะติดต่อกนั  แบ่งแอ่งออกเป็น  2  ตอน  เรียกวา่  “ทะเลสองห้อง”  มีทิวทศัน์สวยงาม  น ้ าใส
สะอาด  มีปลาน ้าจืดชุกชุม  และปัจจุบนัมีค่ายลูกเสือแห่งชาติในบริเวณทะเลสองหอ้งแห่งน้ี 
  5.  ถ ้าอิโส   ตั้งอยู่หมู่ท่ี  1  ต าบลล าภูรา  อ าเภอห้วยยอด  ถ ้ าน้ีมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า      
“วดัถ ้าอิโสราษฎร์ประดิษฐ”์  มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่  ประดิษฐานภายในถ ้า  เพื่อความเป็นสิริ
มงคลและชมความงามของโตรกเขาสูง 
  6.  ถ ้าทะเลเขากอบ  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  1 , 10  ต าบลเขากอบ  อ าเภอหว้ยยอด  ห่างจากตวัอ าเภอไป
ทางทิศตะวนัตกประมาณ  6  กิโลเมตร  ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ  700  เมตร  มีถ ้าคดเค้ียววกวน  
ยาวประมาณ  4  กิโลเมตร  ความกวา้งของถ ้ารวมทั้งหมดประมาณ  200  ไร่  ในจ านวนน้ีประมาณคร่ึงหน่ึง 
(100  ไร่)  มีน ้าขงัเกือบตลอดปี  สามารถล่องเรือได ้
 ลกัษณะทางด้านสังคม 

ประชากร 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลหว้ยยอด  ตามสถิติทะเบียนราษฎร  ขอ้มูล  ณ  เดือน 
ตุลาคม  2559    มีทั้งส้ิน  8,774  คน  แบ่งเป็น   ชาย    4,176 คน   หญิง   4,598   คน 
จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ชาย 3,107 คน   หญิง 3,632 คน   
  จ านวนหลงัคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ   4,017    หลงั 
  ความหนาแน่นของประชากรเฉล่ีย  657.45  คน  ต่อตารางกิโลเมตร 
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ชุมชน 
ชุมชนในเขตเทศบาลมีทั้งส้ิน  8  ชุมชน และ1 กลุ่มพฒันาสตรี ดงัน้ี 
1. ชุมชนหนา้วดัหว้ยยอด 
2. ชุมชนหลงัวดัหว้ยยอด 
3. ชุมชนถนนแพรก 
4. ชุมชนวฒันา 
5. ชุมชนตาชี 
6. ชุมชนควนหนงัข า 
7. ชุมชนกวนอู 
8. ชุมชนตลาดหว้ยยอด 
9. กลุ่มพฒันาสตรีเทศบาลหว้ยยอด 
การศาสนา 
ในเขตเทศบาล  มีวดัพุทธศาสนา 1 แห่ง ศาลเจา้  6  แห่ง โบสถ์คริสต ์ 1 แห่ง มสัยิด 1 แห่ง 

ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  รองลงมาศาสนาคริสต ์ และศาสนาอิสลาม  อุปนิสัย  ใจคอของคน
หว้ยยอดส่วนใหญ่   โดยทัว่ไปมีจิตใจโอบออ้มอารี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผส่ามคัคี  ช่วยเหลือซ่ึงกนั  และกนัร่วมมือ
ต่อทางราชการเป็นอยา่งดี 

ประเพณแีละวฒันธรรม 
ประเพณถีือศีลกนิเจ 
ในช่วงเดือน  9  ของทุกปี  ระยะเวลาน้ีจะมีศาลเจา้ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในเขตเทศบาล  ได้แก่             

ศาลเจา้ก๊ิวอ๋องไต่เต่  ศาลเจา้แม่กวนอิม  ศาลเจา้ตัว๋แป๊ะก๋ง  จดัให้มีการกินเจ  และประทบัทรงของบรรดา 
เทพเจา้ต่าง ๆ ท่ีลงมาอวยชยัใหพ้ร 

ประเพณขีึน้ปีใหม่ 
ทุกวนัท่ี  1 มกราคม  ของทุกปี  เทศบาลจะจดัใหมี้การท าบุญตกับาตรบริเวณหนา้ส านกังาน

เทศบาล  ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีส าคญัอีกประเพณีหน่ึงของชาวอ าเภอหว้ยยอด 
  ประเพณตีรุษจีน  (ปีใหม่) 
  ในเดือน 3 ของทุกปี  การไหวบ้รรพบุรุษผูล่้วงลบัไปแลว้ และเยี่ยมญาติพี่นอ้ง โดยเทศบาล
จะมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ   ในวนัจ่ายก่อนถึงวนัตรุษจีน   2   วนั    โดยภายในงานจดัให้มีการส่งเสริมการซ้ือ 
ขายพืช  ผกั  ผลไม ้ ของเซ่นไหวข้องพ่อคา้  แม่คา้  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมตาม
ประเพณีเพื่อเป็นการอนุรักษป์ระเพณีอนัดีงามใหค้งอยูสื่บไป  การรณรงคใ์หป้ระชาชนหนัมาบริโภคสินคา้ท่ี
ปลอดสารพิษและถูกหลกัอนามยั 
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ประเพณเีช็งเม้ง  (ไหว้สุสาน) 
โดยญาติพี่น้องมาร่วมกนัในการไหวสุ้สานนั้น ๆ  ดว้ย  เป็นการแสดงความกตญัญูกตเวที

ต่อญาติพี่นอ้ง   นิยมมาพบปะสังสรรคก์นัทุกปี  จะเร่ิมตั้งแต่ช่วงตน้สัปดาห์ท่ี  1  ส่วนใหญ่จะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  
5  เมษายน  ของทุกปี  เป็นวนัส าคญัอีกวนัหน่ึงของพี่นอ้งชาวไทยเช้ือสายจีน  ท่ีไดป้ฏิบติัสืบกนัมาเป็นเวลา
ชา้นาน  เพื่อแสดงออกถึงความกตญัญูต่อบรรพชนของตนท่ีไดส้ร้างคุณประโยชน์ต่าง ๆ ไว ้ อีกทั้งยงัถือเป็น
โอกาสรวมญาติพี่น้องท่ีอยู่ห่างไกล  จะได้กลบัมาเซ่นไหวบ้รรพบุรุษของตนทุกปี  ซ่ึงตามสุสานต่าง ๆ 
บรรดาชาวไทยเช้ือสายจีนจะน าอาหารคาว หวาน  ผลไม ้ รวมทั้งหมูยา่ง  ซ่ึงเป็นอาหารข้ึนช่ือประจ าเมือง
ตรังมาเซ่นไหว ้ และไดมี้การแข่งขนัฟุตบอลเช่ือมความสามคัคีเป็นประจ าทุกปี 

ประเพณสีงกรานต์ 
เทศบาลจะจดัใหมี้พิธีรดน ้าพระ  รดน ้าขอพรผูสู้งอาย ุ และก่อเจดียท์ราย 
ประเพณลีอยกระทง  
ช่วงวนัเพญ็เดือน  12  ของทุกปี  เทศบาลไดจ้ดัให้มีประเพณีวนัลอยกระทง  มีการประกวด

นางนพมาศ  ประกวดหนูนอ้ยนพมาศ  ประกวดกระทง 
ประเพณแีต่งงาน  
จะมีการจดังานใหญ่โต  พิมพบ์ตัรเชิญแขกไปร่วมรับประทานอาหาร  แห่ขบวนเจา้บ่าวโดย

รถยนต ์ จ  านวนแขกท่ีไดรั้บเชิญจะมีมากหรือนอ้ย  ข้ึนอยูก่บัความกวา้งขวางของเจา้ภาพ   
ประเพณงีานศพ 
เทศบาลมีสถานฌาปนกิจส าหรับจดังานศพ  ในทอ้งท่ีอ าเภอหว้ยยอด  การจดังานจะไม่นิยม

ออกบตัรเชิญแต่นิยมพิมพแ์ผ่นประกาศโดยระบุช่ือผูต้าย    ช่ือเจา้ภาพตามล าดบั    พร้อมทั้งวนั   เวลา   จดั
ฌาปนกิจปิดประกาศไวต้ามร้านกาแฟ  หรือสถานท่ีชุมชน  หรือออกอากาศทางวทิยกุระจายเสียง 

การละเล่นพืน้เมือง 
เช่น  หนงัตะลุง  มโนราห์  มีเล่นในงานเทศกาลต่าง ๆ 
ประเพณอีืน่ ๆ 
ของพุทธศาสนิกชน  ท่ีประชาชนให้ความสนใจ และได้มีส่วนร่วมอยู่มากได้แก่  วนั

มาฆบูชา  วนัวสิาขบูชา  วนัเขา้พรรษา  งานลากพระ และประเพณีท าบุญวนัสารทเดือนสิบ  เป็นประจ าทุกปี 
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การศึกษา 
ประชากรโดยทัว่ไปในเขตเทศบาล ไดรั้บการศึกษาดี  ส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาจนจบชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้  ส าหรับสถานศึกษาในเขตเทศบาลมี  5  แห่ง  ดงัน้ี 
1.  โรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  มี   2  แห่ง  สอนตั้งแต่ระดบัชั้น

อนุบาล – ระดบั  ประถมศึกษา  ไดแ้ก่ 
1.1  โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 
 นกัเรียน     2,264  คน 
 ครูและเจา้หนา้ท่ี       95  คน 
 หอ้งเรียน       32  หอ้ง 
1.2  โรงเรียนววิฒัน์วทิยา 
 นกัเรียน    1,223  คน 
 ครูและเจา้หนา้ท่ี      80  คน 
              หอ้งเรียน      27              หอ้ง            

  2.  โรงเรียนสังกดัเทศบาลมี  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  (รับโอนมาจาก
โรงเรียนเอกชน  เม่ือวนัท่ี   1  พฤศจิกายน   2535)  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 นกัเรียน      774  คน 
ครูและเจา้หนา้ท่ี       42  คน 

 หอ้งเรียน       22  หอ้ง 
  3.  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   1  แห่ง  ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของเทศบาล  ตั้งอยูท่ี่วดัหว้ยยอด 

 นกัเรียน       82  คน 
 ครูและเจา้หนา้ท่ี       3  คน 
 หอ้งเรียน       2  หอ้ง 

  4.  โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง  เขต  2   มี  2  แห่ง  ไดแ้ก่ 
   4.1  โรงเรียนห้วยยอด  (กลึงวิทยาคาร)  สอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 นกัเรียน     729  คน 
 ครู / อาจารย ์      38  คน 
 หอ้งเรียน      24  หอ้ง 
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4.2  โรงเรียนหว้ยยอด  สอนระดบัมธัยมศึกษา  (ม.1 – ม.6) 
 นกัเรียน   2,567  คน 
 ครูและเจา้หนา้ท่ี     167  คน 

   หอ้งเรียน       68    หอ้ง 
 5.ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
   นกัเรียน  1,315  คน 
   ครูและเจา้หนา้ท่ี      23  คน 

  กฬีานันทนาการ / พกัผ่อน 
   สนามกีฬากลาง/โรงยมิ  จ านวน  1    แห่ง 
   สนามแบดมินตนั  จ านวน   1    แห่ง 
   สนามฟุตบอล/สนามฟุตซอล จ านวน  4    แห่ง   

สนามบาสเกตบอล  จ านวน  2    แห่ง   
หอสมุดประชาชน  จ านวน  1    แห่ง   
สนามเปตอง   จ านวน   2    แห่ง 
สนามตะกร้อ   จ านวน   2    แห่ง 
สนามวอลเล่ยบ์อล  จ านวน   1    แห่ง 
สนามเทนนิส   จ านวน   1    แห่ง 
สวนสาธารณะ   จ านวน  2    แห่ง  คือ สวนสาธารณะต าหนกั  

ร่ืนรมย ์  ตั้งอยูใ่นยา่นชุมชน  ห่างจากส านกังานเทศบาล  ประมาณ  200  เมตร  ประชาชนใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจและออกก าลงักาย และสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
  ศูนยเ์ยาวชนของเทศบาล  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการดา้นศูนยอ์อกก าลงักาย  อบสมุนไพร, 
กีฬาเปตอง, เซปักตะกร้อ  

การสาธารณสุข 
การบริการดา้นสาธารณสุขในเขตเทศบาล  มีหน่วยงานท่ีใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข  ดงัน้ี 
1.  โรงพยาบาล     
เอกชน  โรงพยาบาลเอกชนห้วยยอด  ขนาด  10  เตียง  1  แห่ง  จ  านวนผูป่้วยเฉล่ีย 60-70  

รายต่อวนั   บุคลากรทางการแพทย ์ มีแพทย ์ 2  คน  พยาบาล  3  คน  ผูช่้วยพยาบาล 3  คน ผูช่้วยคนไข ้4 คน 
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รัฐบาล  คือ  โรงพยาบาลห้วยยอด  ตั้งอยูน่อกเขตเทศบาลไปประมาณ 1  กิโลเมตร ขนาด  

90 เตียง    บุคลากรมี  แพทย ์ 7  คน  ทนัตแพทย ์ 6  คน   เทคนิคการแพทย ์ 2  คน   พยาบาล  83  คน       
เภสัชกร  7  คน  บุคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆรวม 170 คน ผูป่้วยเฉล่ีย  392  รายต่อวนั 

2.  ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลห้วยยอด  โดยโรงพยาบาลห้วยยอดร่วมกบัเทศบาลต าบล       
หว้ยยอด  จดัข้ึนเป็นสถานท่ีใหบ้ริการโดยจะใหบ้ริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้  การรักษาโรคและฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรค ฝากครรภ ์วางแผนครอบครัว ทนัตกรรม ท่ีสามารถใชย้าประจ าบา้นได ้มีพยาบาลวชิาชีพ  2  คน   
ทนัตสาธารณสุข 1 คน นกัวิชาการสาธารณสุข 3 คน พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้1 คน เจา้พนกังานเภสัช
กรรม 1 คน พนกังานรักษาความสะอาด 1 คน พนกังานบนัทึกขอ้มูล 1 คน  อสม. รวม 124 คน โดยมี อสม.
เทศบาล 73 คน  อสม.หมู่บา้น 52  คน มีผูใ้ชบ้ริการเฉล่ียเดือนละ 580 ราย 

3.  คลนิิก   มี  5  แห่ง 
สาเหตุการเจบ็ป่วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลหว้ยยอด 
- ประเภทการเจบ็ป่วยท่ีเขา้รักษาศูนยบ์ริการสาธารณสุข 5 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  

1. โรคความดนัโลหิตสูง 
2. โรคระบบช่องปาก 
3. โรคเบาหวาน 
4. ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 
5. โรคฟันผ ุ

การสุขาภิบาล 
ประชาชนในเขตเทศบาลมีน ้ าสะอาดส าหรับผูอุ้ปโภค  บริโภค  พอเพียง  ตลอดปี  3,000  

หลงัคาเรือน  การก าจดัขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีถงัขยะรองรับไวบ้ริการ ประมาณ 
3,000  ครัวเรือน โดยมีรถบรรทุกขยะของเทศบาลจดัเก็บและน าไปก าจดัเป็นประจ าทุกวนั 

6.  ลกัษณะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  แหล่งน า้ 
  ในเขตเทศบาลมีล าคลองและล าธารสาธารณะเล็ก ๆ  ไหลผา่นตวัเมือง  ดงัน้ี 
  -  คลองหว้ยยอด  มีความยาว  3,100  เมตร  เป็นล าธารท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากน ้ าตกโตนคลาน  
ซ่ึงตกมาจากเขา  หรือควนในเหยา  สายน ้ าน้ีไหลผ่านตวัเมืองห้วยยอด  และไหลไปลงแม่น ้ าตรังท่ีต าบล  
ปากคม  ปัจจุบนัมีสภาพต้ืนเขิน  ขาดน ้าในช่วงฤดูแลง้ 
  -  คลองห้วยแห้ง  มีความยาว  3,400  เมตร    เป็นล าธารท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากเขาห้วยแห้ง  
ไหลผา่นตวัเมืองดา้นทิศเหนือ  สภาพคลองปัจจุบนัต้ืนเขิน  และขาดน ้าในช่วงฤดูแลง้เช่นกนั 
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  -  หว้ยหลกัแกว้  ความยาว  1,312  เมตร  เป็นล าธารเล็ก ๆ ท่ีไหลมาจากภูเขาบริเวณหมู่บา้น
ป่าข้ีทรายไหลอยูท่างทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก  ของท่ีวา่การอ าเภอหว้ยยอด  ปัจจุบนัมีสภาพต้ืนเขิน 
  -  หว้ยไสถัว่  มีความยาว  1,553  เมตร      
  การระบายน า้ 
  ระบบระบายน ้ าของเมืองเป็นท่อระบายน ้ า คสล. และท่อเหล่ียม คสล. โดยท่อระบายน ้ า 
คสล. มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  0.80 - 1.00  เมตร  มีจ านวน  5  สาย  มีความยาวรวม  2,340  เมตร  ส่วนท่อ
เหล่ียม  คสล.  มีความกวา้งท่อ  0.50  -  0.70  เมตร  มีความยาวรวม  12,843  เมตร  เป็นระบบรวมของน ้ าทิ้ง
จากอาคารบา้นเรือนและน ้ าฝนลงสู่ราง  หรือคูระบายน ้ าสาธารณะ  และถูกปล่อยทิ้งลงสู่ทางน ้ าสาธารณะ  
ซ่ึงไดแ้ก่  คลองห้วยยอด  คลองห้วยแห้ง  และห้วยหลกัแกว้  ซ่ึงระบบน ้ าทิ้งเหล่าน้ี  มิไดผ้่านการบ าบดัน ้ า
เสียก่อน  จากการปล่อยน ้าเสียของชุมชน  โดยไม่มีการบ าบดั  ท าให้คูคลองดงักล่าวเร่ิมเน่าเสีย  มีกล่ิน  และ
มีสีด าคล ้า  ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเทศบาลจะตอ้งหามาตรการเพื่อด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
                           ขยะ 
  การก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาล  ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยใชร้ถยนตบ์รรทุกขยะ
มูลฝอย  จ านวน  4  คนั  บริการไดป้ระมาณ  3,000  ครัวเรือน  พนกังานท าความสะอาดรวมทั้งส้ิน  31  คน  
โดยแยกเป็นพนกังานขบัรถและพนกังานประจ ารถขยะคนัละ  5  คน  และพนกังานท าความสะอาดกวาด
ถนน  10  คน   ท าการวิง่เก็บขนขยะมูลฝอยวนัละ  1  เท่ียวต่อคนั     ปริมาณขยะท่ีเทศบาลสามารถเก็บขนได้
ประมาณ  10  ตนั  ต่อวนั   เป็นขยะรวม  น าไปก าจดัโดยวิธีฝังกลบ  ณ  ท่ีก าจดัขยะของเอกชน  เน่ืองจาก
ขณะน้ีเทศบาลยงัไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะเป็นของตนเอง  และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัหาท่ีทิ้งขยะเป็นการ
ถาวร  ซ่ึงจะใชเ้ป็นศูนยก์  าจดัขยะรวมของอ าเภอหว้ยยอดในอนาคต 

- ปริมาณขยะ 10 ตนัต่อวนั 
- รถยนตท่ี์ใชเ้ก็บขยะ รวม 4 คนั แยกเป็น 

  รถยนตค์นัท่ี 1 รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  15 ลบ.ม. ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2537 
  รถยนตค์นัท่ี 2 รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2540  
  รถยนตค์นัท่ี 3 รถเก็บขยะแบบอดัขยะดา้นทา้ย  ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2547 
  รถยนตค์นัท่ี 4 รถเก็บขยะแบบอดัทา้ย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ซ้ือเม่ือพ.ศ.2557 
  - ก าจดัโดยฝังกลบและท าปุ๋ยหมกั 
  - สถานท่ีส าหรับการก าจดัขยะของเอกชน 
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   ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

ข้อมูลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ตารางขอ้มูลเก่ียวกบัคดีอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนภายในเขตเทศบาล 

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558) 
ช่ือคด ี จ านวนราย 

1.ฐานความผดิเก่ียวกบัชีวติ ร่างกาย และเพศ 5  ราย 
2.ฐานความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ 6 ราย 
3. คดีความผดิท่ีรัฐเป็นเสียหาย 15 ราย 

ทีม่า  :  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหว้ยยอด   
2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพของเทศบาลต าบลห้วยยอด 
ลกัษณะทางด้านการเมืองการบริหาร 
 การบริหาร 
 องค์กรเทศบาล  ประกอบดว้ย 
 1.  สภาเทศบาล  มีหนา้ท่ีควบคุมการบริหารงานของนายกเทศมนตรี  ประกอบดว้ย  สมาชิกสภา  
เทศบาล  จ  านวน  12  คน 
 2.  ผู้บริหารท้องถิ่น  มีหนา้ท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย  
ประกอบดว้ย  นายกเทศมนตรีซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้ง  และรองนายกเทศมนตรีอีก  2  คน  ซ่ึงนายก-
เทศมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
 อ านาจหน้าที ่
 ส่วนการบริหารของเทศบาล  ประกอบดว้ย  หน่วยงานต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ส านักปลัดเทศบาล  มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของเทศบาล  และราชการท่ี
มิไดก้ าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากบัและเร่งรัดการ 
ปฏิบติัราชการของส่วนราชการในเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบติัราชการของ
เทศบาล 
 2. กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการงานแผนและงบประมาณ  ซ่ึงมีลกัษณะเพื่อ
ประกอบการก าหนดนโยบายจดัท าแผน  หรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และ 
โครงการต่าง ๆ  รวมทั้งงานนิติการ  ซ่ึงเป็นงานดา้นกฎหมาย  การท าสัญญานิติกรรมต่าง ๆ  งานจดทะเบียน
พาณิชย ์และงานประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงเป็นงานเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผลงานของเทศบาลใหป้ระชาชนทราบ 
    3.  กองคลัง  มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบังานการรับ การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคญั  ฎีกา  งานเก่ียวกบัเงินเดือน  ค่าจา้ง  ค่าตอบแทน         
เงินบ าเหน็จบ านาญ ฯลฯ  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 4.  กองช่าง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการส ารวจ  ออกแบบ  การจดัท าขอ้มูลทางดา้น
วิศวกรรม  การจดัเก็บและทดสอบคุณภาพวสัดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ฯลฯ  และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 5.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามยั  
งานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  และงานอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการให้บริการดา้นสาธารณสุข  งานสัตวแพทย ์ งานดา้น
การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัศูนยบ์ริการสาธารณสุข  และงานทนัตสาธารณสุข 
 6.  กองการศึกษา  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารศึกษา  และพฒันาการศึกษา             
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอธัยาศยั  เช่น  การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  โดยใหมี้งานธุรการ  งานการเจา้หนา้ท่ี  งานบริหาร 
วิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนกัเรียน  ฯลฯ  และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 7.  กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริม
สวสัดิการเด็กและเยาวชน  การพฒันาชุมชน  การจดัระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออดั  การให้
ค  าปรึกษา แนะน า  หรือตรวจสอบเก่ียวกบังานสวสัดิการสังคมและปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แหล่งทีม่าของรายได้ 
 เทศบาลมีรายได ้ 2  อยา่ง  ไดแ้ก่รายไดแ้ละเงินไดอ่ื้น  ส าหรับรายไดแ้บ่งเป็นหมวด  และประเภท
ต่าง ๆ  ทั้งท่ีเทศบาลจดัเก็บเอง  และส่วนราชการอ่ืนจดัเก็บให ้ ดงัน้ี 
   1.  รายไดท่ี้เทศบาลจดัเก็บเอง  ประกอบดว้ย 
      1.1  หมวดภาษีอากร  มีอยู ่ 4  ประเภท  คือ 
  1.1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  1.1.2  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
  1.1.3  ภาษีป้าย 
  1.1.4  อากรฆ่าสัตว ์
      1.2  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
      1.3  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
      1.4  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 
 2.  รายไดท่ี้ส่วนราชการอ่ืนจดัเก็บให ้ หรือจดัสรรให ้ ประกอบดว้ย 
      2.1  หมวดภาษีอากร  มีอยู ่ 8  ประเภท  คือ 
  2.1.1  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  2.1.2  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  2.1.3  ภาษีสรรพสามิต 
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  2.1.4  ภาษีสุรา 
  2.1.5  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 
  2.1.6  อากรรังนกอีแอ่น 

2.1.7  ค่าภาคหลวงแร่ 
2.1.8  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 

      2.2  หมวดเงินอุดหนุน  มี  2  ประเภท  คือ 
  2.2.1  เงินอุดหนุนทัว่ไป 
  2.2.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ในดา้นรายจ่าย  เทศบาลมีรายจ่ายแยกเป็นประเภทได ้ ดงัน้ี 
 1.  รายจ่ายงบกลาง  เป็นรายจ่ายท่ีไม่แน่นอน  จ านวนจะผนัแปรไปตามจ านวนรายได ้ หรือรายรับ
ไดแ้ก่  ค่าช าระหน้ีเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย  รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั  และเงินส ารองจ่าย 
 2.  รายจ่ายประจ า   เป็นรายจ่ายของหน่วยงาน    ซ่ึงจ าแนกตามงานต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นวิธีการ
งบประมาณ  ประกอบดว้ย 
     2.1  หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 
     2.2  หมวดค่าจา้งชัว่คราว 
     2.3  หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 

    2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
     2.5  หมวดเงินอุดหนุน 
     2.6  หมวดรายจ่ายอ่ืน 

3.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  เป็นรายจ่ายเพื่อน าไปพฒันาเทศบาลให้บรรลุถึงนโยบาย  วตัถุประสงค์
และเป้าหมาย  ไดแ้ก่  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 
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สถิติรายรับ - รายจ่ายของเทศบาลต าบลห้วยยอด  พ.ศ.2559 
รายรับ 

หมวด/ประเภท/รายละเอียด ปี 2559 

รายรับจริง 

1. หมวดภาษีอากร 5,029,557.26 
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 1,726,849.70 
3. หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 1,629,959.36 
4. หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 880,356.02 
5.  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 1,332,618.12 

รวมรายได้จดัเกบ็ 10,599,340.46 
6. หมวดภาษีจดัสรร 40,400,493.46 

รวมรายรับไม่รวมเงนิอุดหนุน 50,999,833.92 
7. หมวดเงินอุดหนุนตามอ านาจหนา้ท่ี 40,067,652.00 
8. เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์ 43,628,459.37 

รวมรายรับทั้งส้ิน 134,695,945.29 

รายจ่าย 

หมวด/ประเภท/รายละเอียด ปี 2559    

รายจ่ายจริง            

1. รายจ่ายงบกลาง 14,853,531.32 
2.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 
3.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 42,547,186.11 
4.หมวดค่าตอบแทน 1,580,560.75 
5.  หมวดค่าค่าใชส้อย 20,987,986.16 
6. หมวดค่าวสัดุ 7,131,697.06 
7.  หมวดค่าสาธารณูปโภค  2,543,708.56 
8. หมวดค่าครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง (งบลงทุน) 36,399,240.00 
9. จ่ายขาดเงินสะสม 9,927,800.00 
10.จ่ายจากเงินอุดหนุน 2,282,889.47 

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 141,102,919.43 
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     การด าเนินกจิการเทศพาณชิย์  

  กิจการเทศพาณิชยท่ี์เทศบาลต าบลหว้ยยอด  ไดเ้ปิดด าเนินการมีจ านวน 1 กิจการ                    
คือ  สถานธนานุบาล  ตั้งอยูท่ี่ถนนเทศบาล  9  ต าบลหว้ยยอด  อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง 

ช่ือ/รายการ พ.ศ.2559 
1. เงินทุน 26,171,016.85 บาท 

2.  เงินทุนหมุนเวยีน 38,366,090.54  บาท 

3.  ก าไรสุทธิ 1,078,245.56  บาท 

4.  จ านวนผูใ้ชบ้ริการ               3,195     ราย 
5.  ทรัพยสิ์นหลุดจ าน า      271,500  บาท 

   (ขอ้มูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 -18 พฤศจิกายน 2559) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยยอด  มีความสนใจในดา้นการเมืองพอสมควร  โดย
สามารถดูไดจ้ากสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท่ีผา่น ๆ มา  เช่น  สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล ต าบลห้วยยอด  เม่ือวนัท่ี 31  มกราคม  2531  จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 5,546  คน  ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง 3,090   คน  คิดเป็นร้อยละ  55.72  และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด เม่ือวนัท่ี  
28  มีนาคม  2536  จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  5,300  คน  ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  2,872 คน คิดเป็นร้อยละ 54.19  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  เม่ือวนัท่ี  3  พฤษภาคม  2541  จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  
5,954  คน  ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  3,551 คน คิดเป็นร้อยละ 59.64  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ห้วยยอด  เม่ือวนัท่ี  15  มิถุนายน  2545  จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  6,282 คน     ไปใชสิ้ทธิ   เลือกตั้ง  
4,309 คน  คิดเป็นร้อยละ   68.59  และคร้ังหลงัสุดในการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  

ซ่ึงเป็นการเลือกตั้งผูบ้ริหาร ทอ้งถ่ินโดยตรงคร้ังแรก  เม่ือวนัท่ี  23  กรกฎาคม   2549  โดยแบ่งเขตเลือกตั้ง
เป็น  2  เขต  จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  6,335  คน  ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  4,347  คน  คิดเป็น
ร้อยละ   68.62  สมาชิกสภา   ทอ้งถ่ินเขต  1  ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  3,097  คน  ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง        2,113  
คน  คิดเป็นร้อยละ  68.23  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเขต  2  ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  2,943  คน  ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  
2,189  คน  คิดเป็นร้อยละ  74.38 
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ตารางการใช้สิทธิเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

ปี  พ.ศ. ประชากรผู้มีสิทธิ จ านวนผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลอืกตั้ง หมายเหตุ 

 ออกเสียงเลอืกตั้ง จ านวน คิดเป็นร้อยละ  

2531 5,546 3,090 55.72  

2536 5,300 2,872 54.19  

2541 5,954 3,551 59.64  

2545 6,282 4,309 68.59  

                  2549 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 6,335 4,347 68.62  

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเขต 1 3,097 2,113 68.23  

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเขต 2 2,943 2,189 74.38  

                  2553 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 6,460 4,640 71.81  

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเขต 1 3,191 2,315 72.55  

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเขต 2 3,269 2,325 71.12  

ทีม่า  :  ส านกัปลดัเทศบาล 

 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย   
   สถิติเพลิงไหมใ้นรอบปี (1 มกราคม 2557 - 31 ธนัวาคม  2558) 

ประเภท ในเขต นอกเขต ค่าเสียหาย รวม 

ป่า 5 10 - 15 
บา้น - 2 - 2 
โรงรมยาง - -  - - 
รถยนต ์ - - - - 
อู่ซ่อมรถ - - - - 
โรงเรียน - - - - 

รวม 5 12 - 17 
 ทีม่า  :  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ส านกัปลดัเทศบาล 
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 พนกังานทั้งหมดของงานป้องกนัฯ  จ านวน  12  นาย 
  -  เจา้หนา้ท่ีป้องกนัฯ    2  นาย 
  -  ลูกจา้งประจ า   1  นาย 
  -  พนกังานจา้ง   9  นาย 
   รวม  12 นาย 
  รถยนตด์บัเพลิง  จ านวน  1  คนั  แยกเป็น  (แยกตามขนาดจุน ้า) 
  -  คนัท่ี  1  (เบอร์ 3)จุน ้าได ้ 2,000  ลบ.ม.  ซ้ือเม่ือ  พ.ศ. 2525 ราคา  887,586   บาท 

  รถยนตบ์รรทุกน ้า  จ านวน  3  คนั  แยกเป็น  (แยกตามขนาดจุน ้า) 
  -  คนัท่ี  1 (เบอร์ 4) จุน ้าได ้ 6,000  ลิตร ซ้ือเม่ือ  พ.ศ. 2533  ราคา  949,000    บาท 

-  คนัท่ี  2 (เบอร์ 5 ) จุน ้าได ้5,000 ลิตร  ซ้ือเม่ือ  พ.ศ. 2536  ราคา  919,000     บาท 

-  คนัท่ี  3  (เบอร์ 6) จุน ้าได ้10,000 ลิตร ซ้ือเม่ือ  พ.ศ. 2548  ราคา  1,938,720    บาท 

-  คนัท่ี 4 รถบรรทุกน ้าดบัเพลิงอเนกประสงค ์ชนิดถงัน ้าในตวั จุน ้าได ้5,000 ลิตร  
    ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2559 ราคา 2,400,000 บาท 

 แหล่งน ้าท่ีใชเ้พื่อการดบัเพลิง  น ามาจากประปาและแม่น ้ าล าคลอง  มีหวัท่อประปาขา้งถนนส าหรับ
ต่อสายสูบดบัเพลิง  33  แห่ง  ในกรณีตอ้งการก าลงัสนบัสนุนสามารถขอความช่วยเหลือจาก เทศบาล       
นครตรัง ,เทศบาลต าบลคลองเต็ง,  เทศบาลต าบลล าภูรา ,เทศบาลต าบลนาวง และเทศบาลคลองปาง
นอกจากน้ี เทศบาลยงัไดบ้ริการแจกจ่ายน ้ าแก่ประชาชนกรณีน ้ าประปาไม่ไหล ประมาณ 25 คร้ังในรอบปี 
เพื่อบรรเทาปัญหาและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาแก่ประชาชน   
 
 
    ******************************* 



 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับ และการเบกิจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลการตั้งงบประมาณ รายรับรายจ่ายจริง ของเทศบาลต าบลห้วยยอด สามารถสรุปรายละเอียดได้ 
ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้  81,757,140.- บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  81,661,800.- บาท 
 รายรับจริง  80,504,514.89.- บาท 
 รายจ่ายจริง  69,818,986.13.-บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไวั  87,975,420.- บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  87,837,130.- บาท 
 รายรับจริง  90,323,840.62.- บาท 
 รายจ่ายจริง  79,917,294.55.-บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้  93,803,490.- บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  93,533,030.- บาท 
 รายรับจริง  91,067,485.92.- บาท 
 รายจ่ายจริง  87,546,660.06.-บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้  115,970,060.- บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  115,876,450.- บาท 
 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.2.1 เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอดสามปี (พ.ศ.2557 -2559 )          
มีจ านวน  190 โครงการ น ามาบรรจุในแผนการด าเนินการปี พ.ศ.2557 จ านวน 131 โครงการ งบประมาณ 
37,600,940 บาท 
 2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอดสามปี (พ.ศ.2558 -2560 )          
มีจ านวน  211 โครงการ น ามาบรรจุในแผนการด าเนินการปี พ.ศ.2558 จ านวน 136 โครงการ งบประมาณ 
41,327,020 บาท 
 3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอดสามปี (พ.ศ.2559 -2561 )          
มีจ านวน  180 โครงการ น ามาบรรจุในแผนการด าเนินการปี พ.ศ.2559 จ านวน 104 โครงการ งบประมาณ 
44,181,090 บาท 
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     1.2.2 เชิงคุณภาพ 
 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยยอด ท่ีผ่านมานั้นได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางไว้หลาย
ด้าน  โดยค านึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยได้เรียงล าดับความส าคัญ ซึ่งปรากฏว่าการ
ด าเนินการยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด เนื่องจากติดปัญหาด้านงบประมาณ ท าให้บางโครงการเบิกจ่ายล่าช้าและ
จ าเป็นต้องงดโครงการในบางส่วน  แต่อย่างไรก็ตามทางเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา
และวางแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นระบบในระยะยาวต่อไป  ซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการอื่น ภาคประชาชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้   
  
2.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 เทศบาลต าบลห้วยยอดได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และได้วางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นในหลายด้าน ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อไป  ซึ่งการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆใม่ได้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด 
  
3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน มีโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้น้อย เนื่องจากโครงการด้าน
ก่อสร้างปรับปรุงถนน รางระบายน้ าจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และต้องการงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพสูง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่เทศบาลก็ต้องบรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการต่อไป รวมทั้งเทศบาลต้องส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
อันจะเป็นการลดปัญหาในระดับรากหญ้าได้ดียิ่งขึ้น  
  
  



 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอำจรัฐ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่งคง ยั่งยืนของ
สถำบันชำติ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่งคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติ
สุขเป็นบึกแผ่นมีควำมมั่งคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์          
ควำมเจริญเติบโตของชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม ควำมมั่งคงทำงพลังงำนและอำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่งคงใน
ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ำ ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปี ต่อไปจำกนี้ 
จะประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศำสตร์ดำ้นควำมมั่งคง 
2) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
4) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนัทำงสังคม 
5) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรสร้ำงกำรเตบิโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

วิสัยทัศน์ จำกสถำนกำรณ์ของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้ก ำหนอด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักกำรของ
กำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำง           
มีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงสู่
ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่งคง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว 
“มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ของประเทศ 
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 
 1) กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยไดป้ำนกลำงสู่รำยได้สูง 
 2) กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนบัสนนุกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสงูวัยอยำ่งมีคุณภำพ 
 3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 4) กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5)กำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินทีม่ีประสิทธิภำพ 
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กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร ์
 1.ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทนุมนษุย์ 
 2.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเปน็ธรรมลดควำมเลื่อมล้ ำในสังคม 
 3.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยนื 
 4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 5.ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่งคง 
 6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสทิธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ 
 7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ 
 8.ยุทะศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และภูมภิำค 
 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
 ในกำรจัดท ำแผนพฒันำเทศบำลต ำบลห้วยยอดสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำร
รำชกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว ยังต้องสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในทุกระดบั และกำรวิเครำะห์
ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำของเทศบำล ดงันี้ 

- ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
- ยุทธศำสตร์ คสช.  9 ด้ำน 
- ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งขึ้น 
- นโยบำยรัฐบำล  
- แผนพัฒนำจงัหวัดตรัง ( พ.ศ.2557-2560) 
- กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2560-2562) 
- นโยบำยผูบ้ริหำรเทศบำลต ำบลห้วยยอด 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสชี้แนะแนวทำงกำรด ำเนนิ
ชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทย เพื่อให้รอดพ้นวิกฤตและสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมัน่คงและยัง่ยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวฒัน์
และควำมเปลี่ยนแปลงตำ่งๆ 
นิยามของความพอเพียง 
 ความพอประมาณ คือ ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เชน่ 
กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมำณ 
 ความมีเหตุผล คือ กำรตัดสินใจเกี่ยวกับควำมพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุผลโดยพิจำรณำจำกเหตุ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำนั้นๆ อยำ่งรอบคอบ  

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ต่ำงๆที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

1.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเปน็ธรรมในสังคม 
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สงัคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีพอย่ำงยั่งยืน 
3.ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน 
4.ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคณุภำพและยัง่ยืน 
5.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชือ่มโยงกับประเทศในภูมิภำคเพือ่ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
6.ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์ คสช. 9 ด้าน มีดังนี้ 

        1. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 
        2. กำรพัฒนำคนสู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรเกษตร ควำมมัน่คงทำงพลังงำนและอำหำร 
        4. กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภำพยั่งยืน 
        5. กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงในภูมิภำค เพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        6. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
        7. กำรปรับปรุงรัฐวิสำหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงแท้จริง 
        8. กำรปรับปรุงโทรคมนำคม เทคโนโลยีของชำติให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยนืในอนำคตให้ทัดเทียมอำเซียนและ
ประชำคมโลก 
        9. กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด และกำรทุจริตอย่ำงยิ่งยืน 
     นโยบายของรัฐบาล 

พลเอกประยุทธ์  จันทรโ์อชำ 
แถลงต่อสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยำยน 2557 

 รัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยได้สืบทอดงำนกำรสำนต่อภำรกิจจำกที่คณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เคยก ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำประเทศไว้ 3 ระยะ ตั้งแต่เข้ำมำควบคุมอ ำนำจกำร
ปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2557โดยแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 3 ระยะ คือ  

ระยะแรก ได้มุ่งระงับยับยั้งควำมแตกแยก ยุติกำรใช้ก ำลัง อำวุธก่อควำมรุนแรง แก้ไขผลกระทบจำกกำรที่
รัฐบำลและรัฐสภำก่อนหน้ำนั้นอยู่ในสภำพที่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติกว่ำ 6 เดือน ตลอดจนเร่งแก้ปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนเฉพำะหน้ำมุ่งสร้ำงควำมสุข ควำมสงบคืนสู่ประเทศ ซึ่งท ำได้ส ำเร็จมำแล้วในระดับหนึ่ง 

ระยะที่ 2 กำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญชั่วครำวจัดตั้งสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เสนอร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2558 ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ หลังจำกนั้น คสช.ได้ลดบทบำท และภำรกิจลงมำอยู่ในระดับกำร
เป็นระดับกำรเป็นที่ปรึกษำและท ำงำนร่วมกับ ครม. ในกำรพิจำรณำหรือแก้ไขปัญหำอันเกี่ยวข้องกับควำมสงบ
เรียบร้อยหรือควำมมั่นคงของชำติ  

 



     -25- 
ระยะที่ 3 คือ กำรใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับถำวร และกำรจัดกำรเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกล่ำวนี้เป็นพันธกิจที่

รัฐบำลจะยังคงยึดมั่นและด ำเนินกำรต่อไป 

รัฐบำลมนีโยบำยตำ่งๆ 11 ด้ำน ดังนี้ 
1.นโยบำยกำรปกป้องและเชิดชสูถำบนัพระมหำกษัตริย์ 
2.นโยบำยกำรรักษำควำมมัน่คงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
3.นโยบำยกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
4.นโยบำยกำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนบุ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.นโยบำยกำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 

 6.นโยบำยกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
 7.นโยบำยกำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
 8.นโยบำยกำรพัฒนำและส่งเสรมิกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรวิจัยและกำรพัฒนำ และ
นวัตกรรมกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพฒันำของประเทศ  

9.นโยบำยกำรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน 
 10.นโยบำยกำรส่งเสริมกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิที่มีธรรมำภบิำลและกำรป้องกันปรำบรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
 11.นโยบำยกำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิรรม 
ค่านิยม 12 ประการ เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 

1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถำบันหลักของชำติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนร่วม 
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำ เล่ำเรียน ทำงตรงและทำงอ้อม 
5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงำม 
6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งบัน 
7. เข้ำใจ เรียนรู้ กำรเป็นประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติ ตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย จ ำหนำ่ย และขยำยกิจกำร เม่ือมีควำม
พร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกิเลส มีควำมละอำย เกรงกลัวต่อบำป 
ตำมหลักของศำสนำ 

12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม และต่อชำติ มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
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แผนพัฒนาภาค 

 ตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม ฉบับที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ โดยเฉพำะยทุธศำสตร์ที่ 9 
กำรพัฒนำภำคเมืองและพืน้ที่เศรษฐกิจ น ำมำแปลงไปสู่กำรปฏบิัติ โดยเชื่อมโยงสุ่แผนพัฒนำภำค ซึ่งได้ก ำกนดยุทะ
ศำสตร์พัฒนำภำคใต้ให้เป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ที่หลำกหลำย โดยก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำหลัก ดังนี้ 

 1.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตรให้เติบดตอย่ำงเต็มศักยภำพของห่วงโซ่คุณค่ำ เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับ
พื้นที่อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยนื 

 2.ยกระดับรำยได้จำกกำรท้องเที่ยวให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และกำรจำยรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวสู่พื้นที่
เชื่อมโยง รวมทั้งชุมชนและท่องถื่นอย่ำงทั่วถึง 

 3.วำงระบบป้องกันและแก้ไขปญัหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษำสมดุล
ของระบบนิเวศ ให้เกิดควำมยั่งยืนในพื้นที่ที่เปน็แหล่งต้นน้ ำของภำค ได้แก่ จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ตรัง 
พัทลุง สงขลำ สตูล ยะลำ และนรำธิวำส ตลอดจนพื้นที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมรำช
และสงขลำ 

   แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2564 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision) 
     “ ตรังเมืองแห่งควำมสุข บนฐำนกำรเกษตร อุตสำหกรรมกำรเกษตร และกำรท่องเที่ยวที่ได้มำตรฐำนสำกล” 
เป้ำหมำยสูงสุดของกำรพัฒนำ คือ กำรสร้ำงควำมสุขให้ประชำชนอย่ำงยั่งยืน ใน 3 มิติ ประกอบด้วย 
 1.ควำมสุขด้ำนเศรษฐกิจ คือ มีเศรษฐกิจดี มีรำยได้เพิ่มข้ึนจำกภำคกำรเกษตร กำรท่องเที่ยวและ
อุตสำหกรรม 
 2.ควำมสุขที่มีทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ คือ ประชำชนมีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติพื้นทีป่่ำไม้มี
กำรบุกรุกลดลง มีกำรปลูกป่ำเพิ่มขึ้น และทรัพยำกรธรรมชำตไิด้รับกำรคุ้มครองดูแล 
 3.ควำมสุขที่มีคุณภำพชีวติิที่ดี คือ คุณภำพชีวิตด้ำนสังคม กำรศึกษำ และควำมมัน่คง ได้รับกำรดูแล 
คุ้มครองอย่ำงครบถ้วน ทั่วถึง  
พันธกิจของจังหวัด ( Mission) 

1.มุ่งสร้ำงศักยภำพทำงเศรษฐกิจ (ด้ำนกำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยว) ให้มีควำมมั่งคง
และรับผิดชอบต่อสังคม 

2.พัฒนำสงัคม กำรศึกษำ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มคีวำมมั่งคง สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมี
คุณภำพ 

3.บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติให้ยั่งยืนและสรำ้งสิง่แวดลอ้มที่ดีบนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
4.ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภำคส่วน 
5.เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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เป้าประสงค์รวม 
 1.เศรษฐกิจของจังหวัดขยำยตัวอย่ำงมั่นคงและยั่งยนื 
 2.ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน สรำ้งควำมเข้มแข็งทำงสงัคมและส่งเสริมกำรศึกษำเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 
 3.ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสมบูรณ์และมสีิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (ตามล าดับความส าคัญ) 
1. สร้ำงฐำนเศรษฐกิจของจังหวดัด้ำนกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมที่มั่นคงและยั่งยนื 
2.ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภำพเพื่อสร้ำงรำยได้ให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
3.สร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม พฒันำคุณภำพชวีิตและกำรศึกษำเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
4.บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีควำมยั่งยืน 
 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2564) 

“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ 

สืบสานภูมิปัญญา 
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน” 

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 
โดยจัดล ำดับควำมส ำคัญตำมยทุธศำสตร์ดังนี้ 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนควบคู่กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคณุภำพชีวิตและสง่เสริมกำรศึกษำเรียนรู้แบบองค์รวม 
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนสู่ระดบัฐำนรำก 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นอนรุักษ์พลังงำนและกำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิัญญำท้องถิ่น 
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเมือง กำรบริหำร และกำรพัฒนำบุคลำกรของท้องถ่ิน 

 
ค าแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหว้ยยอด  สมัยแรก  ประจ าปี 2558  
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้ 

เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลห้วยยอด 
  ตำมประกำศกรรมกำรสรรหำแต่งตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นที่ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบล
ห้วยยอดเป็นกำรชั่วครำว เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558 ซึ่งได้แต่งตั้งให้กระผมนำยธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์          
ด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยยอด นั้น 
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  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ 48 ทศ  ก ำหนดไว้ว่ำ     
“ก่อนที่ผู้บริหำรจะเข้ำรับหน้ำที่ ประธำนสภำท้องถิ่นจะต้องเรียกประชมุสภำทอ้งถ่ิน โดยไม่มีกำรลงมติ ภำยใน 30 วัน 
” นับแต่วันที่ประธำนกรรมกำรสรรหำได้มีประกำศแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหำรท้องถิ่น   ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1117 ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558   

  บัดนี้ กระผมนำยธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์นำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยยอด ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร
รำชกำรของเทศบำลต ำบลห้วยยอด ประกอบด้วย 8 ด้ำน จึงขอน ำเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและท่ำนสมำชิกสภำ
เทศบำลทรำบ ดังนี้     
1.  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต 
       1.1  พัฒนำปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน ถนน ประปำ ไฟฟ้ำ ท่อระบำยน้ ำอย่ำง
เร่งด่วน 
       1.2  จัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ในเขตเทศบำลต ำบลห้วย
ยอดอย่ำงทั่วถึง 
       1.3  จัดให้มีกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยในลำนกีฬำของชุมชน เพื่อพัฒนำศักยภำพ เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของกีฬำในชุมชน โดยจัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำและกำรออกก ำลังกำยให้ทั่วถึง 
       1.4 ก ำกับดูแลและให้กำรบ ำบัดผู้ติดยำเสพติด และสร้ำงระบบกำรป้องกันกำรติดยำเสพติดของ
ประชำชนและเยำวชนโดยทั่วกัน 
          1.5 ก ำกับดูแลตลำดในเขตเทศบำลต ำบลห้วยยอดให้สะอำด สะดวกซื้อ รำคำเหมำะสมและปลอดภัย 
2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชน 
       2.1  สนับสนุนโครงกำรของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อพัฒนำสินค้ำของชุมชนให้ได้
มำตรฐำนตำมควำมต้องกำรของตลำด 
       2.2  พัฒนำและสนับสนุนอุตสำหกรรมในชุมชน  เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลผลิตของแต่ละกลุ่ม
หมู่บ้ำนหรือชุมชน 
       2.3  สนับสนุนให้มีตลำดนัดคนเดินเท้ำในช่วงเวลำที่เหมำะสมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 
 3.นโยบายด้านสังคม 
    3.1 พัฒนำ ปรบัปรุง เพิ่มเติมศูนย์ปฐมวัยหรือศูนย์พัฒนำฯเด็กเล็กที่ได้มำตรฐำน 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบวงจร 
  3.2 จัดสถำนที่และสภำพแวดล้อมให้ศูนย์ฯถูกสุขลักษณะไม่เป็นแหล่งเพรำะพันธุ์โรคและมีควำม
ปลอดภัยเป็นที่ไว้วำงใจผู้ปกครอง 
  3.3 ตรวจสุขภำพเด็กฟรีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีกำรประเมินภำวะโภชนำกำรเด็กทุกคนอย่ำง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
  3.4 จัดท ำโครสร้ำงกำรบริกำรศูนย์โดยกำรเชิญตัวแทนชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
บริหำรศูนย์ 
4.  นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
       4.1  พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนกำรศึกษำของเทศบำลต ำบลห้วยยอด ให้มีศักยภำพในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน ตลอดจนน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือ
ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
       4.2  ส่งเสริมและให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำแก่ผู้ด้อยโอกำสให้ได้รับกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 
       4.3  สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนที่มีอยู่เดิมให้คงอยู่และปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
     4.4 ส่งเสริมกำรศึกษำในเขตเทศบำลให้ได้มำตรฐำนเทียบเท่ำโรงเรียนระดับเมือง 
     4.5 สนับสนนุสง่เสริม ปรับปรุงศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อให้เด็ก เยำวชนและประชำชนได้ศึกษำหำ
ควำมรูเ้พิ่มเติม  
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     4.6 สนบัสนุนเปิดพื้นทีส่ำธำรณะให้เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
5.  นโยบายด้านวัฒนธรรม 
       5.1  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่ำงๆตำมเทศกำลอย่ำงต่อเนื่อง     
เช่น งำนวันขึ้นปีใหม่ งำนตรุษจีน งำนสงกรำนต์ งำนกินเจ งำนลอยกระทง งำนลำกพระ ลฯ 
       5.2 ให้กำรสนับสนุน ปรับปรุงสถำนที่ประกอบพิธีทำงศำสนำ ในเขตเทศบำลต ำบลห้วยยอด
เพื่อมีบทบำทในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิตในชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
       5.3 สืบสำนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ตำมวิถีชีวิตของพี่น้องประชำชนต ำบล     
ห้วยยอด 
       5.4  สนับสนุนส่งเสริม ปรับปรุงฌำปนสถำนภำยในเขตเทศบำลต ำบลห้วยยอด 
6. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   6.1 สนับสนุน ส่งเสริมประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลห้วยยอดมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง 
   6.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในเทศบำลต ำบลห้วยยอดให้สะอำดตำ สะอำดใจ 
   6.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชำชน 

 6.4 ประสำนกำรท ำงำนองค์กรต่ำงๆในกำรจัดระบบสิ่งแวดล้อม ด้ำนขยะ น้ ำเสีย อำกำศให้เป็นไป
ตำมระบบ 

7.นโยบายด้านการจัดระเบียบสังคม 
  7.1 จัดหน่วยงำนเทศกิจ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)ประสำนงำนอำสำสมัคร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (อส.ปปส.)เพื่อให้บริกำรดูแล     ตรวจตรำควำมสงบสุขของประชำชนชำวเทศบำล
ต ำบลห้วยยอดอย่ำงทั่วถึง 
  7.2 ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อจัดระบบจรำจรในเขตเทศบำลต ำบล   ห้วยยอด ให้มีควำม
ปลอดภัยและมีควำมสะดวกในกำรสัญจรมำกขึ้น 
  7.3 ตรวจสอบควบคุมสถำนบริกำรต่ำงๆที่เปิดด ำเนินกำรโดยให้คณะกรรมกำรแต่ละชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรสอดส่องดูแล 
8. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  8.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำเทศบำลต ำบลห้วยยอดจำกภำคประชำชน จำกหลำกหลำยสำขำ
อำชีพเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล 
  8.2 สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่เทศบำลและประชำชน
ทั่วไป โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ได้ประกำศไว้แล้ว  
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2.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลห้วยยอด 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด 

“ ห้วยยอดเมืองน่ำอยู่ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วม ควบคู่กำรบริหำรจัดกำรที่อย่ำงยั่งยืน ” 

ประกอบด้วย 7 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

2.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรศึกษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
2.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและประสิทธิภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำน              
2..3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม   
2.4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข                 
2.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน     
2.6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
2.7  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

สภำวะแวดล้อมของเทศบำลต ำบลห้วยยอดจำกกำรวิเครำะห์ปจัจัยสภำพแวดล้อมภำยใน                           
และสภำพแวดล้อมภำยนอก  สำมำรถ สรุปสภำวะแวดล้อม ดังนี้ 
 สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง 
 1.มีอิสระในกำรบริหำรทรัพยำกร 
 2.  มีระบบบริหำรจัดกำรสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรและโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 3.  สภำพพื้นที่ในเขตเทศบำลเอื้อต่อกำรพัฒนำให้เป็นพื้นที่สีเขียว และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 4.  โครงสร้ำงภำยในองค์กรครอบคลุมทุกด้ำน 
 5.  ประชำชนทุกกลุ่มร่วมกันสืบสำนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 6.  มีกำรก ำหนดแผนงำน/โครงกำรที่ชัดเจน 
 7.  สถำนศึกษำเพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษำ 
 8.  ประชำชนมีควำมตื่นตัวในกำรดูแลสุขภำพ 
 9.  มีกำรจัดระบบให้บริกำรสำธำรณสุขขั้นพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 10.  ควำมเป็นเอกภำพทำงกำรเมืองของคณะผู้บริหำรเทศบำล 
 11.  ชุมชนและประชำชนมีควำมตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองสูง 
 12.  มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน/โครงกำรที่ต่อเนื่อง 
 13.มีกำรประสำนงำนและร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นอย่ำงดี 
 
 จุดอ่อน 
 1.  เทศบำลมีงบประมำณไม่เพียงพอ (น้อย) 
 2.  ไม่สำมำรถขยำยเขตจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ประปำ ในบำงพื้นที่ได้ 
 3.  เทศบำลไม่มีระบบกำรก ำจัดขยะและระบบน้ ำเสียที่ถำวร 
 4.  กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลยังไม่ได้มำตรฐำน 
 5.  ไม่มีกำรจัดกำรระบบกำรตลำดที่ดี 
 6.  ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้มำตรฐำนเท่ำที่ควร 
 7.  ยังไม่มีกำรรวมกลุ่มของชุมชนให้เข้มแข็งอย่ำงเพียงพอ 
 8.  ประชำชนมีควำมนิยมในสถำนศึกษำที่มีชื่อเสียง 
 9.  ประชำชนขำดจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น 
 10.  ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตน้อย 
 11.  ประชำชนขำดจิตส ำนึกสำธำรณะ 
 12.  กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย คุณธรรมและจริยธรรมลดลง 
 13. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงด้ำนยำเสพติดของประชำชน และเยำวชนในเทศบำลต ำบลห้วยยอดกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นน้อย 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส 
 1.  กำรถ่ำยโอนภำรกิจให้เทศบำลตำม พ.ร.บ. กระจำยอ ำนำจฯ ในเร่ืองผังเมืองรวม 
 2.  กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อแก่ปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.) 
 3.  นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต 
 4.  นโยบำยกำรศึกษำจัดให้ทุคนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำฟรี 15 ปี 
 5.  ส่งเสริมให้เด็ก เยำวชนและประชำชนใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 6.  เร่งรัดกำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงบูรณำกำรในทุกระดับกำรศึกษำและในชุมชน 
 7.  นโยบำยแรงงำน ปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีควำมเข้มแข็ง มั่นคง 
 8.  ส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุและคนพิกำร 
 9.  นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงของกฎหมำยสุขภำพแห่งชำติ 
 10.  สนับสนุนกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 11.  แก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
 12. เร่งรัดปรับปรุงแก้ไข ปัญหำคุณภำพกำรอยู่อำศัย คุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 13.  เร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบ 
 14.  เพิ่มประสิทธิกำรแก้ไขปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 15.นโยบำยเศรษฐกิจ ส่งเสริมและรักษำวินัยทำงกำรคลัง 
 16.ปรับปรุงโครงกำรสร้ำงภำษีและจัดเก็บภำษี 
 อุปสรรค 
 1.  กำรจัดสรรเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลเกิดควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร 
 2.  ประชำชนไม่มีส่วนร่วมและไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3.  ขำดแผนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของเครือข่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.  ขำดงบประมำณ ในกำรก ำจัดขยะและระบบน้ ำเสียอย่ำงถำวร 
 5.  ในท้องถ่ินไม่มีพื้นที่ว่ำงส ำหรับท ำที่ทิ้งขยะอย่ำงถำวร 
 6.  ประชำชนไม่สนใจกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงจริงจัง 
 7.  ควำมไม่ชัดเจนของระบบกำรจัดกำรศึกษำของรัฐบำล และหน่วยงำนระดับพื้นที่ รวมทั้งกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 9.  สภำพของสังคมเมือง และปัญหำทำงเศรษฐกิจไม่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็ก และเยำวชน 
 10.  มีกำรก ำกับ ควบคุม ดูแลจำกจำกหน่วยงำนตรวจสอบเข้มงวดเกินไปซึ่งไม่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ 
 11.  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐละเลย เพิกเฉย ขำดควำมเอำใจใส่อย่ำงจริงจังต่องำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
 12.  กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่เป็นไปตำมกฎหมำย 
 13.  ขำดผู้น ำกลุ่มที่มีศักยภำพและมีควำมสำมำรถและเข้มแข็ง 
 14.  ไม่ค่อยได้รับควำมร่วมมือและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมของสมำชิกในกลุ่มต่ำงๆ   
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบ ยท. 01 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลห้วยยอด พ.ศ.2561-2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 20 ปี 

 

ความมั่นคง 

การสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันในสังคม 

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดลุพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพความ

เป็นมนุษย ์

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อมล ้า

ในสังคม  

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ    

โลจสิติกส ์

การพัฒนาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี            

และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง
และพื นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อ           
การพัฒนา 



         -34- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านการ  
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว)ท่ี
มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จ.ตรัง 

2.การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการ ศึกษา
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่ าง เหมาะสมกับ
ชุมชน/พื นท่ี และมีความยั่งยืนในอนาคต 

4.ส่งเสริมและพัฒนาการท้องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้าง
รายได้ให้เติยโตอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กร      

ปกครองส่วนท้องถิ่น           
ในเขตจังหวัดตรัง 

1.ด้านโครงสร้าง
พื นฐานควบคู่การ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง
อนุรักษ ์

2.ด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

3.ด้ านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนสู่ ระดับ
ฐานราก 

4.ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5.ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6.ด้านการอยู่ดี
มี สุ ข ข อ ง
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต าบลห้วยยอด 

1.ด้านระบบการศึกษา
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.ด้ านพัฒนาบุ คลากร
และประสิทธิภาพการ
ท้างานของหน่วยงาน 

3.ด้ า น คุ ณ ภ า พ
ชีวิตและสังคม 

4.ด้านระบบ
การบริหารและ
การจัดการ
สาธารณสุข 

5.ด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

แผนงาน แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการศาสนา 
วั ฒ น า ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข 
แ ผ น ง า น สั ง ค ม
สงเคราะห์ 
แผนง านสร้ า ง ความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสาธารณสุข แผนง าน เคหะและ
ชุมชน 
 

7.ด้านการเมือง การ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

6.ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

7.ด้านพัฒนา
สิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ยท. 01 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์                        ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยยอด ( Strategy Map ) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

          

วิสัยทัศน์ 

ห้วยยอดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีส่วนร่วม 
ควบคู่การบริหารจัดการที่ดีอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์
สตร์พันธกิจ 

5.ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

 

1.ด้านระบบ
การศึกษาและ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

3.ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

4.ด้านระบบการบริหารและ
การจัดการสาธารณสุข 

2.ด้านพัฒนาบุคลากรและ
ประสิทธิภาพการท้างาน
ของหน่วยงาน 

 

6.ด้านการเมืองการบริหาร 

 

7.ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

แบบ ยท. 02 
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เป้าประสงค์ 

1.ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
เด็กและเยาวชนทุกระดับอย่าง
ทั่วถึง ตลอดจนสร้างความตระหนัก
ใ ห้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2.พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 . เ พ่ื อ ให้ ป ระช าชนมี คุณภ าพชี วิ ต ที่ ดี          
มีสุ ขภาพพลามัยที่แข็ งแรงได้ รับการจัด
สวั สดิ ก ารและนันทนาการอย่ า งทั่ ว ถึ ง         
มีโอกาสพัฒนาอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

5 . จั ด ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานครอบคลุม
การพัฒนาเมือง 

 

6. พัฒนาระบบการ ให้ ข้ อมู ล
ข่าวสาร รวมทั งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

แบบ ยท. 02 

7.เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส้านึกใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การบริหารจัดการขยะ 

4.ด้าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 

 



-37- 

 แบบ ยท. 02 

ค่าเป้าหมาย พัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา
ทั งในระบบและนอก
ระบบ ตลอดจนงาน
กิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร ให้มี
ความพร้อม
ในการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ของประชาชน 
ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
กีฬานันทนาการ 

สง่เสริมสขุภาพ

อนามยัของ

ประชาชนให้มี

ความสมบรูณ์

แข็งแรง 

พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐาน โดยมุ่ง
สร้างและปรับปรุง
ถนน ทางระบาย
น ้าให้มีมาตรฐาน 

เสริมสร้าง
การบริหาร
จัดการที่ดี 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ
เป้าหมาย 

การพัฒนาระบบ
การศึกษา และการ
ท้านุบ้ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาทั งในระบบ
และนอกระบบ 
ตลอดจนงานกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

เพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้มี
ความพร้อมทั งด้าน
เครื่องมือ และ
ศักยภาพในตนเอง 

พัฒนาคุณภาพชวีิต
ความเป็นอยู ่
ตลอดจนการสังคม
สงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก 

สง่เสริมสขุภาพ ให้

ประชาชนดแูลป้องกนั

โรคและ รักษาร่างกาย

ให้แขง็แรง 

การพฒันาระบบ

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบสาธารณปูโภค 

สาธารณปูการ 

การบริหารจดัการท่ีดี 

และสง่เสริมการมีสว่น

ร่วมของประชาชน 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

แผนงาน
เป้าหมาย 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

แ ผ น ง า น ก า ร ศ า ส น า 
วั ฒ น า ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แ ผ น ง า น ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสาธารณสุข แผนง าน เคหะและ
ชุมชน 
 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ แบบ ยท.03

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับ ความ กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

การสร้างความ การพัฒนาด้าน 1.การพัฒนาด้าน ยกระดับคุณภาพการศึกษา จํานวนโครงการที� ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน 1.จัดซื�อวัสดุการเรียน กองการศึกษา รร.เทศบาลฯ /

มั�นคงทางสังคม คุณภาพชีวิตและ ระบบการศึกษา ของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ดําเนินการจัดระบบการ กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า การศึกษาทั�งในระบบและ การสอน ศพด.

พัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ อย่างทั�วถึง ตลอดจนสร้าง ศึกษา ให้ได้มาตรฐาน 5 5 5 5 5 โครงการ นอกระบบ ตลอดจนงาน 2.ปรับปรุงซ่อมแซม

ชีวิตและการ เรียนรู้แบบ ศิลปวัฒนธรรม ความตระหนักให้เห็นคุณค่า และพัฒนาความรู้แก่ กิจกรรมประเพณี อาคารสถานที�

ศึกษา องค์รวม ประเพณี และ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม เด็กและเยาวชน

เรียนรู้อย่างมี ภูมิปัญญาท้องถิ�น ประเพณีและภูมิปัญญา

คุณภาพ ท้องถิ�น

จํานวนโครงการที� ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน  1. โครงการส่งเสริม กองการศึกษา รร.เทศบาลฯ /

ดําเนินการจัดระบบการ กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า การศึกษาทั�งในระบบและ การศึกษาของเด็ก ศพด.

ศึกษา ให้ได้มาตรฐาน 10 10 10 10 10 โครงการ นอกระบบ ตลอดจนงาน นักเรียนในทุกระดับ

และพัฒนาความรู้แก่ กิจกรรมประเพณี

เด็กและเยาวชน

จํานวนโครงการที� ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน  1.โครงการอบรมด้าน กองการศึกษา รร.เทศบาลฯ /

ดําเนินการจัดระบบการ กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า การศึกษาทั�งในระบบและ มารยาทและค่านิยมที�ดี ศพด.

ศึกษา ให้ได้มาตรฐาน 3 3 3 3 3 โครงการ นอกระบบ ตลอดจนงาน 2.โครงการฝึกสมาธิ

และพัฒนาความรู้แก่ กิจกรรมประเพณี เสริมสร้างภูมิปัญญา

เด็กและเยาวชน

ค่าเป้าหมาย
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับ ความ กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

จํานวนโครงการที� ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน 1.โครงการเสริมทักษะ กองการศึกษา รร.เทศบาลฯ /

ดําเนินการจัดระบบการ กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า การศึกษาทั�งในระบบและ ทางวิทยาศาสตร์ ศพด.

ศึกษา ให้ได้มาตรฐาน 3 3 3 3 3 โครงการ นอกระบบ ตลอดจนงาน 2.โครงการเสริมทักษะ

และพัฒนาความรู้แก่ กิจกรรมประเพณี ทางภาษาไทยและ

เด็กและเยาวชน ภาษาต่างประเทศ

จํานวนบุคลากรที�ได้รับ ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ พัฒนาศักยภาพบุคลกร 1.โครงการอบรมพัฒนา กองการศึกษา รร.เทศบาลฯ /

การฝึกอบรมพัฒนา กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า ทางการศึกษา ศักยภาพบุคลากรทาง ศพด.

ตนเอง 10 10 10 10 10 คน การศึกษา

จํานวนโครงการอนุรักษ์ ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ อนุรักษณ์ขนบธรรม 1.โครงการอนุรักษ์ กองการศึกษา รร.เทศบาลฯ /

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า ประเพณีท้องถิ�น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น ศพด.

8 8 8 8  8 โครงการ



-40-

-40-

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับ ความ กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
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แบบ ยท.03

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

เสริมสร้างความ การพัฒนาด้าน 2.การพัฒนาด้าน พัฒนาประสิทธิภาพการ  1.จัดซื�อเครื�องมือ ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ เพื�อขีดความสามารถของ  1.โครงการจัดซื�อ กองการศึกษา/

มั�นคงทางสังคม การเมือง บุคลากรและ บริหารและการจัดการอย่าง เครื�องใช้ รวมทั�งปรับปรุง กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า บุคลากรให้มีความพร้อม เครื�องมือเครื�องใช้ กองคลัง/กองช่าง

พัฒนาคุณภาพ การบริหารและ ประสิทธิภาพ ต่อเนื�อง สถานที�ทํางาน 5 5 5 5 5 โครงการ ทั�งด้านเครื�องมือและ 2.โครงการปรับปรุง กองสวัสดิการฯ/

ชีวิตและการ การพัฒนา การทํางานของ ศักยภาพในตนเอง อาคารสถานที� กองสาธารณสุข/

ศึกษาเรียนรู้ บุคลากรของ หน่วยงาน สํานักปลัด/

อย่างมีคุณภาพ ท้องถิ�น กองวิชาการฯ

สถานธนานุบาลล

1.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ เพื�อขีดความสามารถของ บุคลากรที�ได้รับการ กองการศึกษา/

บุคลากรในหน่วยงาน กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า บุคลากรให้มีความพร้อม อบรมพัฒนาตนเอง กองคลัง/กองช่าง

10 10 10 10 10 คน ทั�งด้านเครื�องมือและ กองสวัสดิการฯ/

ศักยภาพในตนเอง กองสาธารณสุข/

สํานักปลัด/

กองวิชาการฯ

สถานธนานุบาลล

ค่าเป้าหมาย



-44-

-44-

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
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แบบ ยท.03

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

การเสริมสร้าง การพัฒนาด้าน 3.การพัฒนาด้าน เพื�อให้ประชาชนมีคุณภาพ  1.จํานวนโครงการที� ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ พัฒนาคุณภาพชีวิต  1.โครงการปรับปรุง กองการศึกษา/

ความมั�นคงทาง อยู่ดีมีสุข คุณภาพชีวิตและ ชีวิตที�ดี มีสุขภาพพลามัยที� พัฒนาปรับปรุงสถานที� กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า ความเป็นอยู่ตลอดจน สถานที�กองกําลังกาย

สังคม พัฒนา สังคม แข็งแรงได้รับการจัดสวัสดิการ ออกกําลังกายแก่ประชาชน 3 3 3 3  3 โครงการ การสังคมสงเคราะห์

คุณภาพชีวิตและ และนัทนาการอย่างทั�วถึง ผู้ทุกข์ยาก

การศึกษาเรียนรู้ มีโอกาสพัฒนาอาชีพ มีความ

อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.จํานวนโครงการส่งเสริม ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ พัฒนาคุณภาพชีวิต  1. โครงการจัดแข่งขัน กองการศึกษา /

ดูแลด้านสุขภาพพลานามัย กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า ความเป็นอยู่ตลอดจน กีฬาประเภทต่างๆ กองสวัสดิการฯ/

10 10 10 10 10 โครงการ การสังคมสงเคราะห์

ผู้ทุกข์ยาก

3.จํานวนโครงการพัฒนา ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ พัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการช่วยเหลือ กองสวัสดิการฯ

และจัดสวัสดิการแก่ กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า ความเป็นอยู่ตลอดจน สังคมสงเคราะห์

ผู้สูงอายุ คนพิการและ 2 2 2 2 2 โครงการ การสังคมสงเคราะห์

ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ผู้ทุกข์ยาก

ค่าเป้าหมาย
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

4.จํานวนโครงการป้องกัน ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ การป้องกันแก้ไข โครงการป้องกันและ กองการศึกษา/

และแก้ไขปัญหา กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า ปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด กองสวัสดิการฯ

ยาเสพติด 2 2 2 2 2

โครงการ

5.จํานวนโครงการส่งเสริม ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ ส่งเสริมพัฒนาทักษะ โครงการสงเสริมอาชีพ กองสวัสดิการฯ

อาชีพแก่ประชาชน กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า ทางอาชีพแก่ประชาชน

1 1 1 1 1 โครงการ
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย



-52-
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แบบ ยท.03

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับเ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

การเสริมสร้าง การพัฒนาด้าน 4.การพัฒนาด้าน ดําเนินการเพื�อให้ประชาชนมี ร้อยละของผู้ป่วยในชุมชน ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน  1.โครงการปรับปรุง กองสาธารณสุขฯ

ความมั�นคงทาง อยู่ดีมีสุขของ ระบบการบริหาร สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า ลดลง กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า ดูแลป้องกันโรค และรักษา สาธารณสุขมูลฐาน

สังคม พัฒนา ท้องถิ�น และการจัดการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 2 ร่างกายให้แข็งแรง

คุณภาพชีวิตและ ด้านสาธารณสุข 3 5 7 10

การศึกษาเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับเ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย



-55-

-55-

แบบ ยท.03

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับเป้าประสงค์ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา เป้าประสงค์ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล (ตัวชี�วัดรวม) ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

การสร้างฐาน การพัฒนาด้าน 5.การพัฒนาด้าน จัดระบบสาธารณูปโภค ร้อยละของประชานที�ได้ ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ความ การพัฒนาระบบ โครงการปรับปรุงถนน กองช่าง

เศรษฐกิจของ โครงสร้างพื�นฐาน โครงสร้าง สาธารณูปการ ที�ได้มาตรฐาน รับบริการสาธารณูปโภค กว่า กว่า กว่า กว่า พึงพอใจ สาธารณูปโภค ทางเท้าและท่อระบายํ�า

จังหวัดที�มั�นคง คสบคู่การ พื�นฐาน ครอบคลุมการพัฒนาเมือง สาธารณูปการที�ได้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ของ สาธารณูปการ

และยั�งยืน ท่องเที�ยวเชิง มาตรฐานอย่างทั�วถึง 90 90 90 90 ประชาชน

อนุรักษ์ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90

ค่าเป้าหมาย
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับเป้าประสงค์ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา เป้าประสงค์ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล (ตัวชี�วัดรวม) ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
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แบบ ยท.03

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา ผลผลิต/โครงการ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

เสริมสร้างความ  -การพัฒนาและ  6.การพัฒนา พัฒนาระบบการให้ข้อมูล 1.มีช่องทางให้ประชาชน ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ การบริหารจัดการที�ดี โครงการประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ

มั�นคงทางสังคม ส่งเสริมการมี ด้านการเมือง ข่าวสาร เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า และส่งเสริมการมี ข่าวสารเทศบาล

พัฒนาคุณภาพ ส่วนร่วมของ การบริหาร เพิ�มขึ�น ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 80 ส่วนร่วมของประชาชน

ชีวิตและการ ประชาชนระดับ 90 90 90 90

ศึกษาเรียนรู้ ฐานราก

อย่างมีคุณภาพ  -การพัฒนาด้าน

การเมือง 

การบริหาร และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วน 2.จํานวนโครงการที�เกี�ยว ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ สร้างเครือข่ายและ โครงการส่งเสริมการมี กองสวัสดิการฯ/

การพัฒนา ภาคประชาชน กับการส่งเสริมการมี กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า ส่งเสริมการมีส่วนภาค ส่วนร่วมของประชาชน สํานักปลัด

บุคลากรของ ส่วนร่วมของประชาชน 3 3 3 3 3 โครงการ ประชาชน

ท้องถิ�น

 -สร้างความปลอดภัยในชีวิต 3.จํานวนโครงการในการ ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ การป้องกันสาธารณภัย โครงการอบรมป้องกัน สํานักปลัด งานป้องกันฯ

และทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันความปลอดภัยใน กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า และความปลอดภัยใน สาธารณภัย

ชีวิตและทรัพย์สินของ 2 2 2 2 2 ชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชน โครงการ

ค่าเป้าหมาย
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แบบ ยท.03

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับเป้าประสงค์ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา เป้าประสงค์ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล (ตัวชี�วัดรวม) ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

การบริหารจัดการ  การพัฒนาด้าน 7.การพัฒนาด้าน เพื�อให้ประชาชนมีจิตสํานึก 1.จํานวนโครงการด้าน ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ บริหารจัดการทรัพยากร โครงการขุดลอกคูคลอง กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยากร อนุรักษ์พลังงาน สิ�งแวดล้อม ในการดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม การรักษาสิ�งแวดล้อม กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม และสระนํ�าธรรมชาติ

ธรรมชาติและ และการจัดการ และการจัดการ และการบริหารจัดการขยะ 2 2 2 2 2

สิ�งแวดล้อมอย่าง ทรัพยากร ทรัพยากร โครงการ

เหมาะสมกับ ธรรมชาติและ ธรรมชาติ

ชุมชน/พื�นที�และ สิ�งแวดล้อม

มีความยั�งยืน อย่างยั�งยืน 2.จํานวนโครงการด้าน ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ปีละ บริการจัดการทรัพยากร โครงการรณรงค์ด้าน กองสาธารณสุขฯ

การบริหารจัดการขยะ กว่า กว่า กว่า กว่า ไม่น้อยกว่า ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม สิ�งแวดล้อม

มูลฝอยอย่างเป็นระบบ 2 2 2 2 2 โครงการ

ค่าเป้าหมาย
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัดระดับเป้าประสงค์ ความ กลยุทธ ผลผลิต / หน่วยงาน หน่วย

เชื�อมโยง อปท.ในเขต การพัฒนา เป้าประสงค์ ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง เทศบาล (ตัวชี�วัดรวม) ของ

จังหวัด 61 62 63 64 เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย



-47-

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ สนับสนุน

1 การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริม บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สํานักปลัด

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

2 ดานบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา

ของหนวยงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด/ สํานักปลัด/

กองกองคลัง/ กองกองคลัง/

กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ สํานักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง

3 ดานคุณภาพชีวิตและสังคม บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม

วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

4 ดานพัฒนาระบบการบริหารและจัดการ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ดานสาธารณสุข

5 ดานโครงสรางพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองการศึกษา

การเศรษฐกิจ แผนงานกอสรางโครงสราง กองชาง สํานักปลัด

พื้นฐาน

6 ดานการเมืองการบริหาร บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด/

การดําเนินงานอื่น กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม

การดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง สํานักปลัด กองสวัสดิการสังคม

7 ดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองชาง

ธรรมชาติ

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

สวนที่ 4  



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น

1.2 แนวทางการพัฒนา  : เพิ�มประสิทธิภาพการปฺบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลผลิตโครงการ) 2550 2551 2552 จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมจริยธรรมแก่พนักงาน  1 เพื�อฝึกอบรมจริยธรรมให้  1 พนักงานครูเทศบาลและ 30,000 30,000 30,000  1 พนักงานครูและบุคลากร กองการศึกษา

ครูและผู้เกี�ยวข้องทางการศึกษา แก่พนักงานครูบุคลากรทาง ครูลูกจ้าง ลูกจ้างชั�วคราว ทางการศึกษาได้นําธรรมะ

การศึกษา รวมทั�งบุคลากรทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาจิตของ

 2 เพื�อรับธรรมะไปใช้ในชีวิต ประมาณ 37 คน ได้รับการอบรม ตนเอง

ประจําวัน ทางจริยธรรม จํานวน 1 ครั�ง  2 หลักธรรมจะช่วยพัฒนา

 3 เพื�อพัฒนาจิตของพนักงานครู การเรียนการสอนได้ดียิ�งขึ�น

ในด้านของจริยธรรม

2 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาการ  1 เพื�อฝึกอบรมพนักงานครู  1 พนักงานครูเทศบาลและ 20,000    20,000    20,000     1 พนักงานครูเทศบาลได้รับ กองการศึกษา

เรียนการสอนของบุคลากรทาง เกี�ยวกับการพัฒนาการเรียน ครูจ้างชั�วคราว รวมทั�งบุคลากร ความรู้และทักษะการจัดการ

การศึกษา การสอน ทางการศึกษา ประมาณ 40 คน สอน

 2 เพื�อนําพนักงานครูไปทัศน  2 พนักงานครูและบุคลากร

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ทางการศึกษาได้รับประสบการณ์

ต่างเทศบาลที�จัดการศึกษา ตรงจากการไปทัศนศึกษา

สัมฤทธิ�ผล ดูงาน

 3 สร้างความกระตือรือร้นใน

คณะอาจารย์และบุคลากร

งบประมาณและที�มา



โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลผลิตโครงการ) 2550 2551 2552 จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มา

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  1 เพื�อจัดอบรมปฏิบัตคิการให้  1 คณะกรรมการส่งเสริมสนับ 50,000    40,000    40,000     1 คณะกรรมการและผู้บริหาร กองการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุน แก่คณะกรรมการส่งเสริมสนับ สนุนวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในทางการศึกษาได้แลกเปลี�ยน

งานวิชาการ โรงเรียนสังกัด สนุนงานวิชาการ และบุคลากร และเมืองพัทยา ระดับเขตการศึกษา ประสบการณ์จากการประชุม

เทศบาลและเมืองพัทยา ระดับเขต ทางการศึกษา  เขตการศึกษา 4  4  ประมาณ  50  คน  ได้ปะชุม  2 ได้รับการช่วยเหลือและมี

การศึกษา  4  2 เพื�อร่วมมือและสร้างเครือข่าย เชิงปฏิบัติการ  จํานวน 1 ครั�ง เครือข่ายเกี�ยวกับการจัดการ

ในการจัดการศึกษาให้เป็น ศึกษา

ระบบเดียวกัน

4 โครงการนเทศการศึกษา  1 เพื�ออบรมให้ครูพัฒนาแนว  1 พนักงานครูเทศบาล และ 30,000    30,000    30,000     1 ครูจะนําวิชาการไปพัฒนา กองการศึกษา

การสอน โดยการยึดผู้เรียนเป็น บุคลากรทางการศึกษา ประมาณ การเรียนการสอนได้ถูกต้อง

สําคัญ 50 คน  2 ครูมีความภาคภูมิใจในวิชา

 2 เพื�อเป็นการแนะนําและช่วย ชีพครู และร่วมมือกันทํางาน

เหลือในการรียนการสอน เพื�อสร้าง เป็นทีม

เจตคติและอุดมการณ์ในความ

เป็นครู

5 โครงการอบรมวิจัยชั�นเรียน  1 เพื�อฝึกทักษะการวิจัยชั�นเรียน  1 พนักงานครูและบุคลากรใน 50,000     1 พนักงานครูได้ดําเนินการ กองการศึกษา

อันเป็นส่วนหนึ�งของการเรียน กองการศึกษาได้รับการฝึกอบรม ทําวิจัยชั�นเรียนอย่าวเป็นระบบ

โดยยึดเด็กเป็นสําคัญ ประมาณ    40  คน  2 เพิ�มพูนทักษะการเรียน

 2 เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจ การสอนแก่ครู

แก่พนักงานครู



โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลผลิตโครงการ) 2550 2551 2552 จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มา

 3 เพื�อกระตุ้นให้พนักงานครู

ดําเนินการทําวิจัยชันเรียนทุกคน
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4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการบริหารและการจัดการดานสาธารณสุข

4.1  แนวทางการพัฒนา :  ปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพ (แผนงานสาธารณสุข)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกําจัด/ควบคุมสัตว   - เพื่อทําลายแหลงเพาะพันธุสัตวที่เปน  -พนหมอกควันพื้นที่ในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูปวย  - ประชาชนไมเกิดโรคจาก กองสาธารณสุขฯ

ที่เปนพาหะนําโรค พาหะนําโรคอยางตอเนื่อง อยางนอย 12 ครั้งตอป ที่ลดลง สัตวและแมลงซึ่งเปนพาหะ

   -กําจัดหนูและสัตวพาหะตามบานเรือนใหได

อยางนอย รอยละ 30

2 โครงการอบรมฟนฟูอาสาสมัคร  - เพื่ออบรมชี้แจงขาวสารดาน  - อบรมฟนฟู อสม. จํานวน  71 คน 85,000 85,000 85,000 85,000 จํานวน อสม.  - อสม.ไดรับขาวสารดาน กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข สาธารณสุขประจําทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ที่เขารวม   สาธารณสุข และสามารถ

 - เพื่อควบคุมการปองกัน แกไขปญหา  - กิจกรรมประกวด  อสม.ดีเดน โครงการและ แกไขปญหาไดทันเหตุการณ

ในชุมชนไดทันทวงที  -ทัศนศึกษาดูงาน ไดรับความรู  - การทํางานระหวางชุมชน/

 - เพื่อแจงปญหาและการเกิดโรคใน รอยละ 80 เทศบาลบรรลุตามเปาหมาย

ชุมชนไดทันเหตุการณ

3 โครงการปองกันและควบคุม  -เพื่อลดความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อโรค  -อบรมใหความรูแกผูเลี้ยงสุนัขและแมว 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนสุนัข  -สุนัขและแมวไดรับการปองกัน กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบา พิษสุนัขบา แก อสม. ประมาณ 50 คน และแมว การโรคพิษสุนัขบา

 -เพื่อควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา  - บริการและวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ที่ไดรับ  -สุนัขและแมวไดรับการควบคุม

ในเขตเทศบาล ทําหมัน ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว บริการ

ประมาณ 400 ตัว จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณรวม 225,000 225,000 225,000 225,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เทศบาลตําบลหวยยอด

งบประมาณและที่ผานมา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและกีศึกษาเรียนรุอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่3 การพัฒนาดานอยูดีมีสุขของทองถิ่น
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4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการบริหารและการจัดการดานสาธารณสุข

4.2  แนวทางการพัฒนา :  สงเสริมและพัฒนาความรูแกประชาชนในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง (แผนงานสาธารณสุข)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมสัมมนาผูสูงอายุ  - เพื่ออบรมใหความรูแกผูสูงอายุ  - กลุมผูสูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาลมีความรู กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล 200 คน โดยอบรมเดือนละ  1 ครั้ง ที่เขารวม ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ

 - เพื่อติดตามดูแลและควบคุม และทัศนศึกษาดูงาน  1  ครั้ง กิจกรรม ตนเอง

และปองกันโรคของผูสูงอายุ  - คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยูใน

 - เพื่อสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ เกณฑไดมาตรฐาน

การมีสวนรวมของผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางใกลชิด

2 โครงการรณงคใหวัคซีนโปลิโอ  -เพื่อใหวัคซีนโปลิโอเสริมแกเด็ก  -ใหวัคซีนโปลิโอเสริมแกเด็กอายุ 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็ก  -เด็กกลุมเปาหมายไดรับวัคซีน กองสาธารณสุขฯ

อายุต่ํา 5 ป จํานวน 2 ครั้ง ให  ต่ํากวา 5 ป ทุกคน จํานวน 2 ครั้ง อายุที่ต่ํากวา โปลิโอมีความครอบคลุมไมต่ํา

ครอบคลุม ไมต่ํากวารอยละ 90 5 ป ที่ปลอด กวารอยละ 90 และมีภูมิตานทาน

โรคโปลิโอ ตอโรคโปลิโอที่จะปองกันการ

แพรระบาดของเชื้อโปลิโอ

 -รักษาระดับภาวะของการปลอด

โปลิโอไดอยางตอเนื่อง

งบประมาณรวม 210,000 210,000 210,000 210,000

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและกีศึกษาเรียนรุอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานอยูดีมีสุขของทองถิ่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา
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4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการบริหารและการจัดการดานสาธารณสุข

4.3  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยชุมชน (แผนงานสาธารณสุข)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอาหารดีศรีหวยยอด  - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว   - จัดมหกรรม "อาหารดีศรีหวยยอด" 300,000 300,000 300,000 300,000  -จํานวนผูเขา  - ทําใหประชาชนไดบริโภค กองสาธารณสุขฯ

และถนนคนเดินเพื่อครอบครัว  ของอําเภอหวยยอด  โดยการจัดออกงานรานคาอาหาร รวมกิจกรรม อาหารที่สะอาดและมีสุขภาพจิต

อุนใจ  - เพื่อใหประชาชนทั่วไปและ  ของอําเภอหวยยอด และใกลเคียง  -ผูประกอบการ สุขภาพที่ดี

นักทองเที่ยวไดบริโภคอาหาร และจัด"ถนนคนเดิน" โดยการจําหนาย ที่ผานเกณฑ  - ทําใหเศรษฐกิจของอําเภอ

สะอาด  รสชาติ   อรอย  สินคาตางๆและการแสดงของครอบครัว มาตรฐาน หวยยอดดีขึ้น

"Clean Food Good Taste" เด็ก/เยาวชนการเลนเกมสของครอบครัว กรมอนามัย  - ประชาชนมีสถานที่เลือกซื้อ

ตามนโยบายของกรมอนามัย อาหารที่สะอาด ไดแสดงออก

กระทรวงสาธารณสุข และนําครอบครัวมาพักผอน

  - เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตที่ดี หยอนใจ  สรางความอบอุน

และสรางความอบอุนในครอบครัว ใหแกสมาชิกในครอบครัว

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและกีศึกษาเรียนรุอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานอยูดีมีสุขของทองถิ่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการสนับสนุนสําหรับการ  - เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน - จัดบริการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละความ  -ศูนยสาธารณสุขมูลฐานมีวัสดุ กองสาธารณสุขฯ

พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ในชุมชน ดานสาธารณสุข (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พึงพอใจ อุปกรณ เครื่องมือในการบริการ

 -เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ  -จัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนย ของประชาชน ดานสุขภาพในชุมชน

เครื่องมือในการจัดบริการ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  -อาสามสมัครสาธารณสุข

สุขภาพเบื้องตน  -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือครุภัณฑ สามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว

 -คาสาธารณูปโภค (ประปา,ไฟฟา)

 -ซอมแซมวัสดุและครุภัณฑ

3 โครงการสงเสริมการดําเนินงาน  -เพื่อสนับสนุนสงเสริมการ  -เนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การ 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละประชาชน ทําใหประชาชนไดรับบริการ กองสาธารณสุข

กองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและการ ในเขตทศบาล ดานสาธารณสุขทั่วถึงยิ่งขึ้น

(สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ รักาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จําเปน เขาถึงบริการ

เทศบาลตําบลหวยยอด) ตอสุขภาพและการดํารงชีวิตของประชาชน สุขภาพ

งบประมาณรวม 420,000 420,000 420,000 420,000
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แบบ ผ.01

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

1.1 (แผนงานการศึกษา)

ที่ ตัวชี้วัด หนวยงานที่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 โครงการจัดกิจกรรมเด็ก  - เพื่อใหเด็กเยาวชนไดรับความรูใน  - จัดอบรมศิลปะ/ดนตร/ีมัคคุเทศน 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของเด็กและ  - เด็กและเยาวชนสามารถนําความรู กองการศึกษา

และเยาวชนภาคฤดูรอน กิจกรรมตางๆ อยางถูกตอง อบรมกลองยาว ดนตรีพื้นเมือง ลฯ เยาวชนไดรับความรู ไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิต

 - เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไดฝกฝนทักษะ อบรมการฝกอาชีพใหแกเด็กและเยาวชน จากกิจกรรมตางๆ ประจําวันได

และเพิ่มพูนความรู ความสามารถนํามาใช ในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง/1กิจกรรม  - เด็กและเยาวชนไดทํากิจกรรมรวมกัน

ใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน ใชเวลา ผูเขารวมกิจกรรม ตั้งแต 15-50 คน เกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคี

วางใหเปนประโยชนหางไกลยาเสพติด

2 โครงการงานวันกําเนิด  - เพื่อเปนการแสดงออกถึงสํานึกในพระคุณ  - คณะกรรมการโรงเรียน ทายาท 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของนักเรียน   - ผูบริหาร ครูอาจารยนักเรียนทุกคน กองการศึกษา

โรงเรียน ของผูกอตั้งฯโรงเรียน คณะครูอาจารย นักเรียนโรงเรียน ครู กรรมการ ผูเขารวม ไดมีโอกาสแสดงออกถึงการสํานึกใน (รร.เทศบาลฯ)

 - เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสแสดง เทศบาลหวยยอดวิทยา รวมผูเกี่ยวของ กิจกรรม พระคุณของผูกอตั้งและคณะกรรมการ

ความกตัญูกตเวทีตอผูกอตั้งโรงเรียน เขารวมกิจกรรมและพิธีทางศาสนา โรงเรียนที่ไดเสียสละจัดตั้งโรงเรียน

 - เพื่อเปนการสรางสัมพันธที่ดีระหวาง ประมาณ 1,000 คน  ขึ้นมา

โรงเรียน ชุมชน และบาน  - ชาวหวยยอดทุกคนไดเกิดความภาค

 - เพื่อใหประชาชนชาวหวยยอดทุกคน ภูมิใจในทองถิ่นของตนที่ไดเล็งเห็นถึง

ไดเล็งเห็นถึงบุคคลสําคัญของการศึกษา ความสําคัญของการจัดการศึกษาใหกับ

เยาวชนและทองถิ่น

 - สรางความสัมพันธอันดีระหวาง

โรงเรียน

จะไดรับ

โครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

เปาหมายวัตถุประสงค
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ที่ ตัวชี้วัด หนวยงานที่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบจะไดรับ

โครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมายวัตถุประสงค

3 โครงการสัปดาหหองสมุด  - เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน  - จัดสัปดาหกิจกรรมหองสมุด 1 ครั้ง 7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวนผูเขารวม  - นักเรียนมีนิสัยรักการอาน กองการศึกษา

 - เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนใหนักเรียน เพื่อใหนักเรียนทุกระดับไดใชหองสมุด กิจกรรม รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน (รร.เทศบาลฯ)

เขาใชหองสมุด โดยกิจกรรม เชน  - นักเรียนมีความกระตือรือรน

 - เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปน  - ตอบปญหาทางวิชาการ              ในการคนควาหาความรูจากหองสมุด

ประโยชน  - หาคําตอบจากหนังสือในหองสมุด   

 - ตอบัตรคํา,ปริศนาคําทายตางๆ      

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชภาษาไทย  - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน 45,000 45,000 45,000 45,000 จํานวนผูเขารวม  - ทําใหผูเรียน ครู ผูบริหารและ กองการศึกษา

ผูเรียนกลุมสาระการเรียน - เพื่อเพิ่มทักษะความรูความสามารถดาน ทักษะภาษาไทย ไมนอยกวา 600 คน กิจกรรม ผูปกครองเห็นความสําคัญของการอาน (รร.เทศบาล)

ภาษาไทย ภาษาไทย 4 ดาน คือ การพูด ฟง อาน เขียน  - จัดกิจกรรมรักการอาน (20,000) (20,000) (20,000) (20,000)  - ทําใหนักเรียนรักการอาน

 - เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดนิสัยรักการอาน - จัดกิจกรรมวันสุนทรภู (10,000) (10,000) (10,000) (10,000)  - ผูเรียนมีทักษะความรูความสามารถ

 - เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิด  - จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ (10,000) (10,000) (10,000) (10,000) ดานภาษาไทย 4 ดาน คือ การพูด ฟง

ประโยชนดวยการอาน  - จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมรายวิชา (5,000) (5,000) (5,000) (5,000) อาน  เขียน

 - สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกในทางที่ ภาษาไทย  - ผูเรียนมีความกลาแสดงออกใน

ถูกตอง ทางที่ถูกตอง

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรน  - จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา 55,000 55,000 55,000 55,000 จํานวนผูเขารวม  - ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน กองการศึกษา

ผูเรียนกลุมสาระการเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรม ในการใชภาษาอังกฤษ (รร.เทศบาล)

ภาษาตางประเทศ  - เพื่อฝกใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะทาง  - จัดกิจกรรมแขงขันคัดลายมือภาษา (5,000) (5,000) (5,000) (5,000)  - ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะทางการ

การฟงการพูด การอานและการเขียนภาษา อังกฤษ ฟง การพูด การอานและการเขียน

อังกฤษ  - จัดกิจกรรมแขงขันสะสมคําศัพท (5,000) (5,000) (5,000) (5,000) ดานภาษาอังกฤษ

 - จัดกิจกรรมแขงขันทองศัพทปากเปลา (5,000) (5,000) (5,000) (5,000)

 - จัดกิจกรรมแขงขันความรูภาษาอังกฤษ (10,000) (10,000) (10,000) (10,000)

 - จัดกิจกรรม Engligh On Tour (30,000) (30,000) (30,000) (30,000)
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6 โครงการเขาคายพุทธบุตร - เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูหลักธรรมทาง  - จัดเขาคายพุทธบุตรฝกอบรมความรู 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนผูเขารวม  - นักเรียนรูหลักธรรมทางพุทธศาสนา กองการศึกษา

พระพุทธศาสนาแบบบูรณาการ เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม  - นักเรียนไดรูจักการฝกวิปสสนา (รร.เทศบาลฯ)

 - เพื่อใหนักเรียนไดฝกวิปสสนากรรมฐาน และฝกวิปสสนากรรมฐานแกนักเรียน กรรมฐานเบื้องตน

เบื้องตน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  - นักเรียนไดฝกฝนตนเองใหมี

 - เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝนตนเองใหมี โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวิทยา ระเบียบวินัย

ระเบียบวินัย  - นักเรียนไดทํากิจกรรมสงเสริม

 - เพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรมสงเสริม ความสามัคคี

ความสามัคคี  - นักเรียนไดมีความสุขกับธรรมะ

 - เพื่อใหนักเรียนมีความสุขกับธรรมะ

7  โครงการพัฒนาการเรียน - เพื่อพัฒนาความรูและผลสัมฤทธิ์ทางการ  - จัดสอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขารวม  - นักเรียนชั้น ป.6 และม.3 มี กองการศึกษา

การสอนและผลสัมฤทธิ์ เรียนใหกับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 วิทยาศาสตร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรม ความรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รร.เทศบาลฯ)

ทางการเรียน  - เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนใน แกนักเรียนชั้น  ป.6 และม.3 สูงขึ้น

การสอบ  O- NET  - นักเรียนชั้น ป.6 และม.3 มีผลสัมฤทธิ์  - นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 มีความ

 - เพื่อใหนักเรียนมีความรูทั้ง 5 กลุมสาระ ทางการเรียนในแตละกลุมสาระไมนอย พรอมในการสอบ O-NET

การเรียนรูเพิ่มมากขึ้น รอยละ 65

8 โครงการแนะแนวการ  - เพื่อใหนักเรียนชั้น ป.6 ตาง  โรงเรียน  - นักเรียนชั้นป.6 ตางโรงเรียนไดรับการ 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวนผูเขารวม  - นักเรียนชั้น ป.6 ตางโรงเรียนเขา กองการศึกษา

ศึกษาตอ ในอําเภอหวยยอดไดศึกษาตอชั้น ม.1ใน แนะแนวการศึกษาชั้น  ม.1ในโรงเรียน กิจกรรม ศึกษาตอสายสามัญในโรงเรียนเทศบาล (รร.เทศบาลฯ)

โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวิทยา เทศบาลหวยยอดวิทยา หวยยอดวิทยามากยิ่งขึ้น
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9 โครงการเตรียมความ  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูและ  - จัดเตรียมการสอบแขงขันนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  - นักเรียนตัวแทนคนเกงมีทักษะความรู กองการศึกษา

พรอมแขงขันคนเกงใน นักเรียนในโรงเรียนมีความตื่นตัวในการ คนเกงในโรงเรียน ระดับชั้น ป.5 และ ม.2 ดานวิชาการเพิ่มขึ้นและมีความพรอม (รร.เทศบาลฯ)

โรงเรียนทองถิ่น คนควาหาความรูทางวิชาการ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก วิชา ในการแขงขันคนเกงในระดับประเทศ

 - เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนใน ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร

การเขารวมแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาตางประเทศ

  - คัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ผานเกณฑ

รอยละ 60 ขึ้นไป เขารวมแขงขันระดับ

ประเทศ

10 โครงการจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อจัดตั้งวงดนตรีสากลประเภทวงสตริง  - จัดซื้อเครื่องดนตรีวงสตริง พรอมเครื่อง 170,000  -  -  - จํานวนเครื่องดนตรี  - มีอุปกรณสําหรับการเรียนการสอน กองการศึกษา

ดนตรีวงสตริง พรอม และสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทางดนตรี ขยายเสียง ดังนี้ วงสตริงที่ไดมาตรฐาน พรอมกับความตองการของนักเรียน (รร.เทศบาลฯ)

เครื่องขยายเสียง  - เพื่อใหมีอุปกรณที่พรอมสําหรับนําไปใช  - กีตารไฟฟาโซโล จํานวน 1   ตัว (25,000)  - มีวงดนตรีตริงขนาดใหญสําหรับทํา

ทํากิจกรรมตางๆ  - กีตารเบสไฟฟา 5 สาย จํานวน 1 ตัว (25,000) กิจกรรมตางๆของนักเรียน

 - คียบอรดไฟฟา จํานวน 1 ตัว (30,000)

 - ตูแอมปขยายเสียงคียบอรดขนาด (30,000)

100 วัตต จํานวน 1 ตู  -

 - ตูซับเบสขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 ตู (50,000)

 - ชุดไมคลอย 1 ชุด (10,000)

11 โครงการพัฒนาการจัด  - เพื่อพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของ งบประมาณรวม 750,000 750,000 750,000 750,000 จํานวนผูเขารวม  - ทําใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน กองการศึกษา

การศึกษา โดยใชโรงเรียนนักเรียน ผูปกครองชุมชนและคณะกรรมการ 1 การพัฒนาและการมีสวนรวมของ  -  - กิจกรรม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น (รร.เทศบาลฯ)

เปนฐานในการพัฒนา สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนใหเขามากรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด พื้นฐานเขามามีบทบาทในการจัดการ

(SBMLD) มีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  - โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ศึกษาของโรงเรียน

 - เพื่อพัฒนาสงเสริมใหโรงเรียนมีความ สถานศึกษา 37,500 37,500 37,500 37,500  - โรงเรียนมีความคลองตัวในการจัด

คลองตัวในการจัดการศึกษา การศึกษา

 - เพื่อพัฒนาโรงเรียนเปนฐานในการจัดการ 2 การจัดการศึกษาในระบบ 562,500 562,500 562,500 562,500  - โรงเรียนเปนฐานในการจัดการ

ศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม 1) โครงการพัฒนาความเปนเลิศตาม ศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย ใหประชาชนไดเรียนรูตลอดชีวิต อัจริยภาพของนักเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 อัธยาศัย
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 - กิจกรรมงานประดิษฐจากเศษวัสดุ

เหลือใช (100,000) (100,000) (100,000) (100,000)

  - กิจกรรมผามัดยอม (50,000) (50,000) (50,000) (50,000)

2) โครงการจัดกิจกรรมศูนยการเรียนรูสู

 อาเซียน 32,500 32,500 32,500 32,500

3) โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและพลังง 50,000 50,000 50,000 50,0030

ทางเลือก

4) โครงการตามรอยพอตามหลักเศรษฐกิจ 30,000 30,000 30,000 30,000

พอเพียง

 - ปลูกผักสวนครัว

 - เลี้ยงปลาดุก

 - เพาะเห็ด

5) โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานดนตรี 300,000 300,000 300,000 300,000

 - กิจกรรมดนตรีสตริง

 - กิจกรรมดนตรีกลองยาว

 - กิจกรรมดนตรีอังกะลุง

3 การจัดการศึกษานอกระบบ

1) โครงการสรางสรรคงานศิลป 75,000 75,000 75,000 75,000

4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 75,000 75,000 75,000 75,000

1) โครงการอบรมการเสริมสรางทักษะ

ดานอาชีพระยะสั้นใหแกเด็กในชุมชน (30,000) (30,000) (30,000) (30,000)

2) โครงการศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปญญา (45,000) (45,000) (45,000) (45,000)

ทองถิ่นสูอาชีพ
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12 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพทาง นักเรียนชั้น ป.1- ม.3 เขารวมกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  - นักเรียนไดพัฒนาศักยภาพทาง กองการศึกษา

ผูเรียนกลุมสาระการ คณิตศาสตร ดังตอไปนี้ คณิตศาสตร (รร.เทศบาลฯ)

เรียนรูคณิตศาสตร  - เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา  - แขงขัน A-MATH  - นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา

คณิตศาสตร  - แขงขัน SUDOKU คณิตศาสตร

 - แขงขัน BINGO STRAIGHT GAME

 - สอบแขงขันคิดเลขเร็ว

 - สอบแขงขันอัจริยภาพทางคณิตศาสตร

13 โครงการเขาคายคณิต  - เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตร - นักเรียนระดับชั้น ม.ตน เจาหนาที่ที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  - นักเรียนเห็นคุณคาของวิชาคณิต กองการศึกษา

วิทยศาสตร และวิทยาศาสตร สามารถคิดและแกไขปญห เกี่ยวของ ผูควบคุมและผูบริหารสถานศึกษา และวิทยาศาสตร สามารถคิดและแกไข (รร.เทศบาลฯ)

ตามกระบวนการทางการดานคณิตศาสตร จํานวน ประมาณ 100 คน ปญหาได

และวิทยาศาสตรได ณ ศูนยวิทยาศาสตรนครศรีธรรมราช  - นักเรียนมีเจคคติที่ดีตอวิชาคณิต

 - เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตค หรือศูนยอื่นๆ ศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร

ที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรและวิชาศาสตร  - นักเรียนไดเรียนรูและรูจักแหลงเรียนรู

และสรางแรงจูงใจในการเรียน นอกหองเรียน

 - เพื่อใหนักเรียนเขาใจการทําโครงงานและ

สามารถเขียนโครงราง โครงงานที่สนใจได

 - เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและรูจักแหลง

เรียนรูอื่นๆนอกหองเรียน

14 โครงการสนับสนุนการ  - เพื่อใหการดําเนินงานดานการ  - ดําเนินการสนับสนุนการบริหาร 1,277,430 1,379,700 1,49,200 1,616,000 จํานวนเงินที่สนับสนุน  - การบริหารจัดการศึกษาของศูนย กองการศึกษา

บริหารคาใชจาย จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)(เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินอุดหนุนทั่วไป) พัฒนาเด็กเล็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สถานศึกษาของศูนย เทศบาลตําบลหวยยอดเปนไปอยาง ดังนี้ มากยิ่งขึ้น

พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพ 1) จัดหาอาหารเสริม (นม)  ใหแก (287,430) (316,200) (347,800) (382,600)

เด็ก       เด็กเล็กไมนอยกวา 260 วัน  ในอัตรา

7.37 บาท ตอวัน

2)จัดหาอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็ก (735,000) (808,500) (889,400) (978,400)

จํานวน  245 วัน มนอัตรามื้อละ 20 บาท

ตอคนตอวัน
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3)คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (255,000) (255,000) (255,000) (255,000)

ในอัตราคนละ  1,700 บาทตอป

15 โครงการสนับสนุนการ  - เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหาร  - ดําเนินการใหการสนับสนุนการ 28,886,760 30,766,400 33,413,100 36,294,700 จํานวนเงินที่สนับสนุน  - การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและ กองการศึกษา

บริหารจัดการศึกษาระดับจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและภาคบังคับ บริหารจัดการศึกษาเด็กระดับปฐมวัย (เงินอุดหนุนทั่วไป)(เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินอุดหนุนทั่วไป) ภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ปฐมวัยและภาคบังคับ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเปนไปอยางมี  - ม.3  ดังนี้ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพ 1)เงินเดือนครู (16,076,500)(17,041,100(18,745,200(20,619,800)

2) เงินวิทยฐานะ (2,898,000) (3,187,800) (3,506,600) (3,857,300)

3) คาการศึกษาบุตร (108,400) (108,400) (108,400) (108,400)

4) คาเชาบาน (324,000) (324,000) (324,000) (324,000)

5)คาจางลูกจางประจํา (ภารโรง) (178,500) (196,400) (216,100) (237,800)

6) คาตอบแทนบุคลากรสนับสนุน (401,600) (441,800) (486,000) (534,600)

การสอน

7) เงินเพิ่มการครองชีพพนักจาง (72,000) (72,000) (72,000) (72,000)

8) คาตอบแทนการตรวจประเมิน (20,000) (20,000) (20,000) (20,000)

ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

9) เงินประกันสังคมบุคลากร (23,680) (23,680) (23,680) (23,680)

สนับสนุนการสอน

10)คาใชจายในการพัฒนาขาราชการ (123,000) (123,000) (123,000) (123,000)

ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

11)จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหเด็ก (1,532,960) (1,700,000) (1,900,000) (2,090,000)

อนุบาล-ป.6 ไมนอยกวา 260 วัน

12) จัดหาอาหารกลางวันใหเด็ก (3,200,000) (3,600,000) (3,960,000) (4,356,000)

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลไมนอย

กวา 200 วัน

13) คาใชจายในการเชื่อมตอ (16,800) (16,800) (16,800) (16,800)

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง

14) คาใชจายในการรณรงคปองกัน (21,000) (21,000) (21,000) (21,000)
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ยาเสพติดในสถานศึกษา

15)คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม (50,000) (50,000) (50,000) (50,000)

รักการอาน

16)คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน (200,000) (200,000) (200,000) (200,000)

17)คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู (50,000) (50,000) (50,000) (50,000)

ของโรงเรียนสําหรับเปนฐานในการศึกษา

ตลอดชีวิต

18)คาใชจายในการพัฒนาหองสมุด (100,000) (100,000) (100,000) (100,000)

โรงเรียน

19)คาใชจายในการพัฒนาสถานศึกษา (100,000) (100,000) (100,000) (100,000)

ดีเดน

20)คาใชจายในการจัดทําศูนยเรียนรู (50,000) (50,000) (50,000) (50,000)

สําหรับเด็กปฐมวัย

21) จัดสรรปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน (23,000) (23,000) (23,000) (23,000)

ยากจน ระดับ ป.1 - ป.6 อัตราคนละ 

500 บาท/ภาคเรียน ไมเกินรอยละ 40

ของจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

22) จัดสรรปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน (33,000) (33,000) (33,000) (33,000)

ยากจน (ม.1-ม.3) อัตราคนละ 

1,500 บาท/ภาคเรียน ไมเกินรอยละ30

ของจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน

23) คาจัดการเรียนการสอน (รายวัน) (1,252,200) (1,252,200) (1,252,200) (1,252,200)

เด็กอนุบาล - ป.6

24) คาหนังสือเรียนเด็กอนุบาล - ป.6 (378,030) (378,030) (378,030) (378,030)

25) คาเครื่องอุปกรณการเรียน อนุบาล- (233,050) (233,050) (233,050) (233,050)

ป.6

26) คาเครื่องแบบนักเรียนอนุบาล - (233,700) (233,700) (233,700) (233,700)
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ประถมศึกษา

27) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (316,430) (316,430) (316,430) (316,430)

อนุบาล - ประถมศึกษา

28) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (420,000) (420,000) (420,000) (420,000)

ม.ตน

29) คารายหัวสวนเพิ่ม (Top Up ) (120,000) (120,000) (120,000) (120,000)

ม.ตน

30) คาหนังสือเรียนระดับ ม.ตน (100,910) (100,910) (100,910) (100,910)

31) คาเครื่องอุปกรณการเรียน ม.ตน (50,400) (50,400) (50,400) (50,400)

32) คาเครื่องแบบนักเรียน ม.ตน (54,000) (54,000) (54,000) (54,000)

33) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ม.ต (105,600) (105,600) (105,600) (105,600)

34) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร (20,000) (20,000) (20,000) (20,000)

สถานศึกษา

16 โครงการสนับสนุนอาหาร  - เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ใหแกเด็ก  - จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหแกเด็กนักเรีย 1,293,800 1,423,200 1,565,600 1,722,200 จํานวนเงินที่สนับสนุน  - เด็กนักเรียนโรงเรียนหวยยอด (กลึง) กองการศึกษา

เสริม (นม) ใหแกโรงเรียนนักเรียนหวยยอด (กลึง) โรงเรียนหวยยอด (กลึง) ไมนอยกวา260วัน(เงินอุดหนุนทั่วไป)(เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินอุดหนุนทั่วไป) ไดรับอาหารเสริม (นม) อยางเพียงพอ

หวยยอด (กลึง)

17 โครงการสนับสนุนอาหาร  - เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก  - ใหการสนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็ก 2,700,800 2,970,900 3,268,000 3,595,000 จํานวนเงินที่สนับสนุน  - เด็กนักเรียนโรงเรียนหวยยอด (กลึง) กองการศึกษา

กลางวันใหแกโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนหวยยอด (กลึง) นักเรียนโรงเรียนหวยยอด (กลึง) ไมนอยก (เงินอุดหนุนทั่วไป)(เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินอุดหนุนทั่วไป) ไดรับอาหารกลางวันอยางเพียงพอ

หวยยอด (กลึง) 200 วัน

18 โครงการหนูนอยสราง  - เพื่อสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนในดาน  - จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  - ผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย กองการศึกษา

สรรค (แขงขันทักษะทาง รางกายอารมณ  สังคม และสติปญญา อายุ 3 ป จํานวน  1 ครั้ง อารมณ สังคม และสติปญญา (ศพด.)

วิชาการ)  - ระบายสีภาพ

 - ปะติดภาพ
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19 โครงการหนูนอยเรียนรูสู  - เพื่อใหเด็กเล็กเกิดการเรียนรูอยางมี  - จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่แกเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผุเขารวมกิจกรรม  - เด็กเล็กไดศึกษาแหลงเรียนรูจาก กองการศึกษา

โลกกวาง ความสุขจากประสบการณตรงและสถานที่จรผิูปกครอง บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานที่จริง (ศพด.)

 - เพื่อชวยใหเด็กเกิดการใฝฝนเรียนรูอยาง คณะกรรมการศูนยฯและผูเกี่ยวของ 

ตอเนื่องตลอดเวลา ไมนอยกวา 1 ครั้ง

20 โครงการจัดทํา/ปรับปรุง  - เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัด  - จัดประชุมครูผูดูแลเด็กและผูเกี่ยวของ 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของครูและ  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแผนพัฒนา กองการศึกษา

แผนยุทธศาสตรพัฒนา การแบบมีสวนรวมจากทุกฝายในการจัดทํา ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ จํานวน 2 ฉบับ ผูเกี่ยวของเขารวม และแผนปฏิบัติการประจําป (ศพด.)

การศึกษาและแผนปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 2 ฉบับ จัดทําแผนฯ

การประจําปของ ศพด. ประจําป

21 โครงการประชุมผู  - เพื่อชี้แจงนโยบายประสานความสัมพันธ  - จัดประชุมผูปกครอง/คณะกรรมการ 8,000 8,000 8,000 8,000 รอยละของผูเขารวม  - ผูปกครองและกรรมการศูนย ฯ กองการศึกษา

ปกครองและกรรมการ ระหวางผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปละ 2 ครั้ง ประชุม และครูผูดูแลเด็กเขาใจนโยบายและ (ศพด.)

สถานศึกษาศูนยพัฒนา ผูบริหารครู คณะกรรมการติดตามและ  - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ ผลการดําเนินงานของศูนย

เด็กเล็ก ประเมินผลแผนฯ ผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวขอ ประเมินผลแผนฯ ปละ 3 ครั้ง  - คณะกรรมการติดตามฯไดมีการ

ติดตามการทํางานของศูนยพัฒนาฯ

22 โครงการพัฒนาศูนยการ  - เพื่อพัฒนาขอมูล องคความรูของศูนย  - จัดทําปายบอกชื่อแร ประโยชนของแร 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  - มีศูนยการเรียนรูเหมืองแรหวยยอด กองการศึกษา

เรียนรูเหมืองแรหวยยอด เรียนรูเหมืองแรหวยยอด ชนิดตางๆ สําหรับใหบริการแกเด็ก เยาวชนและ

 - เพื่อเปนศูนยรวบรวมขอมูล ขาวสาร  - ติดตั้งไฟสองสวาง ดานหนาศูนยการ ประชาชนทั่วไป

ความรูและองคความรูดานประวัติศาสตร เรียนรูเหมืองแร  - มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในเขต

ของหวยยอดและการทําเหมืองแร  - ปรับปรุงพื้นที่ดานหนาศูนยการเรียนรู เทศบาล ทําใหเกิดการขยายตัวทาง

เหมืองแรหวยยอด เชน ทํารั้ว ทางเทา ลฯ เศรษฐกิจ

23 โครงการฝกอบรมเชิง  - เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีทักษะและ  - นักเรียนที่สนใจฝกอบรม จํานวน 50 ค 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  - นักเรียนทักษะการทําผาบาติกระบาย กองการศึกษา

ปฏิบัติการผาบาติก สรางโอกาสเปนอาชีพเสริมรายได เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพใน (รร.เทศบาลฯ)

ระบาย อนาคต

 - นักเรียนมีความสุข มีสุนทรียภาพจาก

การทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจ สงเสริม

คุณลักษณะ เกง ดี มีสุข
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โครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมายวัตถุประสงค

24 โครงการปรับปรุงหลัก-  - เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากรอบ  - จัดประชุมผูดูแลเด็กและผูเกี่ยวของใน 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรที่ตรง กองการศึกษา

สูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หลักสูตรทองถิ่นและสาระการเรียนรู การจัดกรอบหลักสูตรใหตรงตามความ ตามมาตรฐานและความตองการของ (ศพด.)

กรอบหลักสูตรทองถิ่น ตองการของทองถิ่น ทองถิ่น

และสาระการเรียนรู  - ปรับปรุงหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใหตรงตามมาตรฐานและตามความตองการ

ของทองถิ่น

25 โครงการผลิตสื่อและ  - เพื่อสงเสริมใหครูผลิตสื่อการสอนที่มี  - ครูเด็กเล็กมีผลงานดานการผลิตสื่อใน 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  - ครูทุกคนผลิตสื่อการสอนที่มี กองการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา ประสิทธิภาพตรงกับความตองการของผูเรียนการเรียนการสอนอยางนอย คนละ 3 ชิ้น ประสิทธิภาพตรงกับความตองการ (ศพด.)

 - เพื่อสรางบรรยากาศใหหองเรียนมีความ ตอป ของผูเรียนได

นาสนใจมากยิ่งขึ้น  - ครูผูดูแลเด็ก ทําวิจัยเพื่อพัฒนาและ  - เด็กเล็กมีความสนุนสนาน

แกปญหาแกเด็กเล็ก เพลิดเพลิน

 - ครูมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก

26 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน  - เพื่อใหเด็กเล็กในศุนยพัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ  - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการ 153,000 153,000 153,000 153,000 รอยละของเด็กเล็ก  - เด็กเล็กมีสื่อของเลน วัสดุ เครื่องเลน กองการศึกษา

การสอน วัสดุการศึกษา วัสดุ อุปกรณในการเพิ่มทักษะในการเรียนรู ศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการในการ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน) มีสื่อวัสดุและเครื่องเลน เพียงพอ (ศพด.)

และเครื่องเลนพัฒนาการ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน จัดกิจกรรม เสริมพัฒนาการ

เด็กเล็ก

27 โครงการประกันคุณภาพ  - เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  - จัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน 3,000 3,000 3,000 3,000 รายงานที่ไดมาตรฐาน  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีระบบดําเนินการ กองการศึกษา

ภายในและจัดทํารายงาน ตามของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามกฎกระทรวงปละ 1 ครั้ง ประกันคุณภาพภายในอยางมี (ศพด.)

ประเมินตนเอง (SAR)  - เพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพ  - จัดประชุมครูผูดูแลเด็กและผูเกี่ยวของ ประสิทธิภาพ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากหนวยงานภายนอก เพื่อจัดทํารายงานประเมินตนเอง จํานวน  - ผูบริหารและครูผุดูแลเด็กผานการ

 1 เลม ประเมินมาตรฐาน
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ที่ ตัวชี้วัด หนวยงานที่
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โครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมายวัตถุประสงค

29 โครงการฝกอบรมเชิง  - เพื่อพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม - จัดกิจกรรมเลานิทานสงเสริมคุณธรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็กที่รวมกิจกรรม - เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมและ กองการศึกษา

ปฏิบัติการสงเสริม และคานิยมที่ดีงาม  - จัดกิจกรรมใหความรูมารยาทไทย คานิยมที่ดีงาม (ศพด.)

คุณธรรมจริยธรรม  - จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย

ของ ศพด. ปละ 1 ครั้ง

 - จัดกิจกรรมธนาคารความดีโดยจัดทํา

สมุดบันทึกความดีใหกับเด็กทุกคน

30 โครงการฝกอบรมเชิง  - เพื่อใหเด็กเล็ก รูจักการใชชีวิตที่พอเพียง  - จัดกิจกรรมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของเด็กเล็กทีสนใจ - เด็กเล็กรูจักความพอเพียง เปนหลัก กองการศึกษา

ปฏิบัติการเศรษฐกิจ  - มีความรู ความสามารถในกิจกรรมที่ ใน ศพด.เชน กิจกรรมการออม จัดมุม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แบบอยางที่ดีตอไป (ศพด.)

พอเพียงในศูนยพัฒนา ตนเองสนใจ เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน  - เด็กเล็กเขาใจและมีความรูเรื่อง

เด็กเล็ก เศรษฐกิจพอเพียง

31 โครงการจัดพิธีไหวครู  - เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความกตัญู  - จัดพิธีไหวครู ระดับอนุบาล 1- ม.3 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  - นักเรียนมีความกตเวทีตอครูมากขึ้น กองการศึกษา

และสงเสริม กตเวทีตอครู  - จัดใหมีการเลือกตั้งสภานักเรียน  - นักเรียนชวยกันรักษาขนบธรรมเนียม (รร.เทศบาลฯ)

ประชาธิปไตยใน  - เพื่อรักษาขนบธรรมนียมอันดีงามของไทยโดยมีครู อาจารย คณะกรรมการสถานศึกษา อันดีงามของไทย

โรงเรียน  - เพื่อเปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยแขกผูมีเกียรติ และนักเรียนเขารวมกิจกรรม  - นักเรียนรูจักการปกครองในระบอบ

 ไมนอยกวา 700 คน ประชาธิปไตย

32 โครงการฝกอบรมเชิง  - เพื่อใหเด็กเล็กไดเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น  - จัดกิจกรรมปละไมนอยกวา 2 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  - เด็กเล็กไดเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น กองการศึกษา

ปฏิบัติการภูมิปญญา ที่อยูอาศัย เชน เลานิทานชุมชน ขนมในทองถิ่น (ศพด.)

ทองถิ่น ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญในทองถิ่น เชน

วังเทพธาโร เปนตน

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี  - ตกแตงไมดอก ไมประดับ สวนหยอม 100,000  -  -  - มีภูมิทัศนที่สวยงาม  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศนที่ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพแวดลอมเหมาะสม และอื่นๆ สวยงามและมีบรรยากาศเหมาะสม (ศพด.)

 - เพื่อใหภูมิทัศนรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีความสวยงาม
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โครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมายวัตถุประสงค

34 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้  - เพื่อใหนักเรียนมีโตะ-เกาอี้เพียงพอในการ  - จัดซื้อโตะ-เกาอี้ สําหรับนักเรียนชั้น 150,000  -  -  - จํานวนโตะ-เกาอี้สําหรับ  - นักเรียนมีตะ-เกาอี้เพียงพอในการ กองการศึกษา

นักเรียน จัดการเรียนการสอน ประถมศึกษา จํานวน 50 ชุด และชั้น  นักเรียนที่ไดมาตรฐาน เรียนการสอน (รร.เทศบาลฯ)

มัธยมศึกษา  จํานวน 50 ชุด

35 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้  - เพื่ออํานวยการสะดวกในการสอน  - จัดซื้อโตะ-เกาอี้ครูประจําชั้นหองเรียน 84,000  -  -  - มีโตะ-เกาอี้ครูประจําชั้น  - ครูประจําชั้นหองเรียนมีโตะ-เกาอี้ กองการศึกษา

สําหรับครู ทุกหองเรียน จํานวน 12 ชุด ขนาด 80X 150X75 ซม. ที่ไดมาตรฐาน ประจําหองเรียน (รร.เทศบาลฯ)

 - ระดับ ป.1-ป.3 จํานวน 4 ชุด

 - ระดับ ป.4-ป.6 จํานวน 4 ชุด

 - ระดับม.1-ม.3 จํานวน 4 ชุด

36 โครงการจัดทําบอรด  - เพื่อใหมีบอรดประชาสัมพันธขอมูล  - จัดทําบอรดประชาสัมพันธ ขนาด 40,000  -  -  - จํานวนบอรดประชา-  - มีบอรดปายประชาสัมพันธใหความรู กองการศึกษา

ประชาสัมพันธโรงเรียน ขาวสารแหลงความรูตางๆ 120 ซม.X 240 ซม. มีขาติดลูกลอและ สัมพันธที่ไดมาตรฐาน แกนักเรียน (รร.เทศบาลฯ)

หลังคาอลูมิเนียม

37 โครงการติดตั้งเครื่องเลน  - เพื่อใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - ติดตั้งเครื่องเลนสนาม จํานวน 7 ชนิด 300,000  -  -  - มีเครื่องเลนสําหรับเด็ก  - เด็กเล็กมีเครื่องเลนเพื่อเพิ่มทักษะ กองการศึกษา

สนามศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีเครื่องเลนสนามในการเพิ่มทักษะการเรียนรู1 ชุดรวมเครื่องเลน 5 สหายพาเพลิน ที่ไดมาตรฐาน การเรียนรูและออกกําลังกาย (ศพด.)

และออกกําลังกาย จํานวน 1 ชุด

2 บานแฝดปนปายกระดานลื่น จํานวน 1 ชุด

3 กระดานลื่นปนปายพรอมอุโมงค 

จํานวน 1 ชุด

4 อุโมงคหนอนยักษ จํานวน 1 ชุด

5 กระดานลื่นสุขสันต จํานวน 1 ชุด

6 กระดานลื่นทาวนเฮาส จํานวน 1 ชุด

7 อุโมงรถไฟ จํานวน 1 ชุด
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(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมายวัตถุประสงค

38 โครงการจัดหาเครื่องมือ  - เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องมือ   - จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการ 78,500  -  -  - มีอุปกรณที่ไดมาตรฐาน  - การปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เครื่องใชในการปฏิบัติงานเครื่องใชเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 1.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (แบบทึบแสง) (25,000) (ศพด.)

ของ ศพด.แหงใหม จํานวน 1 เครื่อง

2.เครื่องฉายโปรเจคเตอร จํานวน 1เครื่อง (46,000)

3.จอรับภาพ จํานวน 1 ชุด (7,500)

39 โครงการจัดทําหลังคา  - เพื่อจัดทําหลังคาอางลางหนาของนักเรียน - จัดทําหลังคาสังกะสีรีดลอนเสาเหล็ก 35,000  -  -  - จํานวนอาคารสถานที่  - มีหลังคาใชปองกันแดดและฝน กองการศึกษา

สําหรับอางลางหนา ระดับประถม ไวกันแดดกันฝนในชวง กวาง 2.50 เมตร ยาว 10 เมตร ที่ไดรับการปรับปรุง  - นักเรียนมีที่ลางหนาแปรงฟน (รร.เทศบาลฯ)

แปรงฟนของนักเรียน แปรงฟนลางหนา บริเวณหนาหองศิลปะ

ระดับประถมศึกษา

40 โครงการกอสรางรั้วรอบ  - เพื่อใหโรงเรียนมีรั้วโดยรอบที่แข็งแรง  - กอสรางรั้ว คสล. รอบโรงเรียน ขนาด  - 3,354,000  -  - รั้วโรงเรียนที่ได  - มีรั้วกําแพงที่แข็งแรงรอบบริเวณ กองการศึกษา

โรงเรียน ปองกันทรัพยสินและความปลอดภัยมาก สูง 1.80 เมตร ยาว 559 เมตร มาตรฐาน โรงเรียน (รร.เทศบาลฯ)

ยิ่งขึ้น

41 โครงการจัดทําที่นั่ง  - เพื่อใหมีที่นั่งพักผอนในการทํากิจกรรม  - จัดทําที่นั่งพรอมโครงหลังคาเมสทัลชีส 150,000  -  -  - มีสถานที่นั่งพักผอนที่ได  - มีที่นั่งพรอมหลังคาที่สะดวกในการ กองการศึกษา

พรอมหลังคาสําหรับ ติดมานั่งปูกระเบื้องเคลือบ ขนาดกวาง มาตรฐาน ทํากิจกรรมตางๆ (รร.เทศบาลฯ)

นักเรียน 2 X 2.20 เมตร จํานวน 15 ชุด

42 โครงการจัดทางเดินพรอม - เพื่อใหเกิดความสะดวก ปลอดภัยในการ  - จัดทําทางเทาพรอมหลังคา ตั้งแตทาง 250,000  -  -  - มีหลังคาและทางเดิน  - มีทางเทาพรอมหลังคาตั้งแตทางเขา- กองการศึกษา

หลังคาจากประตูทางเขา ในการเดินทางเขาออกและปองกันแดดฝน เขาศาลพระภูมิ ทางเทา กวาง 1.50 เมตร ที่ไดมาตรฐาน ศาลพระภูมิ (รร.เทศบาล ฯ)

ถึงศาลพระภูมิ ยาว 75 เมตร สูง 2.50 เมตร
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43 โครงการปูกระเบื้อง  - เพื่อปูกระเบื้องเคลือบระเบียงทางเดิน  - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณระเบียง 64,000  -  -  - ระเบียงชั้น 2  - ระเบียงทางเดินหนาหองประชุมตลอดกองการศึกษา

* ระเบียงชั้น2 อาคารเรียน หนาหองพักครูตลอดจนถึงหนาหองประชุม ทางเดินหนาหองประชุม  ตลอดจนถึง  อาคารเรียน 3 จนถึงหนาหองแนะแนวมีความสวยงาม (รร.เทศบาล ฯ)

หนาหองประชุมตลอด ใหสวยงาม หนาหองแนะแนว  ขนาด 100  ตร.ม. หนาหองประชุมจน และทําความสะอาดพนไดงาย

จนถึงหองแนะแนว  - เพื่อใหการทําความสะอาดพื้นงายขึ้น กระเบื้อง ขนาด 12 X 12 นิ้ว ถึงหองแนะแนวได

ปูกระเบื้องเคลือบ

 ที่ไดมาตรฐาน

44 โครงการปรับปรุงสนาม  - เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลใหสวยงาม  - ปรับระดับพื้นหญาภายในสนาม 300,000 มีสนามฟุตบอลและ  - โรงเรียนมีสนามฟุตบอลที่สวยงาม กองการศึกษา

ฟุตบอลและคูระบายน้ํา  - เพื่อใหมีคูระบายน้ํารอบสนามพรอมฝาปดขนาดกวาง 70 เมตร ยาว 70 เมตร คูระบายน้ําที่ได และไดมาตรฐาน (รร.เทศบาล ฯ)

รอบสนามโรงเรียนเทศบาล ที่สวยงาม  - ปรับปรุงคูระบายน้ํารอบสนาม 260 มาตรฐาน

หวยยยอดวิทยา เมตร

45 โครงการจัดซื้อเครื่องเลน  - เพื่อใหนักเรียนมีอุปกรณเครื่องเลน  - จัดซื้อเครื่องเลนสนาม ดังนี้ 140,310   -   -   - จํานวนเครื่องเลนที่  -  นักเรียนมีเครื่องเลนสนามที่เหมาะสมกองการศึกษา

สนามพรอมติดตั้งประจํา เหมาะสมตามวัย  - ชุดบานเด็ก 2 ชั้น ผจญภัยพลาสติก (48,000) ไดมาตรฐาน และเพียงพอในการออกกําลังกาย

สนามเด็กเลนอาคาร  - เพื่อใหนักเรียนมีความเพลิดเพลินและ จํานวน 1 ชุด

ปฐมวัย มีพัฒนาการมีเหมาะสมตามวัย  - อุโมงคแกระนอยราเริง 2 เขา พลาสติก (13,380)

จํานวน 1 ชุด

 - อุโมงครถไฟหรรษาพลาสติก จํานวน (16,475)

 1 ชุด

 -ชิงชากระดานลื่นคูหู 2 ทาง พลาสติก (13,980)

จํานวน 1 ชุด

 - กระดานลื่นหมีแพนดาขอชูดพลาสติก (13,980)

จํานวน 1 ชุด

 - ชิงชาคูหูยีราฟ 2 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด (8,970)
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 - ไมกระดกคูหูชางนอยพลาสติก (7,225)

จํานวน 1 ชุด

 - ไมกระดกคูหูลูกมาพลาสติก จํานวน (4,500)

1 ชุด

 - ไมกระดกคูหูไกแจ พลาสติก จํานวน (4,500)

1 ชุด

 - กระดานลื่นกระตายจอมกวนขอชูด (9,300)

พลาสติก จํานวน 1 ชุด

46 โครงการกอสรางศาลา  - เพื่อใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจแก  - กอสรางศาลาพักผอน จํานวน 3 หลัง 112,500  -  -  - จํานวนศาลาพักผอน  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่สําหรับ กองการศึกษา

พักผอนศูนยพัฒนา เด็กเล็ก ผูปกครองและผูมาติดตอราชการ ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร/หลัง ใหเด็กล็ก ผูปกครอง ผูมาติดตอราชการ (ศพด.)

เด็กเล็ก ไดพักผอน

47 โครงการจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี  - จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 2 เครื่อง 15,800 จํานวนเครื่องพิมพ  - ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองการศึกษา

พิมพ Multifunction ประสิทธิภาพ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 (7,900) ที่ไดมาตรฐาน มากยิ่งขึ้น (ศพด.)

เครื่อง

 - เครื่องพิมพ Mutifunction แบบ (7,900)

ฉีดหมึก Inkjet จํานวน 1 เครื่อง

48 โครงการกอสรางหลังคา  - เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับเด็กในชวง  - กอสรางหลังคาและทางเดินระหวาง 140,000  -  -  - มีหลังคาและทางเดิน  - เด็กนักเรียนไดรับความสะดวกในการ กองการศึกษา

และทางเชื่อมตอระหวาง เวลาฝนตก ระหวางเดินไปอาคารอื่น อาคารเรียนกับโรงอาหาร กวาง 2 เมตร เชื่อมที่ไดมาตรฐาน เดินเชื่อมอาคาร (ศพด.)

อาคารเรียน ศพด.กับ ยาว 35 เมตร สูง 2.50 เมตร

โรงอาหาร
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49 โครงการจัดซื้อตูเย็น  - เพื่อไวสําหรับแชอาหาร ผักผลไม  - จัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 15,000  -  -  - จํานวนตูเย็นที่ได  - มีตูเย็นสําหรับเก็บอาหาร ผักผลไม กองการศึกษา

จํานวน 1 ตู มาตรฐาน (ศพด.)

50 โครงการจัดทําปาย  - เพื่อประชาสันพันธขาวสาร กิจกรรมของ  - ปายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ปาย 7,000  -  -  - จํานวนปาย  - มีปายประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรม กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ ศพด.ใหกับผูปกครองและนักเรียน ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร กรอบอลูมิเนียม ประชาสัมพันธ ง ศพด. (ศพด.)

ปดดวยกระจกบานเลื่อนทั้ง 2 ดาน

51 โครงการจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี  - จัดซื้อเครื่องพิวเตอรพรอมเครื่อง 38,400  -  -  - จํานวนเครื่อง  - ศพด.มีเครื่องคอมพิวเตอรเพรยงพอ กองการศึกษา

คอมพิวเตอรพรอม ประสิทธิภาพ สํารองไฟ จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย คอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงาน (ศพด.)

เครื่องเครื่องสํารองไฟ  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน (32,000)  -  -  - พรอมอุปกรณตอพวง

สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

จํานวน 2 เครื่อง

 - เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (6,400)  -  -  -

จํานวน 2 เครื่อง

52 โครงการจัดซื้ออุปกรณ  - เพื่อใหเด็กเยาวชน และประชาชนไดมี  - จัดซื้ออุปกรณออกกําลังกายกลางแจง 150,000  -  -  - จํานวนเครื่อง  - เด็กเยาวชนและประชาชนมีสถานที่ กองการศึกษา

ออกกําลังกายกลางแจง อุปกรณออกกําลังกาย เสริมสรางสุขภาพ  - อุปกรณบริหารสะโพก-หัวไหล (แบบ ออกกําลังกาย ออกกําลังกายและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น (แผนชุมชน)

บริเวณสนามกีฬากลาง โยก-เดินสลับเทา) จํานวน 1 เครื่อง ที่ไดมาตรฐาน

อําเภอหวยยอด  - อุปกรณบริหารขอเขา-ขา (แบบจักรยาน

(ควนหนังขํา) ลอเหล็กนั่งพิง) จํานวน 1 เครื่อง

 - อุปกรณบริหารแขน-ลดหนาทอง (แบบ

ดึงยกตุมน้ําหนัก) จํานวน 1เครื่อง

 - อุปกรณยกน้ําหนัก (แบบนอน) จํานวน

1 เครื่อง
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 - อุปกรณบริหารขอสะโพก (แบบแกวง

ตัว) จํานวน 1 เครื่อง

 - อุปกรณบริหารเอว-สะโพกคู (แบบนั่ง

และยืน)

 - อุปกรณกรรเชียงเดี่ยว จํานวน 1 เครื่อง

 - อุปกรณบิดลําตัววงลอเดี่ยว จํานวน

1 เครื่อง

 - อุปกรณบริหารแขน-ขา (แบบโยก-ปน)

53 โครงการจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อใหผูใชบริการไดเลือกเลนเครื่องออก  - จัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย ดังนี้ 166,000 46,000 50,000  - จํานวนเครื่อง  - เยาวชนและผูสนใจไดมีเครื่องออก กองการศึกษา

ออกกําลังกายของศูนย กําลังกายใหเหมาะสมกับตนเอง  - ลูเดินกึ่งเสต็ป จํานวน 3 ตัว (90,000)  -  -  - ออกกําลังกายที่ได กําลังกายและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น (ศูนยเยาวชน)

เยาวชนเทศบาลตําบล  - เพื่อเพิ่มอุปกรณเครื่องออกกําลังกายให  - จักรยานนั่งปนอยูกับที่ จํานวน 4 ตัว (46,000) (46,000)  - มาตรฐาน

หวยยอด เพียงพอกับผูใชบริการ  - ลูวิ่งไฟฟามอเตอร จํานวน 1 ตัว  -  - (50,000)  -

 - มายกน้ําหนัก จํานวน 1 ชุด (30,000)  -  -  -

งบประมาณรวม 37,821,300 41,460,200 39,816,700 44,747,900
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2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

 2.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมสัมมนาการเรียน   -   เพื่อฝกอบรมพนักงานครู   - เพื่อฝกอบรมพนักงานครูและบุคลากร 400,000  400,000    400,000   400,000   จํานวนผูเขารวม  -  พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทาง กองการศึกษา

การสอนสอนของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยว ทางการศึกษา กองการศึกษา โรงเรียน กิจกรรม การศึกษา ไดรับทักษะและแลก

และบุคลากรทางการศึกษา กับการพัฒนาการเรียนการสอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูเกี่ยวของ เปลี่ยนความรูทางดานการเรียน

   -   เพื่อนําพนักงานครูและ จํานวนประมาณ 60 คน รวมประชุม การสอน

บุคลากรทางการศึกษาทัศน สัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ  - ไดรับประสบการณโดยตรงจาก

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการ ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนหรือหนวยงาน การศึกษาดูงาน

ศึกษา ที่มีผลงานทางการจัดการศึกษาดีเดน  - สรางความกระตือรือรนและปลุก

จํานวน 1 ครั้ง จิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่

2 โครงการนําเสนอผลงานและ  - เพื่อจัดนิทรรศการผลงานครู  - จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 400,000  400,000    400,000   400,000   จํานวนผูเขารวม  -สามารถสงเสริมสนับสนุนเผยแพร กองการศึกษา

แขงขันทักษะทางวิชาการระดับ และนักเรียนระดับภาคใตและ ครูและนักเรียน ระดับภาคใตและระดับ กิจกรรม ผลงานครูและนักเรียน

ภาคใตและระดับประเทศ ระดับประเทศ ประเทศ  - สามารถสรางชื่อเสียงใหกับหนวย

 -เพื่อนํานักเรียนเขารวมการ  -สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทาง งานในเรื่องวิชาการ

แขงขันทักษะทางวิชาการระดับ วิชาการระดับภาคใตและระดับประเทศ

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยยอดสี่ป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ภาคใตและระดับประเทศ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและ  -เพื่อใหผูแลเด็กมีการพัฒนา  -จัดประชุมและฝกศึกษาดูงานศูนยพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของครูและ  -ผูดูแลเด็กพัฒนาการเรียนการสอน กองการศึกษา

ฝกศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็ก การสอนและพัฒนาผลงานของ เด็กเล็กตนแบบแกผูดูแลเด็ก/และคณะ ผูเกี่ยวของที่ได และพัฒนาผลงานของตนใหมี (ศพด.)

เล็กตนแบบ ตนอยางตอเนื่อง กรรมการบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รับการพัฒนาและ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 -เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 1 ครั้ง ฝกศึกษาดูงาน  - ครู และบุคลากรในศูนยพัฒนา

มีประสบการณตรงและพัฒนา ศูนยตนแบบ เด็กเล็กไดรับความรูประสบการณ

ตนเองอยางตอเนื่อง

4 โครงการทูบีนัมเบอรวัน  - เพื่อรณรงคปลูกจิตสํานึกและ  -จัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ON 50,000 50,000 50,000 50,000  นักเรียน ม.1-ม.3  - นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 ทุกคน กองการศึกษา

TO BE NUMBER ONE สรางกระแสนิยมปองกัน จัดกิจกรรมอบรมเพื่อนชวยเพื่อน และบุคลากรใน และบุคลากรในสถานศึกษา มีคุณภาพ

(ศูนยเพื่อนใจวัยรุน) ยาเสพติด จัดกิจกรรม ผูวาฯพบสมาชิก TO BE สถานศึกษามี ชีวิตและสุขภาพจิตที่ดี

 -เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ NUMBER ONE คุณภาพชีวิตและ  -สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ

เครือขายการปองกันยาเสพติด  -จัดกิจกรรม ใครติดยายกมือขึ้น สุขภาพจิตที่ดี นักเรียนที่มีสวนในการชวยเหลือเพื่อน

 -เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันทาง  -ศูนยเพื่อนใจวัยรุน

จิตใจใหแกเยาวชนในสถานศึกษา

งบประมาณรวม 900,000  900,000    900,000   900,000   
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ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม   - เพื่อสงเสริมใหประชาชนได  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร  เพื่อให 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม  - ประชาชนในเขตเทศบาลและ กองการศึกษา

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ประชาชนในเขตเทศบาลและใกลเคียง กิจกรรม ใกลเคียงไดรวมทําบุญตักบาตร  (แผนชุมชน)

ของไทย ไดรวมกันทําบุญตักบาตรและรับคํา และรับคําอวยพร 

 - เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาส อวยพร ประมาณ  5,000 คน

ทําบุญในวันขึ้นปใหม

 - เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีไทย

2 โครงการจัดงานวันเด็ก  -เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดตระหนัก  -จัดกิจกรรมบนเวที การแสดงบนเวที 160,000 160,000  160,000 160,000  จํานวนผูเขารวม  - เด็กและเยาวชนไดรับความ กองการศึกษา

แหงชาติ ถึงคุณคาบทบาท หนาที่และความ และการละเลนพื้นเมือง กิจกรรม ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิด

สําคัญของตนเอง  -ประกวดแขงขันกิจกรรมที่สงเสริม ชอบตอตนเอง

 -เพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดความ พัฒนาการของเด็กและเยาวชน  -เด็กเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ

ภาคภูมิใจ และมีคุณคาตอสังคม  -จัดนิทรรศการและสาธิตผลงาน โดยมี และมีคุณคาตอสังคม

 -เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก นักเรียนเยาวชนนักเรียนในเขตเทศบาล  -เด็กเยาวชนไดมีโอกาสบําเพ็ญ

และเยาวชนไดมีโอกาสบําเพ็ญ และใกลเคียงไดมารวมกิจกรรมและ ประโยชนและแสดงความสามารถ

ประโยชนและแสดงความสามารถ รวมงาน ไมนอยกวา 6,000 คน ในดานตางๆ

ในดานตางๆ  -เด็กเยาวชนไดตระหนักถึงความ

 -เพื่อใหเด็กและเยาวชนยึดมั่นใน สําคัญในระเบียบวินัยอันดี ที่มีตอ

สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย ตนเองและสังคมโดยยึดมั่นใน

และการปกครองระบอบประชา- สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย และการปกครองประชาธิปไตยอัน

เปนประมุข มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางยั่งยืน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการจัดงานประเพณี   - เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี  - จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 100,000 100,000  100,000 100,000  จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนไดรวมทําบุญตักบาตร กองการศึกษา

วันสงกรานต และวัฒนธรรมไทย  -จัดกิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุ กิจกรรม สรงน้ําพระไมนอยกวา  2,000  คน (แผนชุมชน)

 - เพื่อเปนการแสดงออกในการ  - จัดกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธสิหิงค  -ไดอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม

มีความกตัญูตอผูใหญ  - จัดกิจกรรมฟงเทศน ฟงธรรม  รับพร

ในวันขึ้นปใหมไทย

4 โครงการจัดงานประเพณี   - เพื่อใหเยาวชนและประชาชนเห็น  - จัดประกวดหนูนอยนพมาศและ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม  - เยาวชน ประชาชนไดเห็นคุณคา กองการศึกษา

ลอยกระทง คุณคาและความสําคัญวัฒนธรรม นางนพมาศ กิจกรรม และความสําคัญวัฒนธรรมไทย

ไทยทําใหเกิดความสมัครสมาน  - การประกวดกระทงใหญ ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชน

สามัคคีในชุมชน  - การแสดงบนเวที  - หนวยงานภาครัฐ เอกชน 

 - เพื่อใหหนวยงานของรัฐ เอกชน  - การประดิษฐกระทงใหญโชวของ ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัด

และประชาชนไดมีสวนรวมในการ หนวยงาน กิจกรรมและชวยกันรักษาประเพณี

จัดกิจกรรมและชวยกันรักษา ทํานุ  -ขบวนแห การแสดงโชว อาทิกลองยาว อันดีงามของไทยสืบไป

บํารุงศาสนาและสืบทอดประเพณี  - จัดขบวนแหประเพณีลอยกระทง  - กอใหเกิดการเผยแพร และสนับ

อันดีงามของไทยที่มีมาแตโบราณ การแสดงบนเวที  ฯลฯ สนุน การทองเที่ยวชองเทศบาล

 - เพื่อเปนการเผยแพรสนับสนุน

สงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาล

5 โครงการวันเยาวชน  -เพื่อสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึก  - จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน 30,000 30,000    30,000   30,000   จํานวนผูเขารวม เยาวชนกระตือรือรนและมีสวนรวม กองการศึกษา

แหงชาติ ใหแกเด็กเยาวชนมีความกระตือ เชน การเดินขบวนพาเหรดรณรงคอนุรักษ กิจกรรม จะพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีความ

รือรนที่จะพัฒนาตนเองใหเปนคน สิ่งแวดลอม การคัดเลือกเยาวชนดีเดนที่ คิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมดีๆให

ที่มีความคิดริเริ่ม สรางสรรคกิจกรรม กระทําความดีในดานตางๆ การแสดง เปนประโยชน

ดีๆใหแกชุมชน บนเวที เปนตน  -สามารถกระตุนใหองคกรตางๆได

 - เพื่อกระตุนใหองคกรตางๆได สงเสริมและพัฒนาเยาวชนในการ

สงเสริมและพัฒนาเยาวชนในการ จัดกิจกรรมใหแกเยาวชน

จัดกิจกรรมใหแกเยาวชน

 -เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได

ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ

หลีกเลี่ยงยาเสพติด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการจัดงานวันแม  -เพื่อเปนการเผยแพรพระเกียรติคุณ  -นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ผูปกครอง 50,000 50,000    50,000   50,000   จํานวนผูเขารวม  - นักเรียนและผูปกครองมีโอกาส สํานักปลัด

แหงชาติ สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี- นักเรียน ประมาณ 1,000 คน รวมจัด กิจกรรม แสดงความรัก ความกตัญูกตเวที

นาถ ผูทรงเปนแมแหงชาติ กิจกรรมพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวาง เนื่องในวันแม

 -เพื่อใหลูกไดสํานึกพระคุณแมและ แมกับลูกและรวมพิธีถวายพระพรฯ  -ผูปกครองไดตระหนักถึงหนาที่

แสดงความกตัญูตอแม เฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารอเนก- ความสําคัญในบทบาทความเปนแม

 -เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณี ประสงค โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวิทยา  -เพื่อไดรักษาวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของชาติใหคงอยูตลอดไป และประดับธงตามบานเรือน อันดีงามของชาติใหคงอยูสืบไป

7 โครงการวันปยมหาราช   - เพื่อใหหนวยงาน โรงเรียน ชุมชน  -หนวยงาน โรงเรียน ชุมชน และ 5,000 5,000     5,000    5,000     จํานวนผูเขารวม  -หนวยงาน/โรงเรียน/ชุมชนและ สํานักปลัด

และประชาชนรวมรําลึกถึงพระมหา ประชาชนไดเขารวมชมนิทรรศการและ กิจกรรม ประชาชนไดรวมรําลึกถึงพระมหา- (แผนชุมชน)

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ รวมประกอบพิธีถวายพวงมาลา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา พระจุลจอมเกลา ฯ

 -เพื่อใหหนวยงาน โรงเรียน ชุมชน  -หนวยงาน โรงเรียน ชุมชนและ

และไดแสดงความจงรักภักดีตอ ประชาชนไดแสดงความจงรักภักดี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว เจาอยูหัว

8 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อฟนฟูขนบธรรมเนียม  -ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยยอด 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนในเขตเทศบาลและ กองการศึกษา

ลากพระ ประเพณีเกา ๆ ของทองถิ่น  และใกลเคียงไดรวมกิจกรรม ประเพณี กิจกรรม ใกลเคียงไดทํากิจกรรมอนุรักษ (แผนชุมชน)

 - เพื่ออนุรักษไวซึ่งประเพณีไทย ชักพระไมนอยกวา 5,000 คน ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น

 - เพื่อใหประชาชนไดรวมกันทํา  - กิจกรรมการแสดงบนเวที

กิจกรรมที่มีคาความสุขทางใจ  - การจัดนิทรรศการและกิจกรมอื่นๆ

9 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ จัดกิจกรรมตางนๆ เชน 500,000 500,000  500,000 500,000  จํานวนผูเขารวม  -เปนการสงเสริมการทองเที่ยวของ กองการศึกษา

ตรุษจีน อําเภอหวยยอด และอนุรักษประเพณี  -การตกแตงประดับโคมไฟรานคา กิจกรรม อ.หวยยอดและอนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทย บานเรือน จําหนายผัก ผลไมของเซน วัฒนธรรม

เชื้อสายจีน ไหว เทศกาลตรุษจีนการแสดง/จําหนาย ดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีน

 - เพื่อสรางและปลูกฝงจิตสํานึกให สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑการจัด  -เปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหแกคน

แกคนรุนใหมของชาวหวยยอดใหรัก นิทรรศการสาธิตการชงชา กิจกรรมการ รุนใหมของชาวหวยยอดใหรักและ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

และภาคภูมิใจในประเพณีของทองถิ่น แสดงบนเวทีการประกวดธิดาไชนิส การ ภาคภูมิใจในประเพณีของทองถิ่น

 -เพื่อสรางระบบเศรษฐกิจที่เขมแข็ง แสดงมังกรสิงโตการแสดงงิ้วการตีกลอง  -เปนการสรางระบบเศรษฐกิจที่

ยั่งยืนใหแกทองถิ่น โชว ประเพณีสืบทอดชาวไทยเชื้อสาย เขมแข็งยั่งยืนใหแกทองถิ่น

จีน การแสดงไทเกก กิจกรรมสงเสริม

ความสามารถของเยาวชน

10 โครงการสงเสริมวันสําคัญ  - เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชน  - จัดกิจกรรมสงเสริมวันสําคัญทาง 56,000 56,000 56,000 56,000 จํานวนผูเขารวม  - พุทธศาสนิกชน ไดรับความรูทาง กองการศึกษา

ทางพระพุทธศาสนา ไดรับความรูทางพระพุทธศาสนาได พระพุทธศาสนา โดยมีพุทธศานิกชน กิจกรรม พุทธศาสนาเพิ่มขึ้น

ปฏิบัติธรรม และขัดเกลาจิตใจให เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 1,500 คน  - เปนการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

บริสุทธิ์  มีกิจกรรม ดังนี้

 -เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 1. กิจกรรมวันมาฆบูชา เชน การทําบุญ (3,000) (3,000) (3,000) (3,000)

ของชาติสืบไป ตักบาตร เวียนเทียน

2.กิจกรรมวันวิสาขบูชา เชน ทําบุญ (3,000) (3,000) (3,000) (3,000)

ตักบาตร เวียนเทียน

3.กิจกรรมวันเขาพรรษา เชน สมโพช (50,000) (50,000) (50,000) (50,000)

เทียนพรรษา แหเทียนพรรษา และถวาย

เทียนพรรษา 

11 โครงการจัดงานวันแม  -เพื่อปลูกฝงใหเด็กระลึกถึงพระคุณ  -เด็กเล็ก จํานวน 90 คนเขารวมกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขารวม  -เด็กเล็กไดแสดงออกถึงความ กองการศึกษา

แหงชาติ (ศพด.) ของแมและรูจักความกตัญูกตเวที แสดงความ กตัญูตอแม กิจกรรม กตัญูตอแม (ศพด.)

12 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม  -เพื่อใหเด็กเล็ก ผูปกครองและ   -เด็กเล็ก จํานวน 90 คน เขารวมกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขารวม  -เด็กเล็ก ผูปกครองและบุคลากร กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรของศพด.ไดรวมอนุรักษขนบ วันขึ้นปใหม ดังนี้ กิจกรรม ของศพด.ไดรวมอนุรักษขนบ- (ศพด.)

ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  -กิจกรรมแลกของขวัญ ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

 -เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง  -กิจกรรมการแสดงบนเวที  -เด็กเล็ก ผูปกครอง บุคลากรและ

เด็กเล็ก ผูปกครอง บุคลากรและ  -กิจกรรมการเลนเกมส ชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน

ชุมชน

งบประมาณรวม 1,441,000 1,441,000 1,441,000 1,441,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 รับผิดชอบ

41 โครงการติดตั้งเครื่อง-  - เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล  - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายผูสูงอายุ 927,000  -  - รอยละความพึงพอใจ  - ประชาชนมีเครื่อง กองชาง

ออกกําลังกายผูสูงอายุ ภายใน ไดมีเครื่องออกกําลังกายที่มี ดังนี้ ของประชาชน ออกกําลังกายที่มี (แผนชุมชน)

สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประสิทธิภาพ 1.สถานีดันอากาศคู ขนาดไมนอยกวา ที่ใชบริการ ประสิทธิภาพ

175 x 65 x 195 ซม. จํานวน 1ชุด

2.สถานีบิดตัว ขนาดไมนอยกวา

145 x 50 x195 ซม. จํานวน 1 ชุด

3.สถานีวงลอบริหารมือ ขนาดไมนอย

กวา 165 X 100 X 195 ซม. จํานวน 1 ชุด

4.สถานียันอากาศคู ขนาดไมนอยกวา

155 X 40 X 145 ซม. จํานวน 1 ชุด

5.สถานีกาวเดินอากาศคู ขนาดไมนอย

กวา 245 x75 x195 ซม. จํานวน 1 ชุด

6.สถานีแกวงตัว ขนาดไมนอยกวา

120X 85 X 140 ซม. จํานวน 1 ชุด

7.สถานีซิทอัพ ขนาด ไมนอยกวา 140x

120x195 ซม. จํานวน 1 ชุด

8.สถานีลูเดินคู ขนาดไมนอยกวา 105

X45X140 ซม.จํานวน 1 ชุด

9.สถานีดึงคานคู ขนาดไมนอยกวา

190 X70X195 ซม.จํานวน 1 ชุด

10.สถานีมาโยกคู ขนาดไมนอยกวา

90 X 45 X105 ซม. จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและผานที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 รับผิดชอบ

งบประมาณและผานที่มา

11.สถานีวงลอบิดตัว ขนาดไมนอยกวา

130 X 90 X195 ซม. จํานวน 1 ชุด

12.สถานีนวดหลัง ขนาดไมนอยกวา

130 X 75 X 135 ซม.จํานวน 1 ชุด

13.สถานีบริหารไหล ขนาดไมนอยกวา

130 X 60 X195 ซม. จํานวน 1 ชุด

14.สถานีดันราวยกตัวคู ขนาดไมนอย

กวา 165 X 50 X 155 ซม. จํานวน 1 ชุด

15.สถานีดึงตัวคู ขนาดไมนอยกวา

165 X 70 X 195 ซม. จํานวน 1 ชุด

16.สถานียืดขา ขนาดไมนอยกวา 85X

80 X 195 ซม. จํานวน 1 ชุด

งบประมาณรวม 9,913,400 7,664,000 750,000



- 71-

- 71 -

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  -เพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง  - บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 ที่ดินและสิ่งกอสราง  - เกิดประสิทธิภาพความ กองการศึกษา

ที่ดินและสิ่งกอสรางกองการศึกษา ที่ดินและสิ่งกอสรางที่อยูในความ กอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของกอง ที่ไดรับการบํารุง พรอมในการปฏิบัติงาน

รับผิดชอบของกองการศึกษา การศึกษา รักษา มากยิ่งขึ้น

ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

2 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อใหอาคารสํานักงานเทศบาล รวมงบประมาณ 850,000  -  -  - จํานวนพื้นที่ที่ได  - ทําใหอาคารสํานักงาน สํานักปลัด

สํานักงานเทศบาล มีความสวยงาม  - ปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงานเทศบาล (500,000) การปรับปรุง เทศบาลมีความสวยงาม

 พื้นที่ไมนอยกวา 4,496 ตร.ม.

 -ปรับปรุงซอมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง

พื้นที่ไมนอยกวา 1,035 ตารางเมตร (350,000)

3 โครงการกอสรางอาคารหองน้ํา  -เพื่อใหมีหองน้ําที่สะอาดและ  -กอสรางอาคารหองน้ํา คสล.ขนาด 687,500  -  -  - จํานวนหองน้ํา  -มีหองน้ําที่สะอาดและ สํานักปลัดฯ

คสล.บริเวณขางอาคารอเนก- สะดวกแกผูมาติดตอราชการ กวาง 3 เมตร ยาว 8 เมตร จํานวน ที่ไดมาตรฐาน สะดวกในการบริการ

ประสงคสํานักงานเทศบาล 1 หลัง ประชาชน

ตําบลหวยยอด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.25561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

งบประมาณและที่ผานมา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

2.1 แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงระบบการทํางานจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอ (แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานสาธารณสุข/แผนงานเคหะและชุมชน)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
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4 โครงการจัดซื้อเครื่องชวยหายใจ  -เพื่อใหพนักงานดับเพลิงไดสวมใส  - จัดซื้อเครื่องชวยหายใจแบบอัด 180,000  -  -  - จํานวนเครื่อง  -พนักงานดับเพลิงมีเครื่อง สํานักปลัดฯ

แบบถังอัดอากาศชนิด POSITIVE ในการปฎิบัติหนาที่ อากาศ ชนิด POSITIVE PRESSURE ชวยหายใจในการ ชวยหายใจใชในการ (งานปองกันฯ)

PRESSURE  -เพื่อปองกันอันตรายแกพนักงาน จํานวน 2 ชุด ปฏิบัติงานดับเพลิง ปฏิบัติหนาที่

ดับเพลิง

5 โครงการจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง  -เพื่อใชในการปองกันภัยฝาย งบประมาณรวม 180,000  - 180,000 จํานวนสายสงน้ํา  - ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

พลเรือนและระงับอัคคีภัย  -จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (95,000) (95,000) ปลอดภัยในชีวิตและ (งานปองกัน)

ยาว 20 เมตรพรอมขอตอสวมเร็วชนิด ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

ทองเหลือง ขนาด2.5 นิ้ว จํานวน 10 เสน

 - จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด1.5 นิ้ว (85,000) (85,000)

ยาว 20 เมตร พรอมขอตอสวมเร็ว

ชนิดทองเหลือ ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 

10 เสน

6 โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง  - เพื่อใชระงับอัคคีภัย และการระงับ  - จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง แบบปรับ  - 50,000  -  - จํานวนหัวฉีดน้ํา  -การปองกันและระงับ สํานักปลัดฯ

อัคคีภัย ปริมาณน้ําได ไมนอยกวา 4 ระดับ ดับเพลิง เหตุอัคคีภัย มีประสิทธิภาพ (งานปองกัน)

หัวฉีดน้ําดับเพลิง สามารถปรับเปนลําตรง

ลํากึ่งฝอยและมานน้ําได สามารถใชกับ

ขอตอสวมเร็ว มีขอตอสวมเร็ว

พรอมหัวฉีด จํานวน 2 หัว

7 โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต  -เพื่อใชสําหรับงานสาธารณภัย  - จัดซื้อเลื่อยโซยนต เครื่องยนตเบนซิน 13,500  -  - เลื่อยโซยนตที่ได  -ทําใหเจาหนาที่ปองกันฯ สํานักปลัดฯ

ตางๆ 2 จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง มาตรฐาน มีความรวดเร็วในการ (งานปองกัน)

ปฏิบัติงานกูภัยที่เกิดจาก

สาธารณภัยตางๆ
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8 โครงการจัดซื้อเครื่องแตงกาย  -เพื่อใหเจาหนาที่งานปองกันมี  -จัดซื้อชุดดับเพลิงใชภายในอาคาร 170,000  -  -  - มีเสื้อดับเพลิง  -มีเครื่องแตงกายพรอม สํานักปลัดฯ

เครื่องแตงกายในการปฏบัติงาน ประกอบดวยเสื้อดับเพลิง กางเกงดับเพลิง ที่ไดรับมาตรฐานใน ในการออกปฏิบัติงานระงับ (งานปองกัน)

หมวกดับเพลิง รองเทาดับเพลิง ถุงมือ การปฏิบัติงาน อัคคีภัยภายในอาคาร

ดับเพลิง  จํานวน 2 ชุด ภายนในอาคาร

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการ   รวมงบประมาณ 54,300 จํานวนครุภัณฑ  -เทศบาลมีเครื่องมือ สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงานอยางพอเพียง  -จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค ขนาด (10,800)  -  - ที่ไดมาตรฐาน เครื่องใชในการปฏิบัติงาน (งานปองกันฯ)

60 X 150X 75 เซนติเมตร จํานวน 6 ตัว ที่เพียงพอ

 -จัดซื้อเกาอี้อเนกประสงค พนักพิง (22,500)  -  -

ขาชุบโครเมียม   จํานวน 30 ตัว

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการ  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 16,000  -  -  - เครื่องคอมพิเวตอร  -เพือใหมีเครื่องมือเครื่องใช สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ในการใชงาน ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ (งานปองกันฯ)

11 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน   -จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 2  เครื่อง 13,300  -  - จํานวนเครื่องพิมพ  -มีเครื่องมือเครื่องใชในการ สํานักปลัดฯ

1.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED ขาวดํา (7,800) ที่ไดมาตรฐาน ทํางานไดดียิ่งขึ้น

2'.เครื่องพิมพ Mutifunction ชนิดInjkjet (5,500)

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาวิทยุ  - เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชใน  -จัดซื้อเครื่องขยายเสียง (โทรโขงชนิด 13,000  -  -  - เครื่องขยายเสียง  -มีเครื่องมือเครื่องใช สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานอยางพียงพอ สะพายไหล) จํานวน 2 ตัว ที่ไดมาตรฐาน ที่เพียงพอ (งานปองกัน)

13 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  -เพื่อใหมีการบํารุงรักษาและ  - เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 ที่ดินและสิ่ง  - เกิดประสิทธิภาพความ สํานักปลัด/

ที่ดินและสิ่งกอสรางสํานักปลัด ปรับปรุงที่ดินสิ่งกอสรางที่อยูใน สิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของ กอสรางที่ไดรับการ พรอมใชในการปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

เทศบาล ความรับผิดชอบสํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด บํารุงรักษา

ใหอยูในสภาพใชงานไดดี
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14 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  -เอใชสําหรับติดตั้งในหองประชุม  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา  - 66,000  - 66,000 จํานวนเครื่องปรับอากาศ  -หองประชุมมีบรรยากาศดี กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข 24,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง ที่ไดมาตรฐาน ยิ่งขึ้น

15 โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร  -เพื่อใชสําหรับติดตั้งในหองประชุม  -จัดซือเครื่องฉายโปรเจคเตอรและจอ  - 28,000  -  - จํานวนเครื่องฉายฯ  -หองประชุมกองสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข จํานวน 1 ชุด ที่ไดมาตรฐาน มีความพรอมในการจัดประชุม

16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการ  -จัดซื้อโทรศัพท (ไรสาย) จํานวน 2 เครื่อง 4,000 ครุภัณฑสํานักงาน  -มีเครื่องมือเครื่องใชที่เพียงพอ กองสาธารณสุข

ปฏัติงานอยางเพียงพอ  -จัดซื้อเครื่องพิมพดีด จํานวน 1 เครื่อง 12,000 ที่ไดมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน

 -จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค ขนาด 60 X150 20,000

X75 ซม. จํานวน 6 ตัว

17 โครงการจัดซื้อโทรทัศนพรอมอุปกรณ  -เพื่อใหบริการประชาชนที่มาติดตอ  -จัดซื้อโทรทัศน LED ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 13,000 จํานวนโทรทัศนที่ได  - มีโทรทัศนไวบริการประชาชน กองสาธารณสุข

ตอพวง ราชการ 1 เครื่อง พรอมอุปกรณตอพาวง มาตรฐาน

18 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต  -เพื่อใหมีรถจักรยานยนตในการ  -จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดปริมาตร 51,000  -  -  - จํานวนรถจักรยานยนต  - มีรถจักรยานยนตใชในการ กองสาธารณสุข

เดินทางออกพื้นที่ไปปฏิบัติงาน กระบอกสุบ ไมนอยกวา 120 ซีซี แบบเกียร ปฏิบัติงาน

ธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง

19 โครงการจัดซื้อตูเย็นเก็บวัคซีน  -เพื่อใหมีวัคซีนคงคุณภาพดีในอุณภูมิ  -จัดซื้อตูเย็น  ประตู ขนาดไมนอยกวา 6 คิว 10,000  -  -  - จํานวนตูเย็นเก็บวัคซีน  - มีเครื่องมือเครื่องใชในการ กองสาธารณสุข

เหมาะสม ปฏิบัติงาน

20 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  -เพื่อใชเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ  -จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบสองบาน จํานวน  - 5,500  -  - จํานวนตูเก็บเอกสาร  - มีเครื่องมือเครื่องใชในการ กองสาธารณสุข

เรียบรอย 1 ตู ปฏิบัติงาน

21 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง  -เพื่อใชสําหรับติดตั้งใหหองประชุม  -จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด พรอม 25,000 จํานวนเครื่องขยายเสียง  - มีเครื่องมือเครื่องใชในการ กองสาธารณสุข

พรอมอุปกรณตอพวง กองสาธารณสุข อุปกรณตอพวง ปฏิบัติงาน
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22 โครงการจัดซื้อชุดเครืองคอมพิวเตอร  -เพื่อใชในการปฏิบัติงานดาน  -จัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร จํานวน 3 ชุด 48,000  -  -  - คอมพิวเตอรและอุปกรณ  -มีเครื่องมือเครื่องใชในการ กองสาธารณสุข

พรอมอุปกรณตอพวง เอกสาร  พรอมอุปกรณตอพวง ที่ไดมาตรฐาน ปฏิบัติงาน

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก จํานวน 16,500  -  -  - 

3 ชุด

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 9,600  -  -  -

จํานวน 3 ชุด  

 -จัดซื้อโตะ-เกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 3 ชุด 18,000  -  -  -

23 โครงการจัดซื้อตูบรรทุกขยะมูลฝอย  -เพื่อนําไปเปลี่ยนตูบรรทุกขยะ  - จัดซื้อตูบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  -  -  - 1,200,000 จํานวนตูบรรทุกขยะ  -การจัดเก็บขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขฯ

แบบอัดทาย ที่ชํารุด เพื่อใชสําหรับนํามาติดตั้ง ตอนหลังเกง  ติดตูบรรทุกสแตนเลส ที่ไดมาตรฐาน ในเขตเทศบาลได

รถบรรทุกชยะอัดทายคันเกาที่ชํารุด ทดแทนของเดิมที่ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ใหสามารถใชงานไดดีเหมือนเดิม ชํารุด

24 โครงการกอสรางโรงเรือนปุยหมัก  -เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับทํา  -จัดทําโรงเรือนปุยหมัก ขนาด 3 X5 เมตร 45,000  -  -  - มีโรงเรือนปุยหมัก  -มีสถานที่สําหรับคัดแยกขยะ กองสาธาณสุขฯ

ปุยหมัก จํานวน 1 หลัง บริเวณโรงฆาสัตว ที่ไดมาตรฐาน ทําปุยหมัก

25 โครงการกอสรางโรงจอดรถใน  -เพื่อใชสําหรับจอดรถบรรทุกขยะ  -กอสรางโรงจอดรถ ขนาดกวาง 7 เมตร  - 336,000  -  - โรงจอดรถที่ได  -มีสถานที่จอดรถบรรทุก กองสาธารณสุขฯ

บริเวณโรงฆาสัตว  ยาว 8 เมตร จํานวน 1 หลัง มาตรฐาน ขยะที่เปนสัดสวน

26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑโรงงาน  -เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงานตางๆของ  -จัดซื้อเครื่องเจียเหล็กไฟฟา 840 W จํานวน 2,500  -  -  - จํานวนมีครุภัณธโรงงาน  -สามารถปฏิบัติงานไดมี กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารสุข 1 เครื่อง ที่ไดมาตรฐาน ประสิทธิภาพ

 -จัดซื้อถังลม  สูบ แบบใชสายพาย จํานวน 10,000  -  -  -

1 เครื่อง

 -จัดซื้อตูเชื่อมไฟฟา PA200 แบบหิ้ว 8,000  -  -  -

จํานวน 1 เครื่อง

 -จัอซื้อสวานไฟฟา จํานวน  1 เครื่อง 9,000  -  -  -

 -จัดซื้อแม็คยิงตะปู แบบใชลม จํานวน 100ตัว 3,500  -  -  -
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27 โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต  -เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงานตางๆของ  -จัดซื้อเลื่อยโซยนต เครื่องยนตเบนซิน 2 13,500  -  -  - จํานวนเลื่อยโซยนตที่ได ทําใหมีเครื่องมือในการปฏิบัติงา กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง มาตรฐาน

28 โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  -เพื่อใชในการฉีดพนหมอกควัน  - จัดซื้อเครื่องพนหมกควัน เครื่องยนต  - 59,000  - 590,00 จํานวนเครื่องพนหมอกควัน - ทําใหมีเครื่องมือในการ กองสาธารณสุข

กําจัดยุงและพาหะนําโรค เบนซิน ความจุไมนอยกวา 6 ลิตร จํานวน ปฏิบัติงาน

1 เครื่อง

29 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  -เพื่อใหบริการประชาชนที่มาติดตอ  -จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง 4,000  -  -  - จํานวนเครื่องทําน้ําเย็น ประชาชนไดรับความสะดวกใน กองสาธารณสุข

ราชการ การติดตอราชการมากยิ่งขึ้น

30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใชสําหรับบริการประชาชนใน  -พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 12 ตัว 96,000  - 96000  - จํานวนครุภัณฑสํานักงาน  -ประชาชนไดรับความสะดวก กองสาธารณสุข

บริการประชาชน ศาลาบําเพ็ญกุศล ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว ที่ไดมาตรฐาน มากยิ่งขึ้น

 -พัดลมโคจร จํานวน 12 ตัว ขนาด 27,200  - 27,200  -

ไมนอยกวา 16 นิ้ว

31 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ  -เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกอง  -จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย ชนิด 19,000  - 19,00  - จํานวนเครื่องตัดหญาที่ได  -ทําใหหารปฏิบัติงานมี กองสาธารณสุขฯ

สะพายชนิดขอแข็ง สาธารณสุข ขอแข็ง ไมต่ํากวา 15 แรงมา จํานวน 2 ตัว มาตรฐาน ประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น

32 โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู)  -เพื่อใชบริการประชาชน  -จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอก  -  - 2,000,000  - จํานวนรถพยาบาลที่ได  -ทําใหสามารถบริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ

สูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  จํานวน 1 คัน มาตรฐาน ในเขตเทศบาลไดรวดเร็ว

พรอมอุปกรณ

33 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  -เพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสรางที่อยู 150,000 150,000 150,000 150,000 ที่ดินและสิ่งกอสราง  -เกิดประสิทธิภาพความ กองสาธารณสุขฯ

ที่ดินและสิ่งกอสรางของ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่อยูในความ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข ที่ไดรับการบํารุง พรอมในการปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เชน เมรุเผาศพ โรงฆาสัตว ศาลาบําเพ็ญฯ รักษา

อยูในสภาพพรอมใชงานได
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34 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  -เพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง  - บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ที่ดินและสิ่งกอสราง  -เกิดประสิทธิภาพความ กองสวัสดิการฯ

ที่ดินและสิ่งกอสรางกองสวัสดิการ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่อยูในความ กอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของกอง ที่ไดรับการบํารุง พรอมในการปฏิบัติงาน

รับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม รักษา

ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

35 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม  - เพื่อใหเด็กในชุมชนในเขตเทศบาล  - จัดซื้อเครื่องเลนสนาม จํานวน 5 ชนิด 300,000  -  -  - รอยละความพึงพอใจ  - เด็กไดมีเครื่องเลนเพื่อ กองสวัสดิการฯ

ชุมชนวัฒนา ไดมีเครื่องเลนสนามในการเพิ่ม 1.เครื่องเลนชิงชาเด็ก 2 ที่นั่ง จํานวน 1ชุด ของประชาชน เพิ่มทักษะการเรียนรูและ (แผนชุมชน)

ทักษะในการเรียนรูและ 2.ปนปายสไลด(ผนังเดี่ยว) จํานวน 1 ชุด ที่ใชบริการ ออกกําลังกาย

ออกกําลังกาย 3.ปนปายเชือกใหญ จํานวน 1 ชุด

4.มากระดก6 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด

5.สิงโตทะเลสปริง จํานวน 1 ชุด 

36 โครงการกอสรางปรับปรุงที่ทําการ  - เพื่อใหชุมชนมีสถานที่ที่มีความ  -กอสรางปรับปรุงที่ทําการชุมชนหลังวัด  - 510,000  -  - การปรับปรุงที่ทําการ  -ชุมชนมีสถานที่พรอมสําหรับ กองสวัสดิการฯ

ชุมชนหลังวัดหวยยอด พรอมสําหรับใชในการทํากิจกรรม หวยยอด ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 12 เมตร ชุมชนหลังวัดหวยยอด ใชในการทํากิจกรรมขอชุมชน

ของชุมชน

37 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด  -เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต  - ติดตั้งกลองวงจรปด ชนิด IP/Network 1,000,000  -  -  - จํานวนกลอง  -ทําใหประชาชนมีความ สํานักปลัดฯ

ภายในเขตเทศบาลตําบลหวยยอด และทรัพยสินใหกับประชาชน Cameras ความละเอียดไมนอยกวา ที่ติดตั้ง ปลอดภัยในชีวิตและ (งานปองกันฯ)

(ระยะที่ 3) 2 Magapixels หรือ Full HD 1080 P ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

จํานวน 6 กลอง จํานวน 6 จุด พรอม

อุปกรณครบชุด โดยใชสายนําสัญญาณ

เปนสายใยแกวนําแสง (fiber Optic)

ดังนี้ 1. แยกถนนเทศบาล 22 

2.หนาโรงพัก   3.หนาสถานีรถไฟ

4.แยกกํานันพงษ 5.ทางเขาปาขี้ทราย

(ชุมชนหนาวัด)  

6.สามแยกชุมชนควนหนังขํา 

(ถ.นามสมมิตร)
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38 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ  -เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  -จัดวื้อเคืรื่องพิมพ Mutifunction ชนิด 5,500  -  -  - จํานวนเครื่องพิมพ  - มีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน กองคลัง

ฉีดหมึก Inkjet จํานวน 1 เครื่อง ที่ไดมาตรฐาน

39 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ  -เพื่อใหการจัดเก็บภาษีปาย ภาษี  -ออกสํารวจขอมูลเกี่ยวกับภาษีปาย 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครัวเรือน  -เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิน โรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่และ ภาษีโรงเรีอน ภาษีบํารุงทองที่และ ที่เปนฐานขอมูล ในการจัดเก็บรายไดและ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ของ ใบอนุญาตตางๆเพื่อนํามาปรับปรุงใน ทรัพยสิน มากยิ่งขึ้น

เทศบาลตําบลหวยยอด มีความ โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน

เปนปจจุบัน ทรัพยสิน (LTAX 3000 ) และโปรแกรม

ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

(LTAX GIS)  เพื่อเปนคาคัดลอกขอมูล

คาสแกน,คาวัสดุอุปกรณ,คาตอบแทน

นอกเวลา

40 โครงการเงินอุดหนุนองคการบริหาร  -เพื่อเปนคาใชจายในการอํานวยการ  -จายเงินอุดหนุนใหองคการบริหารสวน 10,000 10,000 10,000 10,000 เทศบาลมีสถานที่กลาง  -มีสถานที่กลางและแหลงขอมูล กองคลัง

สวนตําบลหวยยอด ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือ ตําบลหวยยอด เปนคาใชจายในการจัดตั้ง เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ในการจัดซื้อจัดจางของ ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ

จัดจางของทองถิ่น ใหเปนสถานที่กลางสถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวสาร ทองถิ่นในระดับอําเภอ องคปกครองสวนทองถิ่นใน

ของอําเภอหวยยอด การจัดซื้อจัดจาง เขตอําเภอหวยยอด

41 โครงการปรับปรุงระบบ internet  - เพื่อใหการใชงานดานระบบ  - มีการปรับปรุงระบบ internet ดังนี้  - 500,000  -  - รอยละความพึงพอใจ  - การใชงานระบบติดตอ กองวิชาการ

และระบบเครือขายคอมพิวเตอร internet มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบ internet และระบบ ในการใชงาน สื่อสารมีประสิทธิภาพ และแผนงาน

สํานักงาน เครือขายคอมพิวเตอร ขอ 9 ขอ 26  internet มากยิ่งขึ้น

ขอ 31 ขอ 59 ขอ 60 คุณลักษณะตาม

มาตรฐาน ICT  ใชสาย LAN
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42 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  - เพื่อบํารุงรักษาครุภัณฑใหมีสภาพ  - ปรับปรุงซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง 300,000 300,000 300,000 300,000 ที่ดินและสิ่งกอสราง  - เกิดประสิทธิภาพความ กองชาง

ที่ดินและสิ่งกอสรางกองชาง ที่ดี พรอมในการใชงาน ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง ที่ไดรับการบํารุง พรอมในการปฏิบัติงาน

รักษา มากยิ่งขึ้น

43 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการ รวมงบประมาณ 49,300  -  -  - จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร  -มีเครื่องเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใชใน 29,000  -  -  - ที่ไดมาตรฐานในการ มีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานชาง จํานวน 1 เครื่อง ปฏิบัติงาน งานมากยิ่งขึ้น

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก สําหรับ 8,500  -  -  -

กระดาษ A 3  จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 5,800  -  -  -

จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อโตะ-เกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 6,000  -  -  -

งบประมาณรวม 4,723,900 2,504,500 3,183,200 2,146,000
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน

2.2  แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานใหมีความรู  ความสามารถ  รูจักหนาที่  และความรับผิดชอบ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ แผนงานรักษาความสงบภายใน)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบถึง  -  จัดอบรมและศึกษาดูงานนอก 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูขารวม  - ทําใหผูเขารับการอบรม สํานักปลัดฯ

พนักงานเทศบาล  ผูบริหาร  สมาชิก แนวทางการปฏิบัติงาน  ไดรับการ สถานที่ใหกับพนักงานเทศบาล กิจกรรม ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติมี

สภาเทศบาล และลูกจางฯ พัฒนาไดรับความรูเกี่ยวกับระบบ ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

และวิธีการบริหารงานบุคคลใหม ๆ  และลูกจาง จํานวนประมาณ ระบบ และวิธีการบริหารงาน

เพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิ 120 คน บุคคลใหมๆ เพื่อนําไปประยุกต

ภาพแกหนวยงานใหมากยิ่งขึ้น ใชในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

2 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อ 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนโครงการ  - การปฏิบัติงานของเทศบาล กองวิชาการฯ

จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาล รวมกันทบทวนยุทธศาสตร แลวเสร็จ มีทิศทางที่แนนอน และมี (งานแผนฯ)

สี่ป  - เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมใน และกําหนดแผนงานโครงการ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การกําหนดทิศทางพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

ตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

3 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ  -เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะการ  - ฝกอบรมบุคลากรงานปองกันฯ 25,000  -  -  - จํานวนผูเขารวม  -เจาหนาที่ปองกันมีทักษะและ สํานักปลัด

บุคลากรงานปองกันฯ ปฏิบัติงานดานสาธารณภัยแก กิจกรรม ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (งานปองกันฯ)

เจาหนาที่งานปองกันและบรรเทา  - ประชาชนในชุมชนมีความ

สาธารณภัย ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน

มากยิ่งขึ้น

งบประมาณรวม 365,000 340,000 340,000 340,000

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสสี่ป  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)เทศบาลตําบลหวยยอด

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น
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2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

 2.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมสัมมนาการเรียน   -   เพื่อฝกอบรมพนักงานครู   - เพื่อฝกอบรมพนักงานครูและบุคลากร 400,000  400,000    400,000   400,000   จํานวนผูเขารวม  -  พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทาง กองการศึกษา

การสอนสอนของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยว ทางการศึกษา กองการศึกษา โรงเรียน กิจกรรม การศึกษา ไดรับทักษะและแลก

และบุคลากรทางการศึกษา กับการพัฒนาการเรียนการสอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูเกี่ยวของ เปลี่ยนความรูทางดานการเรียน

   -   เพื่อนําพนักงานครูและ จํานวนประมาณ 60 คน รวมประชุม การสอน

บุคลากรทางการศึกษาทัศน สัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ  - ไดรับประสบการณโดยตรงจาก

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการ ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนหรือหนวยงาน การศึกษาดูงาน

ศึกษา ที่มีผลงานทางการจัดการศึกษาดีเดน  - สรางความกระตือรือรนและปลุก

จํานวน 1 ครั้ง จิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่

2 โครงการนําเสนอผลงานและ  - เพื่อจัดนิทรรศการผลงานครู  - จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 400,000  400,000    400,000   400,000   จํานวนผูเขารวม  -สามารถสงเสริมสนับสนุนเผยแพร กองการศึกษา

แขงขันทักษะทางวิชาการระดับ และนักเรียนระดับภาคใตและ ครูและนักเรียน ระดับภาคใตและระดับ กิจกรรม ผลงานครูและนักเรียน

ภาคใตและระดับประเทศ ระดับประเทศ ประเทศ  - สามารถสรางชื่อเสียงใหกับหนวย

 -เพื่อนํานักเรียนเขารวมการ  -สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทาง งานในเรื่องวิชาการ

แขงขันทักษะทางวิชาการระดับ วิชาการระดับภาคใตและระดับประเทศ

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยยอดสี่ป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ภาคใตและระดับประเทศ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและ  -เพื่อใหผูแลเด็กมีการพัฒนา  -จัดประชุมและฝกศึกษาดูงานศูนยพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของครูและ  -ผูดูแลเด็กพัฒนาการเรียนการสอน กองการศึกษา

ฝกศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็ก การสอนและพัฒนาผลงานของ เด็กเล็กตนแบบแกผูดูแลเด็ก/และคณะ ผูเกี่ยวของที่ได และพัฒนาผลงานของตนใหมี (ศพด.)

เล็กตนแบบ ตนอยางตอเนื่อง กรรมการบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รับการพัฒนาและ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 -เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 1 ครั้ง ฝกศึกษาดูงาน  - ครู และบุคลากรในศูนยพัฒนา

มีประสบการณตรงและพัฒนา ศูนยตนแบบ เด็กเล็กไดรับความรูประสบการณ

ตนเองอยางตอเนื่อง

4 โครงการทูบีนัมเบอรวัน  - เพื่อรณรงคปลูกจิตสํานึกและ  -จัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ON 50,000 50,000 50,000 50,000  นักเรียน ม.1-ม.3  - นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 ทุกคน กองการศึกษา

TO BE NUMBER ONE สรางกระแสนิยมปองกัน จัดกิจกรรมอบรมเพื่อนชวยเพื่อน และบุคลากรใน และบุคลากรในสถานศึกษา มีคุณภาพ

(ศูนยเพื่อนใจวัยรุน) ยาเสพติด จัดกิจกรรม ผูวาฯพบสมาชิก TO BE สถานศึกษามี ชีวิตและสุขภาพจิตที่ดี

 -เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ NUMBER ONE คุณภาพชีวิตและ  -สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ

เครือขายการปองกันยาเสพติด  -จัดกิจกรรม ใครติดยายกมือขึ้น สุขภาพจิตที่ดี นักเรียนที่มีสวนในการชวยเหลือเพื่อน

 -เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันทาง  -ศูนยเพื่อนใจวัยรุน

จิตใจใหแกเยาวชนในสถานศึกษา

งบประมาณรวม 900,000  900,000    900,000   900,000   
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ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม   - เพื่อสงเสริมใหประชาชนได  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร  เพื่อให 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม  - ประชาชนในเขตเทศบาลและ กองการศึกษา

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ประชาชนในเขตเทศบาลและใกลเคียง กิจกรรม ใกลเคียงไดรวมทําบุญตักบาตร  (แผนชุมชน)

ของไทย ไดรวมกันทําบุญตักบาตรและรับคํา และรับคําอวยพร 

 - เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาส อวยพร ประมาณ  5,000 คน

ทําบุญในวันขึ้นปใหม

 - เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีไทย

2 โครงการจัดงานวันเด็ก  -เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดตระหนัก  -จัดกิจกรรมบนเวที การแสดงบนเวที 160,000 160,000  160,000 160,000  จํานวนผูเขารวม  - เด็กและเยาวชนไดรับความ กองการศึกษา

แหงชาติ ถึงคุณคาบทบาท หนาที่และความ และการละเลนพื้นเมือง กิจกรรม ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิด

สําคัญของตนเอง  -ประกวดแขงขันกิจกรรมที่สงเสริม ชอบตอตนเอง

 -เพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดความ พัฒนาการของเด็กและเยาวชน  -เด็กเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ

ภาคภูมิใจ และมีคุณคาตอสังคม  -จัดนิทรรศการและสาธิตผลงาน โดยมี และมีคุณคาตอสังคม

 -เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก นักเรียนเยาวชนนักเรียนในเขตเทศบาล  -เด็กเยาวชนไดมีโอกาสบําเพ็ญ

และเยาวชนไดมีโอกาสบําเพ็ญ และใกลเคียงไดมารวมกิจกรรมและ ประโยชนและแสดงความสามารถ

ประโยชนและแสดงความสามารถ รวมงาน ไมนอยกวา 6,000 คน ในดานตางๆ

ในดานตางๆ  -เด็กเยาวชนไดตระหนักถึงความ

 -เพื่อใหเด็กและเยาวชนยึดมั่นใน สําคัญในระเบียบวินัยอันดี ที่มีตอ

สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย ตนเองและสังคมโดยยึดมั่นใน

และการปกครองระบอบประชา- สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย และการปกครองประชาธิปไตยอัน

เปนประมุข มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางยั่งยืน
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งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการจัดงานประเพณี   - เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี  - จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 100,000 100,000  100,000 100,000  จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนไดรวมทําบุญตักบาตร กองการศึกษา

วันสงกรานต และวัฒนธรรมไทย  -จัดกิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุ กิจกรรม สรงน้ําพระไมนอยกวา  2,000  คน (แผนชุมชน)

 - เพื่อเปนการแสดงออกในการ  - จัดกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธสิหิงค  -ไดอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม

มีความกตัญูตอผูใหญ  - จัดกิจกรรมฟงเทศน ฟงธรรม  รับพร

ในวันขึ้นปใหมไทย

4 โครงการจัดงานประเพณี   - เพื่อใหเยาวชนและประชาชนเห็น  - จัดประกวดหนูนอยนพมาศและ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม  - เยาวชน ประชาชนไดเห็นคุณคา กองการศึกษา

ลอยกระทง คุณคาและความสําคัญวัฒนธรรม นางนพมาศ กิจกรรม และความสําคัญวัฒนธรรมไทย

ไทยทําใหเกิดความสมัครสมาน  - การประกวดกระทงใหญ ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชน

สามัคคีในชุมชน  - การแสดงบนเวที  - หนวยงานภาครัฐ เอกชน 

 - เพื่อใหหนวยงานของรัฐ เอกชน  - การประดิษฐกระทงใหญโชวของ ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัด

และประชาชนไดมีสวนรวมในการ หนวยงาน กิจกรรมและชวยกันรักษาประเพณี

จัดกิจกรรมและชวยกันรักษา ทํานุ  -ขบวนแห การแสดงโชว อาทิกลองยาว อันดีงามของไทยสืบไป

บํารุงศาสนาและสืบทอดประเพณี  - จัดขบวนแหประเพณีลอยกระทง  - กอใหเกิดการเผยแพร และสนับ

อันดีงามของไทยที่มีมาแตโบราณ การแสดงบนเวที  ฯลฯ สนุน การทองเที่ยวชองเทศบาล

 - เพื่อเปนการเผยแพรสนับสนุน

สงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาล

5 โครงการวันเยาวชน  -เพื่อสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึก  - จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน 30,000 30,000    30,000   30,000   จํานวนผูเขารวม เยาวชนกระตือรือรนและมีสวนรวม กองการศึกษา

แหงชาติ ใหแกเด็กเยาวชนมีความกระตือ เชน การเดินขบวนพาเหรดรณรงคอนุรักษ กิจกรรม จะพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีความ

รือรนที่จะพัฒนาตนเองใหเปนคน สิ่งแวดลอม การคัดเลือกเยาวชนดีเดนที่ คิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมดีๆให

ที่มีความคิดริเริ่ม สรางสรรคกิจกรรม กระทําความดีในดานตางๆ การแสดง เปนประโยชน

ดีๆใหแกชุมชน บนเวที เปนตน  -สามารถกระตุนใหองคกรตางๆได

 - เพื่อกระตุนใหองคกรตางๆได สงเสริมและพัฒนาเยาวชนในการ

สงเสริมและพัฒนาเยาวชนในการ จัดกิจกรรมใหแกเยาวชน

จัดกิจกรรมใหแกเยาวชน

 -เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได

ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ

หลีกเลี่ยงยาเสพติด
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6 โครงการจัดงานวันแม  -เพื่อเปนการเผยแพรพระเกียรติคุณ  -นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ผูปกครอง 50,000 50,000    50,000   50,000   จํานวนผูเขารวม  - นักเรียนและผูปกครองมีโอกาส สํานักปลัด

แหงชาติ สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี- นักเรียน ประมาณ 1,000 คน รวมจัด กิจกรรม แสดงความรัก ความกตัญูกตเวที

นาถ ผูทรงเปนแมแหงชาติ กิจกรรมพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวาง เนื่องในวันแม

 -เพื่อใหลูกไดสํานึกพระคุณแมและ แมกับลูกและรวมพิธีถวายพระพรฯ  -ผูปกครองไดตระหนักถึงหนาที่

แสดงความกตัญูตอแม เฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารอเนก- ความสําคัญในบทบาทความเปนแม

 -เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณี ประสงค โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวิทยา  -เพื่อไดรักษาวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของชาติใหคงอยูตลอดไป และประดับธงตามบานเรือน อันดีงามของชาติใหคงอยูสืบไป

7 โครงการวันปยมหาราช   - เพื่อใหหนวยงาน โรงเรียน ชุมชน  -หนวยงาน โรงเรียน ชุมชน และ 5,000 5,000     5,000    5,000     จํานวนผูเขารวม  -หนวยงาน/โรงเรียน/ชุมชนและ สํานักปลัด

และประชาชนรวมรําลึกถึงพระมหา ประชาชนไดเขารวมชมนิทรรศการและ กิจกรรม ประชาชนไดรวมรําลึกถึงพระมหา- (แผนชุมชน)

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ รวมประกอบพิธีถวายพวงมาลา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา พระจุลจอมเกลา ฯ

 -เพื่อใหหนวยงาน โรงเรียน ชุมชน  -หนวยงาน โรงเรียน ชุมชนและ

และไดแสดงความจงรักภักดีตอ ประชาชนไดแสดงความจงรักภักดี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว เจาอยูหัว

8 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อฟนฟูขนบธรรมเนียม  -ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยยอด 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนในเขตเทศบาลและ กองการศึกษา

ลากพระ ประเพณีเกา ๆ ของทองถิ่น  และใกลเคียงไดรวมกิจกรรม ประเพณี กิจกรรม ใกลเคียงไดทํากิจกรรมอนุรักษ (แผนชุมชน)

 - เพื่ออนุรักษไวซึ่งประเพณีไทย ชักพระไมนอยกวา 5,000 คน ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น

 - เพื่อใหประชาชนไดรวมกันทํา  - กิจกรรมการแสดงบนเวที

กิจกรรมที่มีคาความสุขทางใจ  - การจัดนิทรรศการและกิจกรมอื่นๆ

9 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ จัดกิจกรรมตางนๆ เชน 500,000 500,000  500,000 500,000  จํานวนผูเขารวม  -เปนการสงเสริมการทองเที่ยวของ กองการศึกษา

ตรุษจีน อําเภอหวยยอด และอนุรักษประเพณี  -การตกแตงประดับโคมไฟรานคา กิจกรรม อ.หวยยอดและอนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทย บานเรือน จําหนายผัก ผลไมของเซน วัฒนธรรม

เชื้อสายจีน ไหว เทศกาลตรุษจีนการแสดง/จําหนาย ดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีน

 - เพื่อสรางและปลูกฝงจิตสํานึกให สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑการจัด  -เปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหแกคน

แกคนรุนใหมของชาวหวยยอดใหรัก นิทรรศการสาธิตการชงชา กิจกรรมการ รุนใหมของชาวหวยยอดใหรักและ



- 70 -

- 70 -
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และภาคภูมิใจในประเพณีของทองถิ่น แสดงบนเวทีการประกวดธิดาไชนิส การ ภาคภูมิใจในประเพณีของทองถิ่น

 -เพื่อสรางระบบเศรษฐกิจที่เขมแข็ง แสดงมังกรสิงโตการแสดงงิ้วการตีกลอง  -เปนการสรางระบบเศรษฐกิจที่

ยั่งยืนใหแกทองถิ่น โชว ประเพณีสืบทอดชาวไทยเชื้อสาย เขมแข็งยั่งยืนใหแกทองถิ่น

จีน การแสดงไทเกก กิจกรรมสงเสริม

ความสามารถของเยาวชน

10 โครงการสงเสริมวันสําคัญ  - เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชน  - จัดกิจกรรมสงเสริมวันสําคัญทาง 56,000 56,000 56,000 56,000 จํานวนผูเขารวม  - พุทธศาสนิกชน ไดรับความรูทาง กองการศึกษา

ทางพระพุทธศาสนา ไดรับความรูทางพระพุทธศาสนาได พระพุทธศาสนา โดยมีพุทธศานิกชน กิจกรรม พุทธศาสนาเพิ่มขึ้น

ปฏิบัติธรรม และขัดเกลาจิตใจให เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 1,500 คน  - เปนการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

บริสุทธิ์  มีกิจกรรม ดังนี้

 -เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 1. กิจกรรมวันมาฆบูชา เชน การทําบุญ (3,000) (3,000) (3,000) (3,000)

ของชาติสืบไป ตักบาตร เวียนเทียน

2.กิจกรรมวันวิสาขบูชา เชน ทําบุญ (3,000) (3,000) (3,000) (3,000)

ตักบาตร เวียนเทียน

3.กิจกรรมวันเขาพรรษา เชน สมโพช (50,000) (50,000) (50,000) (50,000)

เทียนพรรษา แหเทียนพรรษา และถวาย

เทียนพรรษา 

11 โครงการจัดงานวันแม  -เพื่อปลูกฝงใหเด็กระลึกถึงพระคุณ  -เด็กเล็ก จํานวน 90 คนเขารวมกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขารวม  -เด็กเล็กไดแสดงออกถึงความ กองการศึกษา

แหงชาติ (ศพด.) ของแมและรูจักความกตัญูกตเวที แสดงความ กตัญูตอแม กิจกรรม กตัญูตอแม (ศพด.)

12 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม  -เพื่อใหเด็กเล็ก ผูปกครองและ   -เด็กเล็ก จํานวน 90 คน เขารวมกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขารวม  -เด็กเล็ก ผูปกครองและบุคลากร กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรของศพด.ไดรวมอนุรักษขนบ วันขึ้นปใหม ดังนี้ กิจกรรม ของศพด.ไดรวมอนุรักษขนบ- (ศพด.)

ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  -กิจกรรมแลกของขวัญ ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

 -เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง  -กิจกรรมการแสดงบนเวที  -เด็กเล็ก ผูปกครอง บุคลากรและ

เด็กเล็ก ผูปกครอง บุคลากรและ  -กิจกรรมการเลนเกมส ชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน

ชุมชน

งบประมาณรวม 1,441,000 1,441,000 1,441,000 1,441,000
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร  - เพื่อเตรียมตัวนักกีฬาเขาแขงขัน - จัดสงนักเรียน เจาหนาที่เทศบาล 500,000 500,000   500,000   500,000    จํานวนผูเขารวม  - นักเรียนมีทักษะการเลน กองการศึกษา

ปกครองทองถิ่น กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน ตําบลหวยยอด ประมาณ 80 คน การแขงขัน กีฬาที่ถูกตอง

ทองถิ่น

 - เพื่อฝกฝนทักษะทางดานกีฬา  - เขาคายเก็บตัวและแขงขันกีฬาตาม  - สงเสริมความสามัคคีเชื่อม

 - เพื่อสนองนโยบายกรมสงเสริม ประเภทที่เทศบาลเจาภาพกําหนด ความสัมพันธกับเทศบาลอื่นๆ

การปกครองทองถิ่น  กระทรวง- ในระดับภาคใตและระดับประเทศ

มหาดไทย

2 โครงการแขงขันกีฬาเปตอง  - เพื่อสงเสริมทักษะการเลนกีฬา - เยาวชน/ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000     50,000     50,000     จํานวนผูเขรวม  - เยาวชนรูจักใชเวลาวางให กองการศึกษา

เปตอง รวมการแขงขันไมนอยกวา 200 คน แขงขัน เปนประโยชน

 - เพื่อสงเสริมใหเยาวชนออก จํานวน 1 ครั้ง  - เยาวชนมีสุขภาพรางกาย

กําลังกายใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง แข็งแรงขึ้น

 - เพื่อใหเยาวชนใชเวลาวางให-

เปนประโยชน

3 โครงการแขงขันฟุตบอลประจําป  - เพื่อเปนการสนับสนุนการเลน - เยาวชนและประชาชนในเขต 250,000 250,000   250,000   250,000    จํานวนผูเขารวม  - ประชาชนและเยาวชนในเขต กองการศึกษา

กีฬาฟุตบอล เทศบาลและใกลเคียง ประมาณ แขงขัน เทศบาลและใกลเคียงมีมาตรฐาน (รร.เทศบาลฯ)

 - เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ 5,000 คน เขารวมแขงขัน จํานวน การเลนกีฬาฟุตบอล

ประชาชนไดออกกําลังกาย 1 ครั้ง  - ประชาชนและเยาวชนให

 - เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ ความสนใจในการเลนกีฬา

จะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยยอดสี่ป

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

(พ.ศ.  2561  ถึง  2564)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตแบะการศึกษาเรียนูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานอยูดีมีสุขของทองถิ่น
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ตัวชี้วัด หนวยงานที่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบจะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการแขงขันกีฬาและกรีฑา  - เพื่อสงนักกรีฑาของโรงเรียน - สงทีมนักกีฬาและกรีฑาเขารวม 100,000 100,000   100,000   100,000    จํานวนผูเขารวม - นักกรีฑาไดรวมแขงขันและ กองการศึกษา

นักเรียนนักศึกษาจังหวัดตรัง เขารวมแขงขันกีฬาและกรีฑา แขงขันกีฬาและกรีฑานักเรียน แขงขัน สรางเสริมประสบการณเพื่อการ (รร.เทศบาลฯ)

นักเรียนนักศึกษาจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง 1 ครั้ง นักกีฬาและกรีฑา เลนกรีฑาขั้นสูงตอไป

 - เพื่อฝกฝนความชํานาญและ เจาหนาที่ ผูฝกสอน ไมนอยกวา

เสริมสรางประสบการณใหกับทีมกรีฑา 50 คน

5 โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีภายใน  - เพื่อใหเกิดความสามัคคีภายใน  - บุคลากรพนักงานครูและนักเรียน 50,000 50,000     50,000     50,000     จํานวนผูขารวม  - บุคลากรพนักงานครูนักเรียน กองการศึกษา

โรงเรียน หมูคณะ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ฯ กิจกรรม ไดรวมทํากิจกรรมที่เปน (รร.เทศบาลฯ)

 - เพื่อฝกทักษะทางดานกีฬา ประมาณ 800 คน แขงขันกีฬาสี ประโยชนตอตนเอง

 - เพื่อสงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีใน จํานวน 1 ครั้ง

การออกกําลังกาย

6 โครงการแขงขันกีฬาสามัคคีอําเภอ - เพื่อสงเสริมเชื่อมความสามัคคี - จัดแขงขันและสงนักกีฬาเขารวม 40,000 40,000     40,000     40,000     จํานวนผูขารวม - หนวยงานราชการภาคเอกชน กองสวัสดิการฯ

หวยยอด ระหวางหนวยงาน สวนราชการ การแขงขันกีฬาประเภทตางๆ กิจกรรม ชมรมมีความสามัคคี มีความสัม-

ภาคเอกชน ชมรม ในอําเภอหวยยอด ระหวางสวนราชการ ภาคเอกชน พันธอันดีตอกันในการรวมมือ

ใหมีความสัมพันธอันดีระหวางกัน ชมรมกีฬาในอําเภอหวยยอด จํานวน พัฒนาทองถิ่นและอําเภอ

ในการปฏิบัติงาน ประสานงาน 1 ครั้ง หวยยอดใหมีความเจริญกาวหนา

ดําเนินการรวมกัน

7 โครงการสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาใน  - สงเสริมใหประชาชนและเยาวชน - สงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 250,000 250,000   250,000   250,000    จํานวนผูเขารวม  - นักกีฬาไดรวมแขงขันกับ กองสวัสดิการฯ

โอกาสตางๆ ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หาง กีฬาประเภทตางๆที่สวนราชการ แขงขัน กีฬาหนวยงานอื่นๆ ตางสังกัด

ไกลยาเสพติด ภาคเอกชน ชมรมกีฬาตางๆ  - ฝกฝนประสบการณดานกีฬา

 - พัฒนาและยกมาตรฐานการเลน จัดใหมีการแขงขันขึ้น ใหดียิ่งขึ้น

กีฬาของเทศบาล ใหรูจักแพรหลาย

มากยิ่งขึ้น
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ตัวชี้วัด หนวยงานที่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบจะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน  - เพื่อสเงสริมการเลนกีฬาตางๆของ  - จัดการแขงขังกีฬาตางๆ ของชุมชน 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูรวม  - ทําใหประชาชนไดเลนกีฬา กองสวัสดิการฯ

คนในชุมชน จํานวน 1 ครั้ง กิจกรรม และมีความรักสามัคคีมากยิ่งขึ้น

 - เพื่อสงเสริมความรักความสามัคคี

ของคนในชุมชน

9 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม  - เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ  - ติดตั้งปายจราจร (ปายระวังจักรยาน 30,000  -  -  - จํานวนปายที่  - ในเขตเทศบาลมีสภาพแวด กองสวัสดิการฯ

การใชจักรยาน การใชจักรยานบนทองถนน ,ปายจํากัดความเร็ว,จุดจอดจักรยาน ติดตั้ง ลอมที่เอื้อตอการใชจักรยาน

 - เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาใช ในเขตเทศบาล ไมนอยกวา 5 ปาย จํานวนจุดจอด  - ประชาชนหันมาใชจักรยาน

จักรยานในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น  - จัดทําจุดจอดจักรยาน ไมนอยกวา จักรยาน มากยิ่งขึ้น

 2 จุด

10 โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ - เพื่อสงเสริมใหกลุมผูสูงอายุไดมี - รวมการแขงขันกีฬากับชมรม 30,000 30,000     30,000     30,000     จํานวนเขารวม  - กลุมผูสูงอายุไดแขงขันกีฬาที่ กองสาธารณสุขฯ

การแขงขันกีฬาที่เหมาะสม ถูกตอง ผูสูงอายุในจังหวัดตรัง 1 ครั้ง/ป กิจกรรม เหมาะสม ถูกตอง และผูสูงอายุมี

ทําใหรางกายแข็งแรง และลดอัตรา รางกายแข็งแรงลดอัตรา

การเกิดโรค การเกิดโรค

11 โครงการกอสรางอาคารฟตเนต  - เพื่อใชเปนสถานที่ออกกําลังกาย  - กอสรางอาคารฟตเนต คสล.  - 2,160,000  - จํานวนสถานที่  - ประชาชนมีสถานที่ออกกําลัง กองการศึกษา

สําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน ชั้นเดียว  บริเวณสวนตําหนักรื่นรมย ออกกําลังกาย กายที่ไดมาตรฐาน

 - เพื่อสงเสริมการเสริมสรางสุขภาพ ขนาด 12 X 12 เมตร จํานวน 1 หลัง  - ประชาชนมีสุขภาพอนามัย

อนามัยของประชาชน แข็งแรงขึ้น

งบประมาณรวม 1,380,000 3,510,000 1,350,000 1,350,000
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

3.2 (แผนงานสังคมสงเคราะห)

ที่ ตัวชี้วัด หนวยงานที่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  - จายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ 10,580,400  11,638,440  12,802,284  14,082,512   จํานวนผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพสําหรับ กองสวัสดิการฯ

ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ ใชในการดํารชีพตามสิทธิที่

กฏหมายกําหนด

2 โครงการเบี้ยความพิการ  - เพื่อจายเบี้ยความพิการใหกับ  - จายเบี้ยความพิการแกผูพิการ 2,496,000  2,745,600  3,020,160  3,322,176   จํานวนผูพิการ  - ผูพิการไดรับเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการ ฯ

ผูพิการ รายละ 800 บาทตอเดือน ที่ลงทะเบียนกับเทศบาล ที่ไดรับเบี้ย สําหรับใชในการดํารงชีพตาม

ความพิการ สิทธิที่กฏหมายกําหนด

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  - เพื่อใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  - จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 18,000      24,000      30,000      36,000       จํานวนผูปวย  - ผูปวยเอดสในพื้นที่ไดรับการ กองสวัสดิการฯ

ผูปวยเอดส แกผูปวยเอดสที่แพทยรับรองและ ที่มีแพทยรับรองและยื่นขอในการ เอดสที่ยื่นขอรับ สงเคราะหชวยเหลือเบี้ยยังชีพ

ขอรับการสงเคราะห สงเคราะห รายละ 500 บาท/เดือน การสงเคราะห

จํานวน 12 เดือน ไดเบี้ยยังชีพ

ครบทุกราย

4 โครงการรณรงคและตอตาน  - เพื่อรณรงคตอตานและปองกัน  - จัดทําปายประชาสัมพันธตอตาน 10,000      10,000      10,000      10,000       จํานวนกิจกรรม  - ทําใหทุกสวนของสังคมไดเห็น กองสวัสดิการฯ

ยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาล การแพรระบาดยาเสพติดในชุมชน ยาเสพติด ติดตั้งจามชุมชนตางๆ ไมนอยกวา 3 ความสําคัญในการรวมกันแกไข (แผนชุมชน)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและกีศึกษาเรียนรุอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานอยูดีมีสุขของทองถิ่น

จะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

(พ.ศ. 2561 ถึง  2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด
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ที่ ตัวชี้วัด หนวยงานที่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบจะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

 - เพื่อประชาสัมพันธใหทุกสวนของ ในเขตเทศบาลและจัดกิจกรรม กิจกรรม ปญหายาเสพติดและรวมปองกัน

สังคมเห็นความสําคัญของการ รณรงคตอตานการแพรระบาด การแพรระบาดยาเสพติด

ปองกันยาเสพติด ยาเสพติดตามโอกาสตางๆ

งบประมาณรวม 13,104,400  14,418,040 15,862,444 17,450,688 
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

3.3 (แผนงานสังคมสงเคราะห)

ที่ ตัวชี้วัด หนวยงานที่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงคและตอตาน  - เพื่อรณรงคตอตานและปองกัน  - จัดทําปายประชาสัมพันธตอตาน 10,000       10,000     10,000       10,000     จํานวนกิจกรรม  - ทําใหทุกสวนของสังคมได กองสวัสดิการฯ

ยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาล การแพรระบาดยาเสพติดชนิดตางๆ ยาเสพติด ติดตั้งตามชุมชนตางๆ ใน ไมนอยกวา เห็นความสําคัญในการรวมกัน (แผนชุมชน)

ในชุมชน เขตเทศบาลและจัดกิจกรรมรณรงค 3 กิจกรรม แกไขปญหายาเสพติดและรวม

 - เพื่อรวมรณรงคประชาสัมพันธให ตอตานการแพรระบาดยาเสพติด กันเฝาระวังไมใหยาเสพติด

ทุกสวนของสังคมไดเห็นความสําคัญ ตามโอกาสสําคัญตางๆ แพรระบาดในชุมชน

รวมแรงรวมใจกันขจัดภัยยาเสพติด  - เยาวชนและประชาชนได

ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพ-

ติดทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตนเองในทางที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานอยูดีมีสุขของทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและกีศึกษาเรียนรุอยางมีคุณภาพ

จะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

(พ.ศ. 2561  ถึง   2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด
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ที่ ตัวชี้วัด หนวยงานที่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบจะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

งบประมาณรวม 10,000     10,000  10,000    10,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมอาชีพชุมชน -เพื่อสงเสริมใหชุมชนเกิดการ  -จัดการอบรมสงเสริมอาชีพใหแก 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม  -คนในชุมชนมีรายได กองสวัสดิการฯ

รวมกลุม ในการประกอบ ผูสนใจตาง ๆในชุมชนเขตเทศบาล กิจกรรม เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม (แผนชุมชน)

อาชีพ (กลุมสตร,ีผูสูงอายุ,คนพิการ,  -ลดปญหาคนวางงาน

 -เพื่อเพิ่มรายไดใหกับคนใน ผูดอยโอกาส,คนยากจน ลฯ)  -คุณภาพชีวิตของคน

ชุมชน ในชุมชนดีขึ้น

 -เพื่อลดปญหาคนวางงาน

2 โครงการแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง  -เพื่อสรางแกนนําในการสงสริม  -จัดอบรมแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม  -ทําใหมีการถายทอด กองสวัสดิการฯ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับแกนนําชุมชน (กรรมการชุมชน กิจกรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

,อสม,กลุมสตร)ี ประมาณ 80 คน พอเพียง

จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณรวม 70,000 70,000 70,000 30,000

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยยอดสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

 3. ยุทธศาสรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและกีศึกษาเรียนรุอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานอยูดีมีสุขของทองถิ่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ  -เพิ่อสงเสริมกลุมผูสูงอายุใหมี  -รวมการแขงขันกีฬากับชมรม 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม  -กลุมผูสูงอายุไดแขงขัน กองสาธารณสุข

การแขงขันกีฬาที่เหมาะสม ผูสูงอายุในจังหวัดตรัง 1 ครั้ง/ป กิจกรรม กีฬาและมีสุขภาพที่

และมีสุขภาพรางกายแข็งแรง แข็งแรง

งบประมาณรวม 30,000 30,000 30,000 30,000

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยยอดสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและกีศึกษาเรียนรุอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานอยูดีมีสุขของทองถิ่น

 3. ยุทธศาสรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

                           เป้าหมาย                          ตัวชี�วัด              ผลลัพธ์ที�คาดว่า        หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564       จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.ถนน  - เพื�อให้การระบายนํ�าจากอาคาร  - ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล. ขนาดกว้าง 2,560,000  -  -  - ความยาว  - การระบายนํ�าจากผิว กองช่าง

เทศบาล 22 ด้านทิศตะวันตก เริ�มจาก บ้านเรือนของประชาชนดียิ�งขึ�น 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 438 เมตร ท่อระบายนํ�า จราจรและบ้านเรือนของ

ถนนเทศบาล 18 ไปทางทิศเหนือ ลึก 0.60 -0.70 เมตร ประชาชนได้รับความ

ถึงถนนเทศบาล 24 สะดวกยิ�งขึ�น

2 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.  - เพื�อให้การระบายนํ�าจากอาคาร  -ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล. ขนาดกว้าง  - 840,000  -  -  ความยาว
 - การระบายนํ�าจากผิว

กองช่าง

ถนนเทศบาล 22 จากถนนพิศาลสีมารักษ์ บ้านเรือนของประชาชนดียิ�งขึ�น 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดชนิดรางตื�น ความ  รางระบายนํ�า
จรารจรและบ้านเรือน

ถึงถนนเทศบาล 18 ยาวไม่น้อยกว่า 210 เมตร
ของประชาชนได้รับความ

สะดวกยิ�งขึ�น

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล.  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ  -ก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล.ขนาด 1.50 X  - 3,420,000  -  - ความยาว  -การระบายนํ�าบริเวณ กองช่าง

ห้วยไสถั�ว จากถนนพิศาลสีมารักษ์ไป ระบายนํ�าในบริเวณดังกล่าว 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 152 เมตร ท่อระบายนํ�า ดังกล่าวดียิ�งขึ�น

ทางทิศเหนือถึงหน้าศาลเจ้าตาชี

5.1   (แผนงานเคหะและชุมชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี�ปี(พ.ศ. 2561ถึง  2564)

เทศบาลตําบลห้วยยอด

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 สร้างฐานเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที�มั�งคงและยั�งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขอบงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐานควบคู่การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์
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                           เป้าหมาย                          ตัวชี�วัด              ผลลัพธ์ที�คาดว่า        หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564       จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา

4 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการระบายนํ�า  -ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.ขนาดกว้าง  - 1,375,000  -  -  ความยาว  -การระบายนํ�าบริเวณ
กองช่าง

ถนนเทศารัษฏา ซอย 4 ฝั�งขวา  - ขยายผิวจราจรอํานวยความสะดวก 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร  รางระบายนํ�า ดังกล่าวดียิ�งขึ�น

ให้ผู้สัญจรไป-มา ลึก 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดชนิดรางตื�น  -ผิวจราจรกว้างขึ�น เพิ�ม

ความสะดวกในการ

สัญจร

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ�า  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการระบายนํ�า  -ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ�า คสล.  -  - 275,000  -  ความยาวฝา  -การระบายนํ�าบริเวณ กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 14 ฝั�งทิศตะวันออก ให้ดียิ�งขึ�น ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  ปิดรางระบาย ดังกล่าวดียิ�งขึ�น

จากถนนเทศบาล 14 ซอย 1 ไปทาง  -ขยายผิวจราจรอํานวยความสะดวก 50 เมตร ลึก 0.60 เมตร  นํ�า

ทิศใต้ถึงถนนพิศาลสีมารักษ์ ให้ผู้สัญจรไป-มา

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล.  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการระบายนํ�า  -ก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล. ขนาดØ 0.80 11,700,000   -  -  ความยาวท่อ  -การระบายนํ�าบริเวณ กองช่าง

พร้อมทางเท้า ถนนประชารื�นรมย์ ให้ดียิ�งขึ�น เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 998 เมตร พร้อม  ระบายนํ�า ดังกล่าวได้ดียิ�งขึ�น

 -เพื�อใช้เป็นทางเดิน ออกกําลังกาย ทางเท้าแผ่นพื�นคอนกรีต ขนาด 4 เมตร  -เป็นที�เดินออกกําลัง

ของประชาชนในเขตเทศบาล ยาวไม่น้อยกว่า 998 เมตร (ด้านทิศตะวันออก) กายของ ประชาชนใน

 -ก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล. ขนาดØ 0.80 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 998 เมตร พร้อมทาง

เท้าแผ่นพื�คอนกรีตขนาด 4 เมตร ยาวไม่

น้อยกว่า 998 เมตร (ด้านทิศตะวันตก)

11,700,000 เขตเทศบาล
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                           เป้าหมาย                          ตัวชี�วัด              ผลลัพธ์ที�คาดว่า        หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564       จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ�า  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ

�

 -ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ�า คสล. 2,145,000  -  -  - ความยาว  -การระบายนํ�าบริเวณ กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 9 จากถนน ระบายนํ�าบริเวณดังกล่าว ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า รางระบายนํ�า ดังกล่าวดียิ�งขึ�น

เพชรเกษมถึงถนนเทศบาล 5 390 เมตร ลึก 0.60 เมตร

8 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการระบาย  -ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ�า คสล.  - 1,749,000  -  - ความยาว  -การระบายนํ�าบริเวณ กองช่าง

ถนนเทศบาล 11 จากถนนเพชรเกษม นํ�าในบริเวณดังกล่าวให้ดียิ�งขึ�น ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า รางระบายนํ�า ดังกล่าวดียิ�งขึ�น

ถึงถนนเทศบาล 5  318 เมตร   ลึก 0.60  เมตร

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ�า  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการระบายนํ�า  - ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ�า คสล. 566,500  -  -  - ความยาว  -การระบายนํ�าบริเวณ กองช่าง

คสล.ถนนเพชรเกษม จากหน้าบ้านเลขที� ในบริเวณดังกล่าวให้ดียิ�งขึ�น ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า รางระบายนํ�า ดังกล่าวดียิ�งขึ�น

406 ถึงหน้าบ้านพักนายอําเภอห้วยยอด 103 เมตร ลึก 0.60 เมตร

(ฝั�งตะวันออก)

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง  -เพื�อปรับปรุงถนนดังกล่าวให้มี  -ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 3,870,000  -  -  - ความยาวถนน  -ประชาชนมีความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบาย สภาพดียิ�งขึ�น แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.50 เมตร และราง สะดวกและปลอดภัย

นํ�าคสล.ถนนกัลปศาสน์จากถนน กว้าง 7 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 248 เมตร ระบายนํ�า ในการสัญจรไป-มา

เพชรเกษมถึง  กม.0 + 248 หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,736 ตารางเมตร และการระบายนํ�าใน

 - ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.ขนาดกว้าง บริเวณพื�นที�ดังกล่าว

0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 496 เมตร ได้ดียิ�งขึ�น

ลึก 0.60 เมตร
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                           เป้าหมาย                          ตัวชี�วัด              ผลลัพธ์ที�คาดว่า        หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564       จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง  -ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง  - 13,623,000  -  - ความยาวถนน  -ประชาชนมีความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบาย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.50 เมตร และราง สะดวกและปลอดภัย

นํ�าคสล.ถนนกัลปศาสน์จากถนน กว้าง 7 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 873 เมตร ระบายนํ�า ในการสัญจรไป-มา

เพชรเกษมถึง  กม.0 + 248 ถึงถนน หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 6,111 ตารางเมตร และการระบายนํ�าใน

เทศบาล  7  - ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.ขนาดกว้าง บริเวณพื�นที�ดังกล่าว

0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,746 เมตร ได้ดียิ�งขึ�น

ลึก 0.60 เมตร

12 โครงการปรับปรุงปรับผิวจราจรถนน  -เพื�อปรับปรุงถนนดังกล่าวให้มี  -ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 5,637,600  -  -  - ความยาว  -ประชาชนมีความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สภาพดียิ�งขึ�น แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ถนน สะดวกและปลอดภัย (งบ อบจ.ตรัง)

ถนนกัลปศาสน์จากถนนเทศบาล 7 ถึง กว้าง 9 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,080 เมตร ในการสัญจรไป-มา

สุดเขตเทศบาลต่อเชื�อมกับ หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 9,720 ตารางเมตร

อบต.ห้วยยอด

14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาด  -เพื�อปรับปรุงถนนดังกล่าวให้มี  -ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง  -  -  - 12,390,400 ความยาวถนน  -ประชาชนมีความ กองช่าง

ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมราง สภาพดียิ�งขึ�น แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร และปลอดภัยในการ

ระบายนํ�า คสล.ถนนเทศบาล 7 จากถนน กว้าง 9 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 926 เมตร สัญจรไปมา

สามแยกหน้าโรงเรียนเทศบาลห้วยยอด หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 8,334 ตารางเมตร

วิทยาถึงถนนกัลปศาสน์  -ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.ขนาดกว้าง

0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,478 เมตร

ลึก 0.60 เมตร
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                           เป้าหมาย                          ตัวชี�วัด              ผลลัพธ์ที�คาดว่า        หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564       จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล.ถนน  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการระบาย  -ก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล.ขนาดØ 355,000  -  -  - ความยาว  -การระบายนํ�าบริเวณ กองช่าง

* เพชรเกษม ฝั�งตะวันออกจากบ้านเลขที� 8 นํ�าในบริเวณดังกล่าว 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 142 เมตร ท่อระบายนํ�า ดังกล่าวดียิ�งขึ�น

ถึงสุดเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด พร้อมบ่อพัก คสล.

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล.  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการระบายนํ�า  -ก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล.ขนาด Ø 1,435,000  -  -  - ความยาว  -ทําให้การระบายนํ�าใน กองช่าง

พร้อมทางเท้าถนนเพชรเกษมฝั�งทิศ ในบริเวณดังกล่าวให้ดียิ�งขึ�น 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 287 เมตร ท่อระบายนํ�า บริเวณดังกล่าวดียิ�งขึ�น

ตะวันตก จากสี�แยกท่ามะปราง ถึงแนว  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการเดิน พร้อมบ่อพัก คสล.  -ประชาชนมีทางเท้าที�มี

สุดเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด ทางของประชาชน  - ก่อสร้างทางเท้าชนิดปูบล็อกคอนกรีต ความสะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ในการสัญจรไป-มา

287 เมตร

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  -เพื�อให้ประชาชนที�อยู่ในเขต  -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 7,500,000  -  -  - ความยาว  -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายนํ�า คสล. เทศบาลและชุมชนใกล้เคียงได้รับ คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00-6.00 ถนน สะดวกในการเดินทาง

หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ จากถนน ความสะดวกและปลอดภัย เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 872 เมตร มากยิ�งขึ�น

พิศาลสีมารักษ์ถึงถนนเทศบาล 6 หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,514 ตารางเมตร

 -ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล. ขนาดกว้าง

0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 670 เมตร

ลึก 0.60 เมตร



-94-

-94-

                           เป้าหมาย                          ตัวชี�วัด              ผลลัพธ์ที�คาดว่า        หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564       จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา

16 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อปรับปรุงถนนดังกล่าวให้มี  - ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง 8,580,000  -  -  - ความยาวถนน  -ประชาชนมีความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สภาพดียิ�งขึ�น แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ที�ได้รับการ สะดวกและปลอดภัยใน ของบอุดหนุน

เพชรเกษมจากถนนเทศบาล 10 ไปทาง ยาว 970 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า ปรับปรุง การสัญจรไป-มา มาก

ทิศใต้ถึงสี�แยกท่ามะปราง 15,231 ตารางเมตร ยิ�งขึ�น

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล.  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการระบาย  -ก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล.ชนิด ขนาด 540,000  -  -  - ความยาว  -การระบายนํ�าบริเวณ กองช่าง

ชนิดสี�เหลี�ยม ถนนเทศบาล 5 นํ�าในบริเวณดังกล่าวให้ดียิ�งขึ�น 1.20 X 1.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 17 เมตร ท่อระบายนํ�า ดังกล่าวดียิ�งขึ�น

(ข้างกองสาธารณสุขฯ)

18 โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.ชั�นเดียว  -เพื�อใช้เป็นสถานที�ปฏิบัติงาน  -ก่อสร้างอาคารชั�นเดียว คสล. ขนาดกว้าง  -  - 3,600,000  - จํานวนอาคาร  -ทําให้มีสถานที�ปฏิบัติ กองช่าง

บริเวณสนามกีฬากลางอําเภอห้วยยอด งานสถานที�และไฟฟ้าสาธารณะ 18 เมตร ยาว 20 เมตร จํานวน 1 หลัง ที�ได้มาตรฐาน งานสถานที�และไฟฟ้า 

พร้อมสถานที�จอดรถของกองช่าง พร้อมสถานที�จอดรถ

กองช่างป็นระเบียบ

เรียบร้อย

19 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.ถนน  -เพื�อปรับปรุงระบบการระบายนํ�า  -ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล. ขนาดกว้าง 1,485,000  -  -  - ความยาวราง  -ระบบการระบายนํ�า กองช่าง

สามัคคี ให้มีประสิทธิภาพดียิ�งขึ�น 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 270 เมตร ระบายนํ�า บริเวณดังกล่าวดียิ�งขึ�น

ลึก 0.60 เมตร

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  -เพื�อให้ประชาชนที�อยู่ในเขต  -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 1,950,000  -  -  - ความยาว  -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนใต้สายลิกไนต์ เทศบาลและชุมชนใกล้เคียงได้รับ หนา 0.05 เมตร กว้าง 5 เมตร ถนนที�ได้รับ สะดวกในการเดินทาง (แผนชุมชน)

จากถนนเพชรเกษมถึงบ้านเลขที� 884/11 ความสะดวกและปลอดภัย ยาวไม่น้อยกว่า 325 เมตร หรือพื�นที� การปรับปรุง มากยิ�งขึ�น

ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร
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                           เป้าหมาย                          ตัวชี�วัด              ผลลัพธ์ที�คาดว่า        หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564       จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา

21 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ  -ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.ขนาดกว้าง 670,800  -  -  - ความยาวของ  -การระบายนํ�าบริเวณ กองช่าง

ถนนเทศบาล 16 (ฝั�งขวา) ระบายนํ�าในบิเวณดังกล่าวให้ดี 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 129 เมตร ลึก รางระบายนํ�า ดังกล่าวดียิ�งขึ�น

ยิ�งขึ�น 0.60 เมตร

22 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ  -ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.ขนาดกว้าง 2,059,200  -  -  - ความยาวของ  -การระบายนํ�าบริเวณ กองช่าง

ถนนเทศบาล 15 ระบายนํ�าในบริเวณดังกล่าวให้ดี 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 396 เมตร รางระบายนํ�า ดังกล่าวดียิ�งขึ�น

ยิ�งขึ�น ลึก 0.60 เมตร

23 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ  -ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล.ขนาดกว้าง 2,057,000  -  -  - ความยาวของ  -การระบายนํ�าบริเวณ กองช่าง

ถนนเทศบาล 7 จากสะพาน คสล. ระบายนํ�าในบริเวณดังกล่าว 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 374 เมตร รางระบายนํ�า ดังกล่าวดียิ�งขึ�น

ถึงถนนกัลปศาสน์ ให้ดียิ�งขึ�น ลึก 0.60 เมตร

24 โครงการปรับปรุงและติดตั�งไฟฟ้า  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการส่องสว่าง  -ติดตั�งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็กหล่อ ขนาดสูง 3,000,000  -  -  - จํานวนเสาไฟ ทําให้ทัศนียภาพมีความสว กองช่าง

แสงสว่างเกาะกลางถนนเพชรเกษม ของไฟฟ้า อํานวยความสะดวกให้ 6 เมตร พร้อมดวงโคมและรูปหล่อ  ที�ให้แสงสว่าง ยิ�งขึ�น

จากสามแยกถนนเทศารัษฏา ไปทาง ผู้สัญจรไป-มา สัญลักษณ์ จํานวน 26 ต้น

ทิศใต้ถึงสี�แยกหมอณุ

25 โครงการติดตั�งเสาไฟฟ้า High Mast  - เพื�อเพิ�มแสงสว่างบริเวณดังกล่าว  -ติดตั�งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม จํานวน 1 ต้น 570,000  -  -  - ความสว่าง   -มีแสงสว่างเพียงพอกับ กองช่าง

ถนนกัลปศาสน(์สามแยกกํานันพงษ)์ มากยิ�งขึ�น ประกอบด้วย เสาไฟฟ้า High Mast ความสูง ของเสาไฟฟ้า ประชาชนที�อยู่อาศัยบริเวณ

 - เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่ 15 เมตร ดวงโคม Food Light ขนาด 400 ใกล้เคียง

ผู้สัญจรไป - มา วัตต์ ชนิดหลอดแสงจันทร์ จํานวน 6 ชุด

งบประมาณรวม 56,681,100 32,707,000 3,875,000 12,390,400
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                           เป้าหมาย                          ตัวชี�วัด              ผลลัพธ์ที�คาดว่า        หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564       จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

                           เป้าหมาย                          ตัวชี�วัด              ผลลัพธ์ที�คาดว่า        หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564       จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงและติดตั�งไฟฟ้า  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการส่องสว่าง  -ติดตั�งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็กหล่อ ขนาดสูง 3,000,000  -  -  - จํานวนเสาไฟ ทําให้ทัศนียภาพมีความสวยงาม กองช่าง

แสงสว่างเกาะกลางถนนเพชรเกษม ของไฟฟ้า อํานวยความสะดวกให้ 6 เมตร พร้อมดวงโคมและรูปหล่อ  ที�ให้แสงสว่าง ยิ�งขึ�น

จากสามแยกถนนเทศารัษฏา ไปทาง ผู้สัญจรไป-มา สัญลักษณ์ จํานวน 26 ต้น

ทิศใต้ถึงสี�แยกหมอณุ

2 โครงการติดตั�งเสาไฟฟ้า High Mast  - เพื�อเพิ�มแสงสว่างบริเวณดังกล่าว  -ติดตั�งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม จํานวน 1 ต้น 570,000  -  -  - ความสว่าง   -มีแสงสว่างเพียงพอกับ กองช่าง

ถนนกัลปศาสน(์สามแยกกํานันพงษ)์ มากยิ�งขึ�น ประกอบด้วย เสาไฟฟ้า High Mast ความสูง ของเสาไฟฟ้า ประชาชนที�อยู่อาศัยบริเวณ

 - เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่ 15 เมตร ดวงโคม Food Light ขนาด 400 ใกล้เคียง

ผู้สัญจรไป - มา วัตต์ ชนิดหลอดแสงจันทร์ จํานวน 6 ชุด

งบประมาณรวม 3,570,000 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2561 ถึง  2564)

เทศบาลตําบลห้วยยอด

5.2   แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 สร้างฐานเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที�มั�งคงและยั�งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขอบงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐานควบคู่การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําสื่อประชา  - เพื่อใหสถานที่ทองเที่ยวใน  -จัดทําวารสารเทศบาล  จํานวน 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนเอกสาร -ทําใหนักทองเที่ยวรับทราบ กองวิชาการฯ

สัมพันธ จังหวัดตรัง เปนที่แพรหลายมาก 6,000 เลม ประชาสัมพันธ ขอมูลแหลงทองเที่ยวไดมาก

ยิ่งขึ้น  -จัดทําหนังสือรายงานกิจการ ยิ่งขึ้น

 -เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร เทศบาลประจําป จํานวน   - หนวยงานตางๆ และประชาชน

ความเคลื่อนไหว การปฏิบัติงาน 1,500 เลม ไดรับทราบนโยบายผลการ

ของเทศบาลไปสูหนวยงานทั้ง  - จัดทําแผนพับ ,ใบปลิวแนะนํา ปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร

ภาคราชการ เอกชนและประชาชน สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดตรัง

ทั่วไปไดรับทราบ จํานวน 1,500 ฉบับ

รวมงบประมาณทั้งหมด 350,000 350,000 350,000 350,000

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

6.ยุทธศาสตร ดานการเมืองและการบริหาร

6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําแผนชุมชน  - เพื่อเสริมสรางกระบวนการ  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทน 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ  -มีแผนชุมชนของตนเอง ที่เกิด กองสวัสดิการฯ

มีสวนรวมของประชาชนในการ องคกรชุมชนตางๆในชุมชน 8 ชุมชน ชุมชนที่มี จากการมีสวนรวมและเปนไป

รวมคิด รวมทํา รวมกําหนด ชุมชนละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง การจัดทํา ตามความตองการที่แทจริงของ

ทิศทางการพัฒนาชุมชนของ แผน/ทบทวน ชุมชนและสามารถนําไปใชใน

ตนเอง แผนไมนอย การแกไขปญหาของชุมชนได

 -เพื่อใหชุมชน/เทศบาลมีแผน กวา อยางถูกทาง

ชุมชนเปนเครื่องมือในการ รอยละ 80  -ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการ

วางแผนกําหนดโครงการ/ กําหนดทิศทางแกไขและพัฒนา

กิจรรมในการพัฒนาคุณภาพ ชุมชนของตนเอง

ชีวิต

 -เพื่อระดมความคิดเห็นของ

ประชาชนในการวางแผน

พัฒนาชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการบริหาร

6.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและองคกรตางๆ  (แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนระดับฐานราก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการเทศบาลสัญจร  -เพื่อประชุมแจงขอมูลขาวสาร  -จัดใหมีกิจกรรม ดังนี้ 30,000 30,000 30,000 30,000  -จํานวน  -ประชาชนไดรับบริการจาก กองสวัสดิการฯ

ของทางราชการและเอกชนให  -การประชุมสัมมนาระหวางกรรมการ ครั้งใน เทศบาลอยางทั่วถึง (แผนชุมชน)

ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ ชุมชน กลุมตางๆราษฎรในชุมชนและ การทํา  -เทศบาลไดรับทราบปญหาจาก

เพื่อระดมความคิดเห็นและขอ คณะผูบริหารเทศบาลเพื่อแจงขอ กิจกรรม ชุมชนโดยตรง ทําใหสามารถ

เสนอแนะของประชาชน เพื่อนํา ราชการ รับฟงปญหาความเดือดรอน  -รยละความ แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว

ไปสูประชาชนโดยตรง รวมทั้ง ขอเสนอตางๆ พึงพอใจ และตรงตามความตองการ

สรางความสัมพันธและเขาใจอันด ี-การใหบริการดานตางๆจากหนวยงาน ของประชาชน  -เกิดการมีสวนรวมของภาค

ระหวางประชาชนในชุมชนกับ ภาครัฐและเอกชนใหแกประชาชน ไมนอยกวา ประชาชนและภาคสวนตางๆ

เทศบาลใหดียิ่งขึ้น 8 ชุมชน รอยละ 80 ในการแกไขพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในเขตเทศบาล

3 โครงการสงเสริมการจัดสวัสดิการ  - เพื่อสงเสริมการจัดสวัสดิการ  - สมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนเงิน  - กองทุนสวัสดิการชุมชน กองสวัสดิการฯ

ทางสังคม (สมทบกองทุน ทางสังคม ชุมชน ปละ 1 ครั้ง ที่สมทบ เทศบาลตําบลหวยยอดมีความ

สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบล  - เพื่อสงเสิรมการสรางสังคม เขมแข็งและยั่งยืน

หวยยอด ) ที่ดูแลซึ่งกันและกัน

4 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ  - สงเสริมใหประชาชนในชุมชน  - จัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 40,000  -  -  - จํานวนชุมชน  - ทําใหชุมชนมีผูแทนของชุมชน กองสวัสดิการฯ

ชุมชน ใชสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ชุมชนที่ครบวาระ จํานวน 8 ชุมชน ที่จัดการ เปนสื่อกลางสะทอนปญหาความ

ในการเลือกตั้งผูแผนของชุมชน เลือกตั้ง เดือดรอนของประชาชนและเสนอ

 -ทําใหชุมชนมีผูแทนเปนสื่อกลาง แนวทางในการพัฒนาชุมชนของ

ในการเสนอปญหา/แนวทางใน ตนเองตามหลักการกระจายอํานาจ

การพัฒนาชุมชนของตนเองกับ

เทศบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ  - เพื่อประชุมอบรมใหความรู  - จัดประชุมอบรมสัมมนาแกกลุม 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู  -กลุมพัฒนาสตรีมีความรูความ กองสวัสดิการฯ

ปฏิบัติงานของกลุมพัฒนาสตรี ความเขาใจและพัฒนาความ พัฒนาสตรี ไมนอยกวา 1 ครั้ง เขารวม เขาใจในการปฏิบัติงานดานสตรี (แผนชุมชน)

สามารถในการปฏิบัติงานแกกลุม กิจกรรม และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สตรี มากยิ่งขึ้น

 

6 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อใหแกนนําชุมชนมีความรู  -จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ 800,000  - 800,000  - จํานวนผูเขา  -ผูรวมประชุมสัมมนาไดรับความรู กองสวัสดิการฯ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ความเขาใจ บทบาทของแกนนํา คณะกรรมการชุมชน ,แกนนําตางๆ รวมสัมมนา ในการพัฒนนตนเองและชุมชน

ชุมชน, อสม.และกลุมพัฒนาสตรี ชุมชน ในเขตเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน

 -เพื่อสงเสริมใหชุมชนไดรวมคิด ที่จังหวัดตางๆ ประมาณ 100 คน 1ครั้ง

รวมทํา วางแผนพัฒนาชุมชน

7 โครงการวันเทศบาล  -เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น,สมาชิก จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน  -ผูบริหารทองถิ่น,สมาชิกสภา สํานักปลัด ฯ

สภาเทศบาล ,พนักงานเทศบาล  -จัดกิจกรรม 5 ส.ของกองตางๆ ผุเขารวม เทศบาล,พนักงานเทศบาล,ลูกจาง 

ลูกจางและประชาชนตระหนักถึง  - จัดพิธีทางศาสนา กิจกรรม และประชาชนมีความรูความเขาใจ

ความสําคัญของวันเทศบาล  - จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน ในบทบาทของเทศบาลมากยิ่งขึ้น

8 โครงการจัดการเลือกตั้งนายก  -เพื่อใหการเลือกตั้งนายก  -ดําเนินการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี 450,000  -  -  - จํานวนผู  -ทําใหการเตรียมงานและการ สํานักปลัดฯ

เทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศมนตรีและสมาชิกสภา และสมาชิกสภาเทศบาล 2 เขต ใชสิทธิ ดําเนินการเลือกตั้งเปนไปดวย

เทศบาลตําบลหวยยอด เทศบาลเปนไปดวยความ เขตละ 6 คน รวม 12 คน เลือกตั้ง ความเรียบรอย สุจริตและ

เรียบรอย บริสุทธ เที่ยงธรรม  - ใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง เที่ยงธรรม

รอยละ 60 และบัตรเสียไมเกิน

รอยละ 3

งบประมาณรวม 1,445,000 155,000 955,000 155,000



-106-

-106-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมการปองกัน  -เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูการ  -นักเรียนในสังกัดโรงเรียนที่ตั้งอยูใน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู  -ทําใหผูเขารับการอบรมรูจักวิธี สํานักปลัดฯ

และระงับอัคคีภัยเบื้องตน ปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน เขตเทศบาล ประมาณ 500 คน เขารวม ปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน (งานปองกันฯ)

 -เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการ กิจกรรม

ดับเพลิงอยางถูกวิธีและสามารถนํา

ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได

รวมงบประมาณทั้งหมด 50,000 50,000 50,000

6.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการบริหาร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น



ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที�คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที�

(ผลผลิตของโครงการ) 2552 2553 2554 รับผิดชอบ

 -121-

งบประมาณและที�มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 ถึง 2554)

เทศบาลตําบลห้วยยอด



-106-
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา,  - เพื่อใหมีการระบายน้ํา ไดสะดวก  - จางเหมาขุดลอกคู คลอง,ทอระบาย 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนคูคลองที่  -ทําใหคูระบายน้ํา คลอง กองสาธารณสุข ฯ

หวย,คลองในเขตเทศบาล แกปญหามลพิษทางกลิ่น และการ น้ํา ในเขตเทศบาล ไดปรับปรุง ทอระบายน้ํา มีการไหลของ (แผนชุมชน)

กําจัดยุง น้ําสะดวก 

2 โครงการเพิ่มสีเขียวลดโลกรอน  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนสองฝงถนน  -ปลูกไมดอก 2 ฝงถนนเพชรเกษม 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม  -ภูมิทัศนสองฝงถนนและริม กองสาธารณสุข ฯ

ตางๆและเกิดความรมรื่นสวยงาม ตั้งแตทางแยกถนนกัลปศาสนถึง กิจกรรม คลองหวยยอด รมรื่นสวยงาม (แผนชุมชน)

สามแยกถนนเทศารัษฎา ยิ่งขึ้น

 -ปลูกไมยืนตน ไมประดับ บริเวณ

ถนนสายตางๆในเขตเทศบาลและ

สวนเฉลิมพระเกียรติในเขตเทศบาล

 -ทําซุมปลูกไมดอกไมประดับใน

ชุมชน

 -วางกระถางไมดอกไมประดับ

3 โครงการขุดลอกสระน้ําบริเวณ  -เพื่อใหมีสระน้ําไวใชในการบรรทุก  -ขุดลอกสระน้ําขางโรงยิม จํานวน 1,500,000  -  -  - ปริมาณน้ํา  -ทําใหมีแหลงน้ําในการ สํานักปลัด

สนามกีฬากลางอําเภอหวยยอด ปองกันอัคคีภัย 1 แหง ขนาด 100 x115 เมตรลึกจาก ที่เก็บได ปองกันอัคคีภัย (งานปองกันฯ)

 -เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค ของเดิม 1 เมตร  -ทําใหมีแหลงน้ําในการ

อุปโภคเพิ่มขึ้น

งบประมาณรวม 2,010,000 510,000 510,000 510,000

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคปกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่

7.1  แนวทางการพัฒนา :  สงเสริมและสรางจิตสํานึกแกประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (แผนงานเคหะและชุมชน)



-108-

-108-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

1 โครงการคัดแยกขยะและทําปุยหมัก  - เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล  -จัดอบรมและดําเนินการคัดแยกขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน  -ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ใหเปนอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และทําปุยหมักแกกรรมการชุมชน ขยะที่ ไดรับการจัดการอยางถูกหลัก

 -เพื่อลดปญหาเรื่องมลภาวะ ทั้ง 8 ชุมชน ลดลง สุขาภิบาลและนําไปใช

สิ่งแวดลอม ประโยชนได

2 โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพปลอด  -เพื่อใหบริการในการฌาปนกิจศพที่  -ปรับปรุงเมรุเผาศพมลพิษ   - 2,700,000    -  - รอยละความ  - ทําใหการฌาปนกิจที่ความ

มลพิษ สะดวกยิ่งขึ้น ประกอบดวย พึงพอใจที่ สะดวกมากยิ่งขึ้น

 -ลดมลพิษทางอากาศ  - หองเผาศพ ไดรับบริการ  -ลดมลพิษทางอากาศ

 -หองเผาควัน

 -งานระบบโครงสราง

 -ประตูหองเผาศพและระบบขับเคลื่อน

 -ระบบเปด-ปดประตูหองเผาศพ

 - หองเก็บกระดูก

 -ปลองระบายอากาศและระบบทออากาศ

 -ถังน้ํามัน ระบบทอและอุปกรณประกอบ

 -วัสดุและอุปกรณประกอบหลักของระบบ

 -พัดลมเติมอากาศชวยเผาไหม

งบประมาณรวม 50,000      2,750,000  50,000   50,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน

7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคปกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

7.2  แนวทางการพัฒนา :  รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน โรงเรียน ชุมชน มีสวนรวมในการคัดแยกขยะ ตลอดจนจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหครบวงจร (แผนเคหะและชุมชน)



-109-
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา



-110-

-110-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา



-113-
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา



-115-
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผานมา
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หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

    

          



- 113 -
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แบบ ผ. ๐๓

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน

5.1(แผนงานเคหะและชุมชน)

ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพื่อปรับปรุงถนนดังกลาวใหมี - กอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนน 5,637,600  -  -  - ความยาวถนน  - ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก สภาพดียิ่งขึ้น ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต และปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

คอนกรีตถนนกัลปศาสน หนา 0.05 เมตร กวาง 9 เมตร

จากถนนเทศบาล 7 ถึง ยาวไมนอยกวา 1,080 เมตร

สุดเขตเทศบาลตอเชื่อม หรือพื้นที่ไมนอยกวา 9,720

กับ อบต.หวยยอด ตารางเมตร

งบประมาณรวม 5,637,600 0 0 0

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สรางฐานเศรษฐกิจดานการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มั่งคงและยั่งยืน

จะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

           รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศฐาลตําบลหวยยอด

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่ผานมา

(พ.ศ.  2561  ถึง  2564)
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แบบ ผ. ๐๕

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน

5.1(แผนงานเคหะและชุมชน)

ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพื่อปรับปรุงถนนดังกลาวใหมี - กอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนน 5,637,600  -  -  - ความยาวถนน  - ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก สภาพดียิ่งขึ้น ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต และปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

คอนกรีตถนนกัลปศาสน หนา 0.05 เมตร กวาง 9 เมตร

จากถนนเทศบาล 7 ถึง ยาวไมนอยกวา 1,080 เมตร

สุดเขตเทศบาลตอเชื่อม หรือพื้นที่ไมนอยกวา 9,720

กับ อบต.หวยยอด ตารางเมตร

งบประมาณรวม 5,637,600 0 0 0

วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาดวา

(ผลผลิตของโครงการ) จะไดรับ

เทศบาลตําบลหวยยอด

           รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลหวยยอด

(พ.ศ.  2561  ถึง  2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สรางฐานเศรษฐกิจดานการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มั่งคงและยั่งยืน

โครงการ
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1

รวม

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน

รวม

3

รวม

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

รวม

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

รวม

6

รวม

7

รวม

8

รวม

9

รวม

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549 ถึง 2551)

เทศบาลตําบลห้วยยอด

ปี  2550 ปี  2551 ปี  2552 รวม  3  ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาฯ
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ยุทธศาสตร์

ปี  2550 ปี  2551 ปี  2552 รวม  3  ปี

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

รวม

 

รวมทั�งสิ�น
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น

1.1 แผนงานการศึกษา 56 39,085,300 37 42,360,200 36 42,208,900 35 45,647,900 164 169,302,300

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 1,441,000 12 1,441,000 12 1,441,000 12 1,441,000 48 5,764,000

รวม 68 40,526,300 49 43,801,200 48 43,649,900 47 47,088,900 212 175,066,300

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพ

การทํางานของหน่วยงาน

2.1 แผนงานการศึกษา 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 4 600,000

2.2 แผนงานบริหารทั�วไป 9 1,956,300 5 900,000 4 400,000 4 400,000 22 3,656,300

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 10 1,851,800 2 250,000 2 380,000 1 200,000 15 2,681,800

2.4 แผนงานสาธารณสุข 11 544,800 9 714,500 4 2,292,200 4 1,475,000 28 5,026,500

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 1 510,000 0 0 0 0 2 540,000

2.7 แผนงานเคหะและชุมชน 2 349,300 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,249,300

รวม 35 4,902,200 20 2,844,500 13 3,542,200 12 2,545,000 80 13,833,900

รวม  4  ปี

ยุทธศาสตร/์แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลห้วยยอด

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2564ปี 2563

แบบ ผ  ๐๗ 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม  4  ปี

ยุทธศาสตร/์แนวทาง

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2564ปี 2563

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 1,350,000 9 3,480,000 8 1,320,000 8 1,320,000 34 7,470,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 13,104,400 4 14,418,040 4 15,862,444 4 17,450,688 16 60,835,572

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 8 280,000

รวม 16 14,554,400 16 17,998,040 15 17,282,444 15 18,870,688 62 68,705,572

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารและ

การจัดการด้านสาธารณสุข

4.1 แผนงานสาธารณสุข 8 1,105,000 8 1,105,000 8 1,105,000 8 1,105,000 32 4,420,000

รวม 8 1,105,000 8 1,105,000 8 1,105,000 8 1,105,000 32 4,420,000

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 18 56,681,100 6 32,707,000 2 3,875,000 1 12,390,400 27 105,653,500

รวม 18 56,681,100 6 32,707,000 2 3,875,000 1 12,390,400 27 105,653,500
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม  4  ปี

ยุทธศาสตร/์แนวทาง

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2564ปี 2563

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั�วไป 3 815,000 2 365,000 2 365,000 2 365,000 9 1,910,000

6.2 แผนงานงบกลาง 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 4 320,000

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 900,000 3 60,000 4 860,000 3 60,000 15 1,880,000

6.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

รวม 10 1,845,000 7 555,000 8 1,355,000 7 555,000 32 4,310,000

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อมและการจัดการ  

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 2,060,000 4 3,260,000 3 560,000 3 560,000 14 6,440,000

รวม 4 2,060,000 4 3,260,000 3 560,000 3 560,000 14 6,440,000

รวมทั�งสิ�น 159 121,674,000 110 102,270,740 97 71,369,544 93 83,114,988 459 378,429,272
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แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

1 งานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เครื่องพรินเตอร จํานวน 2 เครื่อง 13,300  -  -  - สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง 1.เครื่องพิมพชนิเลเซอร/ชนิด

LED ขาวดํา

2.เครื่องพิมพ Mutifunction

ชนิด Inkjet

2 งานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ Mutifunction ชนิด 5,500  -  -  - กองคลัง

และสิ่งกอสราง ฉีดหมึก InkJet จํานวน 1 เครื่อง

3 งานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบ Internet และ  - 500,000  -  - กองวิชาการ ฯ

และสิ่งกอสราง ระบบเครื่องขายคอมพิวเตอร 

คุณลักษณะตามมาตรฐาน ICT

4 งานรักษาความสงบ คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ 180,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

ภายใน สิ่งกอสราง การแพทย ชนิด Position Pressure จํานวน (งานปองกันฯ)

2 ชุด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลหวยยอด

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

5 งานรักษาความสงบ คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑดับเพลิง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง แบบปรับ  - 50,000  -  - สํานักปลัดฯ

ภายใน สิ่งกอสราง ปริมาณน้ําได ไมนอยกวา 4 ระดับ (งานปองกันฯ)

6 งานรักษาความสงบ คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  จัดซื้อเลื้อยโซยนต เครื่องยนต 13,500  -  -  - สํานักปลัดฯ

ภายใน สิ่งกอสราง เบนซิน 2 จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง (งานปองกันฯ)

7 งานรักษาความสงบ คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 54,300 สํานักปลัดฯ

ภายใน สิ่งกอสราง  -จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค ขนาด (10,800) (งานปองกันฯ)

60 X 150 X 75 เซนติเมตร

จํานวน 6 ตัว

 -จัดซื้อเกาอี้อเนกประสงคพนักพิง (22,500)

ขาชุปโครเมียม จํานวน 30 ตัว

8 งานรักษาความสงบ คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑไฟฟาวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องขยายเสียง (โทรโขง 13,000  -  -  - สํานักปลัด

ภายใน สิ่งกอสราง ชนิดสะพายไหล) จํานวน 2 ตัว (งานปองกันฯ)

9 งานรักษาความสงบ คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  ติดตั้งกลองวงจรปด ชนิด 1,000,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

ภายใน สิ่งกอสราง เผยแพร IP/Network Camera ความ (งานปองกันฯ)

ละเอียดไมนอยกวา 2 Magapixels

หรือ Full HD 1080 P จํานวน 6 
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กลอง จํานวน 6 จุด พรอมอุปกรณ

ครบชุด โดยใชสายนําสัญญาณเปน

สายไยแกวนําแสง (Fiber Optic)

ดังนี้ 1.แยกถนนเทศบาล 22

2.หนาโรงพัก 3. หนาสถานีรถไฟ

4.แยกกํานันพงษ 5.ทางเขาปา

ขี้ทราย(ชุมชนหนาวัด) 6.สามแยก

ชุมชนควนหนังขํา (ถ.นามสมมิตร)

10 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑไฟฟาวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องปรับปอากาศ ขนาด  - 66,000  - 66,000 กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง ไมต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 4 

เครื่อง

11 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอรและ  - 28,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง เผยแพร จอ จํานวน 1 ชุด

12 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑทีดินและ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อโทรศัพท ไรสาย จํานวน 2 4,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง เครื่อง

 -จัดซื้อเครื่องพิมพดีด จํานวน 1  - 12,000  -  -

เครื่อง
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 -จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค  - 20,000  -  -

ขนาด 60 X 150 X 75 เซนติเมตร

จํานวน 6 ตัว

13 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑไฟฟาวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อโทรทัศน LED ขนาด 32  - 13,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ

ตอพวง

14 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 51,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง ปริมาตรกระบอกสูบ ไมนอยกวา  

120 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน

1 เครื่อง

15 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑไฟฟาวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 10,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง 6 คิว

16 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบสองบาน  - 5,500  -  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง จํานวน 1 ตู

17 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑไฟฟาวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน  - 25,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง 1 ชุด พรอมอุปกรณตอพวง  



-122-

-122-

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

18 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑไฟฟาวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 48,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง 3 ชุด พรอมอุปกรณตอพวง

 -จัดซื้อเครื่อพิมพ แบบฉีดหมึก 16,500  -  -  -

จํานวน 3 ชุด

 -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 9,600  -  -  -

VA จํานวน 3 ชุด

 - จัดซื้อโตะ-เกาอี้คอมพิวเตอร 18,000  -  -  -

จํานวน 3 ชุด

19 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑยานพาพนะ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อตูบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ  -  -  - 1,200,000 กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง อัดทายตอนหลังเกง ติดตูบรรทุก

สแตนเลส

20 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องเจียเหล็กไฟฟา 2,500  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง 840 W จํานวน1 เครื่อง

 -จัดซื้อถังลมสูบแบบใชสายพาย 10,000  -  -  -

จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตูเชื่อมไฟฟา PA 200 8,000  -  -  -

แบบหิ้ว จํานวน1 เครื่อง

 -จัดซื้อสวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 9,000  -  -  -

 -จัดซื้อแม็คยิงตะปู แบบใชลม 3,500  -  -  -

จํานวน 100 ตัว



-123-

-123-

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

21 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเลื่อยโซชยนต เครื่องยนต 13,500  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง เบนซิน 2 จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง

22 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑเกษตร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  - 59,000  - 59,000 กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง เครื่องยนตเบนซิน ความจุไมนอย

กวา 6 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

23 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑไฟฟาวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 4,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง 1 เครื่อง

24 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน12 ตัว 96,000  - 96,000  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว

 -พัดลมโคจร จํานวน 12 ตัว 27,200  - 27,200  -

ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว

25 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑเกษตร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 19,000  - 19,000  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง ชนิดขอแข็ง ไมต่ํากวา 15 แรงมา

จํานวน 2 ตัว

26 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู) ปริมาตร  -  - 2,000,000  - กองสาธารณสุขฯ

สิ่งกอสราง กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

จํานวน 1 คัน พรอมอุปกรณ
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27 งานสรางความเขมแข็ง คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑอื่น เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อเครื่องเลนสนาม จํานวน 300,000  -  -  - กองสวัสดิการฯ

ของชุมชน สิ่งกอสราง 5 ชนิด (แผนชุมชน)

 1.เครื่องเลนชิงชาเด็ก 2 ที่นั่ง

จํานวน 1 ชุด 

2.ปนปายสไลด (ผนังเดี่ยว)

จํานวน 1 ชุด

3.ปนปายเชือกใหญ จํานวน 1 ชุด

4.มากระดก 6 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด

5.สิงโตทะเลสปริง จํานวน 1 ชุด

28 งานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน งบประมาณรวม 49,300  -  -  - กองชาง

สิ่งกอสราง  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ (29,000)

ใชในงานชาง จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก (85,000)

สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 

เครื่อง

 -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 (5,800)

KVA จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อโตะ-เกาอี้คอมพิวเตอร (6,000)

จํานวน 1 ชุด



 

 

         

การติดตามและประเมนิผล 
*************************** 

  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปี  นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่จะต้องด าเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีแล้ว  กล่าวคือ  เมือ่ผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนา
สามปี  และได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  หน่วยงานจะเป็นผู้น าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
  เป็นการน าโครงการ / กิจกรรม  ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ไปด าเนินการให้เกิดผล  
โดยจะต้องก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบชัดเจน  และมีวิธีการบริหารจัดการ 
 การติดตาม  (Monitoring) 
  เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ  หรือไม่   มีการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ  เป็นไปอย่างเหมาะสมคุ้มค่าเพียงใด  อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 การประเมินผล  (Evaluation) 
  เป็นขั้นตอนในการแสวงหาค าตอบว่า  แผนงาน/ โครงการ (โครงการ/กิจกรรม)ที่น าไปปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  อยู่ในระดับใด  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลว
ของการน าแผน / โครงการ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ 
5.2 การติดตามและประเมินโครงการ 
 เทศบาลต าบลห้วยยอด ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือการติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
   ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล 
  วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
1.ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
2.สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
3.เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง    
  วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
4.ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดเตรียม 
  ข้อมูล ส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
5.ลงพ้ืนที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
6.ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทางที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 

ส่วนที่  5 
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ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 
ดังนี้ 
 1.การใช้แบบสอบถาม 
 2.การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
 3.การสังเกตุหรือการสนทนากลุ่ม  
 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล จะมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายงวด  
โดยคณะท างานและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะออกตรวจสอบในระหว่างด าเนินการและภายหลัง
ด าเนินการ  โดยก าหนดเวลาในการติดตามผลเป็นระยะเวลา 4  เดือนต่อครั้ง  รวม 3  ครั้ง แล้วรวบรวม
รายงานผลต่อผู้บริหารเทศบาล เพ่ือน าเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และติดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
- ผลกระทบทีน่ าไปสู่อนาคต ในทฎษฏีทางวิชาการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนจะพัฒนาเติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ คือ 
1.สิ่งแวดล้อมดา้นการเมือง 
2.สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ 
3.สิ่งแวดล้อมด้านสังคม 
4.สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ 
 

-    ข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
     1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
 -รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 -แนวโน้มการควบรวมยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 -การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้กับ อปท. 
      2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
 การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน จะเกิดผลให้กลายเป็นตลาดและ
ฐานะการผลิตเดียวกัน เป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันและเกิดการบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกได้ดีขึ้น 
 
 
 
 

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