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ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

  ด้วย   เทศบาลต าบลห้วยยอด  ได้จดัท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562   
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                   
วา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561  
เม่ือวนัท่ี   31  ตลุาคม  พ.ศ. 2561 

  ดงันัน้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26(2)  จึงขอแจ้งประกาศใช้แผน                   
การด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ของเทศบาลต าบลห้วยยอด  ดงัมีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

  จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

 
     ประกาศ   ณ   วนัท่ี   1   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
                   (นายธวชัชยั   วรพงศ์พฒัน์) 
                      นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 

 

 

 

 

 
 



 
ส่วนที ่ 1 
บทน า 

1.  ลกัษณะของแผนการด าเนนิงาน 

  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้วยยอด ประจ าปี 2562   เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน  / 
โครงการ/ กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ซึ่งแผนการด าเนินงานดังกล่าวจะมี
การประสานและบูรณาการการท างานของหน่วยงาน  จึงท าให้มีแนวทางในการด าเนินงานมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  ซึ่งจะท าให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  วัตถปุระสงคข์องการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

  1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้อง ระหว่างแผนการด าเนินงานกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
  2. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการด าเนินงาน   ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ             
มีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานและประเมินผล 

3.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานประจ าปี  2562  ของเทศบาลต าบลห้วยยอด  ได้ก าหนดขั้นตอนในการ
จัดท าแผนเป็น  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
ที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นที่เทศบาล 

  ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล    จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน                  
ซึ่งเป็นเอกสารร่างแผนการด าเนินงานที่ประกอบด้วยเค้าโครงแผน  2  ส่วน  คือ 
   ส่วนที่  1  บทน า 
   ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล    น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (กพท.)  และขอความเห็นชอบจากผู้บริหารเทศบาล 
 



 

  ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
   ผู้บริหารเทศบาลเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน และประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน  
โดยปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4.  ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน 

  1. ท าให้การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในแต่ละโครงการเห็นผลเปน็รูปธรรมชัดเจนขึน้ 
  2. ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการท างานได้อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  3. เปน็การสรุปแผนงาน / โครงการที่จะด าเนินการได้จริงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 

ส่วนที ่ 2 
บัญชโีครงการ / กิจกรรม 

 
  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้วยยอด ประจ าปี 2562 เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด  ที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยมีโครงการ / กิจกรรมในแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี  2562  ซึ่งพอสรุปได้  ดังนี้ 
  1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นระบบการศกึษาและสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ 
        1.1  แผนงานการศึกษา     จ านวน   27  โครงการ 
        1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน    8   โครงการ 
  2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นบคุลากรและประสทิธภิาพการท างานของหนว่ยงาน 
        2.1  แผนงานบริหารทั่วไป     จ านวน    2   โครงการ 
        2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน        จ านวน    2   โครงการ 
        2.3  แผนงานการศึกษา     จ านวน    4   โครงการ 
  3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติและสงัคม 
       3.1  แผนงานสาธารณสุข         จ านวน    1   โครงการ 
        3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์      จ านวน    1   โครงการ 
        3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      จ านวน    5   โครงการ 
        3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน    6   โครงการ 
        3.5  แผนงานงบกลาง       จ านวน    4   โครงการ 
 



 
  4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นระบบการบรหิารและการจดัการดา้นสาธารณสขุ 
       4.1  แผนงานสาธารณสุข         จ านวน    5  โครงการ 
       4.2  แผนงานงบกลาง       จ านวน    1   โครงการ 
  5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
       5.1  แผนงานการศึกษา       จ านวน    1   โครงการ
       5.2 แผนงานเคหะและชุมชน      จ านวน    2   โครงการ  

6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
       6.1  แผนงานบริหารทั่วไป     จ านวน   10   โครงการ 
       6.2  แผนงานงบการศึกษา     จ านวน    1   โครงการ 
       6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      จ านวน    7   โครงการ 
       6.4  แผนงานการพาณิชย ์        จ านวน    1   โครงการ 
  7.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
       7.1  แผนงานเคหะและชุมชน      จ านวน    2   โครงการ  

รวม  90  โครงการ 
 
 
 รายการครภุณัฑ ์
 1.  ครภุณัฑส์ านกังาน 
  1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    จ านวน  1  รายการ 
  1.2  แผนงานการศึกษา     จ านวน  4  รายการ 
  1.3  แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน  1  รายการ 
  1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   จ านวน  1  รายการ 
  1.5  แผนงานการพาณิชย์ (กิจการสถานธนานุบาล) จ านวน  1  รายการ 
 
 2.  ครภุณัฑก์ฬีา 
  2.1  แผนงานการศึกษา     จ านวน  1  รายการ 
  2.2  แผนงานเคหะและชมุชน    จ านวน  1  รายการ 
 
 3.  ครภุณัฑอ์ืน่ 
  3.1  แผนงานการศึกษา     จ านวน  1  รายการ 
  3.2  แผนงานเคหะและชมุชน    จ านวน  1  รายการ 

รวม  12  รายการ 
 



1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาะรบบการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ย  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยการบริหารสถาน 9,963,300 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ศึกษา ใหแ้ก่โรงเรียนเทศบาลหว้ยยอดวิทยา (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
(ทบ. 113) (งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) เงินผลักส่งสถานศึกษา

โดยจา่ยเป็น
1) คา่ใช้จย่ในการพัฒนาข้าราชการครู
2) คา่ใช้จา่ยในการพัฒนาหอ้งสมดุโรงเรียน
3) คา่ใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4) คา่อาหารกลางวันเดก็นักเรียน
5) คา่ใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)
6) คา่กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน (อนุบาล-ป.6)
7) คา่เคร่ืองแบบนักเรียน (อนุบาล-ป.6)
8) คา่เคร่ืองอปุกรณก์ารเรียน (อนุบาล-ป.6)
9) คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) (อนุบาล-ป.6)
10) คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั TOP UP)
(อนุบาล-ป.6)
11) คา่ปัจจยัพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (ป.1-ป.6)
12) คา่หนังสือเรียน (อนุบาล-ป.6) 
13) คา่ใช้จา่ยในการส่งเสริม อปท.ที่จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดเีดน่ (ระดบัสถานศึกษา)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้วยยอด

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



1.1  แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 อาหารเสริม (นม)  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซื้ออาหารเสริม (นม) 4,139,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

(ทบ. 114) ใหแ้ก่เดก็อนุบาลและเดก็ ป.1-ป.6 (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
1) โรงเรียนเทศบาลหว้ยยอดวิทยา (2,069,500)

2) โรงเรียนหว้ยยอด (กลึงวิทยาคาร) (2,069,500)

3 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  - แนะแนวการศึกษาต่อใหกั้บนักเรียน 6,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
(ทบ. 118) ช้ัน ป.6 ต่างโรงเรียน ใหเ้ข้าศึกษาต่อ (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)

ในช้ัน ม.1  โรงเรียนเทศบาลหว้ยยอดวิทยา
 -แนะแนวการศึกษาต่อใหกั้บนักเรียน

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อสายสามญัและสายอาชีพ

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ย  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยการบริหารสถาน 2,706,860 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ศึกษา ใหแ้ก่โรงเรียนเทศบาลหว้ยยอดวิทยา (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)

(ทบ. 118) (งานระดบัมธัยมศึกษา) เงินผลักส่งสถานศึกษา

โดยจา่ยเป็น
1) คา่ใช้จย่ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2) คา่ใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3) คา่ปัจจยัพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (ม.1-ม.3)
4) คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) (ม.ต้น)
5) คา่รายหวัส่วนเพ่ิม (TOP UP)(ม.ต้น)
6) คา่หนังสือเรียนระดบั ม.ต้น
7) คา่เคร่ืองอปุกรณก์ารเรียน (ม.ต้น)
8) คา่เคร่ืองแบบนักเรียน (ม.ต้น)
9) คา่กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



1.1  แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการเข้าคา่ยคณติศาสตร์  -จดักิจกรรมเข้าคา่ยวิชาคณติาศาสตร์ 100,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จากหน่วยงาน/องคก์ร (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
(ทบ. 121) ที่ใหก้ารจดักิจกรรมคณติศาสตร์-วิทยาศาสตร์

6 โครงการเข้าคา่ยพุทธบุตร  -กิจกรรมมอบตนเป็นศิษยกั์บพระวิทยากร 70,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
(ทบ. 121)  - กิจกรรมภาคความรู้ (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)

 -กิจกรรมส่องแสงธรรม น าแสงปัญญา
 -กิจกรรมสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เยน็

7 โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  -กิจกรรมนันทนาการของเดก็และเยาวชน 50,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
ภาคฤดูร้อน  -กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางกีฬา (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)

(ทบ. 121) ศิลปะ ดนตรี ฝกึอาชีพ

8 โครงการจดังานวันขึน้ปีใหม่  - จดักิจกรรมตักบาตร 5,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก  -กิจกรรมแสดงบนเวทีของเดก็เล็ก (ศพด.) (ศพด.)

(ทบ. 122)  -กิจกรรมเล่นเกมส์ระหว่างผู้ปกครองและครู
 -กิจกรรมแลกของขวัญ
 - รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



1.1  แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการจดัท า/ปรับปรุง  - จดัท าแผนยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 5,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

แผนยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษา  -จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์ (ศพด.) (ศพด.)
และแผนปฏิบัติการประจ าปี พัฒนาเดก็เล็ก
ของศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก  -จดัประชุมคณะกรรมการศูนยฯ์

(ทบ. 122)

10 โคงการจดัพิธีไหว้ครูและส่งเสริม  - นักเรียนทุกระดบัช้ัน ร่วมกันจดัพาน 15,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ธูปเทียน พานดอกไม้ (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)

(ทบ. 122)  - นักเรียนทุกคน ร่วมแสดงความกตัญญู
ต่อคณะครู

 - นักเรียนตั้งแต่ช้ัน ป.3 - ม.3 ใช้สิทธิเลือกสภานักเรียน

11 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน  -การอบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
TO BE NUMBER ONE  - จดัอบรมส่งเสริมความรู้ (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
(ศูนยเ์พ่ือใจวัยรุ่น)  -ฝกึทักษะการควบคมุกล้ามเนื้อ

(ทบ. 123)  -ฝกึทักษะการเข้าจงัหวะเพลง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



1.1  แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการน าเสนอผลงานและแข่งขัน  -คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 400,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

ทักษะทางวิชาการระดบัภาคใต้ หว้ยยอดวิทยา  ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
และระดบัประเทศ เทศบาลต าบลหว้ยยอด  และบุคลากร

(ทบ. 123) ที่เก่ียวข้อง ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดบัภาคใต้และระดบัประเทศ

13 โครงการประกันคณุภาพภายใน  -ประเมนิภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 3,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
และจดัท ารายงานประเมนิตนเอง จ านวน 1 คร้ัง (ศพด.) (ศพด.)
(SAR) ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก  -จดัท ารายงานประเมนิตนเอง (SAR)

(ทบ. 123) ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก

14 โครงการประชุมผู้ปกครองและ  -จดัประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 2,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
กรรมการสถานศึกษาศูนยพั์ฒนา  -จดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์ (ศพด.) (ศพด.)
เดก็เล็ก พัฒนาเดก็เล็ก

(ทบ. 124)

15 โครงการปรับปรุงหลักสูตร  -จดัประชุมกรรมการศูนยฯ์ 5,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก กรอบหลักสูตร -จดัท าปรับปรุงหลักสูตรศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก (ศพด.) (ศพด.)
ท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้

(ทบ. 124)

รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม



1.1  แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ  -อบรมภาคทฤษฎี 15,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

ผา้บาติกระบาย  -ภาคปฏิบัติ ฝกึปฏิบัติการท าผา้บาติก (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
(ทบ. 124) ระบาย แบบต่าง ๆ เช่น ผา้เช็ดหน้า ถุงผา้

เสือ้บาติก ผา้อเนกประสงค์

17 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  -สอนเสริมนักเรียนในกลุม่สาระการเรียนรู้ 40,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
และผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)

(ทบ. 125) และภาษาองักฤษ แก่นักเรียน ช้ัน ป.6 และ ม.3

18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  -กิจกรรมแข่งขันคดิเลขเร็ว ป.1-ป.3 50,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
กลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  -กิจกรรมแข่งขันอจัฉริยภาพทางคณติฯ (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)

(ทบ. 125) ป.1-ป.3
 -กิจกรรมคา่ยคณติศาสตร์
 -กิจกรรมเกมส์คณติศาสตร์ อนุบาติ 1-3

และ ป.1-ป.3

19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  - จดักิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาส าหรับ 55,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษา นักเรียนทุกระดบัช้ัน (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
ต่างประเทศ  - ท่องศัพท์ปากเปล่า

(ทบ. 125)  - คดัลายมอื
 - ทดสอบภาคความรู้
 - จดักิจกรรม English  On Tour

รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม



1.1  แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  - จดักิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทักษะ 45,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
(ทบ. 126)  -จดักิจกรรมรักการอา่น (15,000)

 -จดักิจกรรมสอนซอ่มเสริมภาษาไทย (10,000)

 -จดักิจกรรมน้อมร าลึกวันสุนทรภู่ (20,000)

ครูกวีสีแ่ผน่ดนิ

21 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -จดัอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการศูนยฯ์ 50,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
และฝกึศึกษาดงูานศูนยพั์ฒนา ครูผู้ดแูลเดก็ ผู้ดแูลเดก็ บุคลากรทางการ (ศพด.) (ศพด.)
เดก็เล็กต้นแบบ ศึกษา

(ทบ. 126)  -ทัศนศึกษาดงูานศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กต้นแบบ

22 โครงการวันก าเนิดโรงเรียน  -กิจกรรมจดันิทรรศการประวัติความเป็นมา 20,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
(ทบ. 126) ของโรงเรียน (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)

 - กิจกรรมสวดมนต์ ท าบุญตักบาตร
 -กิจกรรมการแสดงพ้ืนบ้าน เช่น ลิเกป่า
 -กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

23 โครงการส่งเสริมภมูปิัญญาท้องถิ่น  -จดักิจกรรมท าขนาม เช่น ขนมสารท 5,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
(ทบ. 127) เดอืนสิบ  จดัหมรับ  ไปถวายวัด (ศพด.) (ศพด.)

 -สาธิตการท าของเล่นจากภมูปิัญหาท้องถิ่น
เช่น การท ามา้ก้านกล้วย ของเล่นจากกะลา

รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม



1.1  แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  -จดัมมุเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

ในศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก  -ปลูกผกักินได้ (ศพด.) (ศพด.)
(ทบ. 127)

25 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ย  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยการบริหารสถาน 955,840 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ศึกษา ใหแ้ก่ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก (ศพด.) (ศพด.)

(ทบ. 127) (งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั) ประกอบดว้ย
1) คา่อาหารกลางวันเดก็นักเรียน (ศพด.)
2) คา่ใช้จา่ยในการรณรงคป์้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
3) คา่ใช้จา่ยในการพัฒนาสถานศึกษาดเีดน่
4) คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) (ศพด.)
5) คา่หนังสือเรียนส าหรับศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
6) คา่อปุกรณก์ารเรียนส าหรับศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
7) คา่เคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
8) คา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก

26 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง  - จดัศึกษาดงูานนอกสถานที่แก่เดก็เล็ก 30,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
(ทบ. 128) ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น  เรียนรู้เก่ียวกับสัตว์ (ศพด.) (ศพด.)

สถานที่ต่างๆ รอบตัว

27 อาหารเสริม (นม)  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซื้ออาหารเสริม (นม) 206,950 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
(ทบ. 128) ใหแ้ก่เดก็เล็ก ในศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กของเทศบาล (ศพด.) (ศพด.)

1.1  แผนงานการศึกษา รวม  24  โครงการ 18,972,950

รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม



1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจดังานประเพณตีรุษจนี  - กิจกรรมส่เงสริมจา่ยผกั ตามแบบแผนพิธี 500,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

(ทบ. 159) ตรุษจนี (ถนนเพชรเกษม)
 - กิจกรรมเซน่ไว้บรรพบุรุษ
 - กิจกรรมสาธิตการชงชา
 - กิจกรรมการประกวดธิดาไชนิสและมสิไชนิส
 - การตกแต่งประดบัโคมไฟร้านคา้และอาคารบ้านเรือน
 - การประดบัตกแต่งซุ้มประตูและโคมไฟ

2 โครงการจดังานประเพณี  -จดังานประเพณลีอยกระทง  โดยให้ 400,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
ลอยกระทง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

(ทบ. 159) รวมถึงเดก็และเยาวชนชาวหว้ยยอด และ
บริเวณใกล้เคยีงไดร่้วมกิจกรรม โดยจดั
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น
1) การประกวดนางนพมาศ
2) การประกวดหนูน้อยนพมาศ
3) การประกวดกระทงใหญ่
4) การแสดงบนเวที
5) นิทรรศการใหค้วามรู้
6) กิจกรรมอื่นๆ

รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม



1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจดังานประเพณลีากพระ  -กิจกรรมขบวนแหเ่รือพระ 200,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

(ทบ. 159)  -กิจกรรมการแสดงพ้ืนบ้าน
 -กิจกรรมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง
 -งานสมโภชเรือพระ
 -การแสดงสินคา้ OTOP

4 โครงการจดังานประเพณี  -จดักิจกรรมสรงน้ าพระพุทธสิหงิค์ 50,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  -จดักิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
แหง่ชาติ  -กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ

(ทบ. 160)

5 โครงการจดังานวันขึน้ปีใหม่  - กิจกรรมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 30,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
(ทบ. 160)  -กิจกรรมพิธีสงฆ์ สวดมนต์ เพ่ือสิริมงคล หว้ยยอด

 -กิจกรรมท าบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแหง้

รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม



1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการจดังานวันเดก็แหง่ชาติ  -จดักิจกรรมเพ่ือใหเ้ดก็และเยาวชนในเขต 160,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

(ทบ. 160) เทศบาลต าบลหว้ยยอดและบริเวณใกล้เคยีง หว้ยยอด
ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบดว้ย
กิจกรรมต่าง ๆ ดงันี้
1) กิจกรรมบนเวี
2) กิจกรรมเกมส์เบ็ดเตล็ด และกีฬาเสต๊ป /
R เทคโนโลยี
3) กิจกรรมจติรกรน้อย / วิชาการหรรษา /
สิง่ประดษิฐแ์สนสวย
4) กิจกรรมสุขภาพดี
5) กิจกรรมสิง่แวดล้อม
6) กิจกรรมส่งเสริมพลังงานทดแทน
7) กิจกรรมสรรหา "เดก็ด ีมคีณุธรรม"
8) กิจกรรมวัฒนธรรมและการละเล่น
9) กิจกรรมรักการอา่น
10) กิจกรรมผจญภยั และจราจร
11) กิจกรรมการแสดงดนตรี / เล่นเกมส์ 
ตอบปัญหาต่างๆ
12) กิจกรรมซุ้มต่าง ๆ ของโรงเรียน / 
เทศบาล /ศูนยก์ารเรียนรู้เหมอืงแร่หว้ยยอด / 
หน่วยงานต่างๆ

กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการวันเยาวชนแหง่ชาติ  -กิจกรรมจดัขบวนพาเหรดรณรงคแ์สดงถึง 30,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

(ทบ. 160) ความส าคญัของบทบาทและหน้าที่เยาวชน หว้ยยอด
 -การคดัเลือกเยาวชนดเีดน่ ที่กระท าความดี
 -การแสดงบนเวทีของโรงเรียนต่าง ๆ
 -กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของเยาวชน

8 โครงการส่งเสริมวันส าคญัทาง  -จดักิจกรรมเพ่ือใหเ้ดก็และเยาวชนในเขต 30,000 รร.เทศบาลฯ/ กองการศึกษา
พระพุทธศาสนา เทศบาลฯ และบริเวณใกล้เคยีง ไดเ้ข้าร่วม วัดหว้ยยอด

(ทบ. 161) กิจกรรม ประกอบดว้ย
1) กิจกรรมวันมาฆบูชา
2) กิจกรรมวันวิสาขบูชา
3) กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เช่น การท าบุญ
ตักบาตร  การฟังพระธรรมเทศนา
การสมโภชเทียนพรรษา  การแหเ่ทียนพรรษา
การเวียนเทียน  การถวายเทียน เป็นต้น

1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม  8  โครงการ

กิจกรรม

1,400,000

รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงระบบ  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงระบบ 480,000 ทต.หว้ยยอด ส านักปลัดฯ

อนิเตอร์เน็ตภายในส านักงาน อนิเตอร์เน็ตภายในส านักงานฯ ประกอบดว้ย
เทศบาลต าบลหว้ยยอด 1) อปุกรณค์วบคมุระบบ Internet (Mikroril) จ านวน 1 ชุด

(ทบ. 99) 2) สายสัญญาณ UTP Cable CAT6 (600MHZ) จ านวน 8 จดุ
3) LINK 19" WAVW PERFORATE 
WALL RACK จ านวน 3 จดุ
4) ตู้ส าหรับจดัเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
แบบที่ 1 ขนาด 36U จ านวน 1 ตู้
5) สายสัญญาณ Fiber Optic ส าหรับเช่ือมต่อ
กองสาธารณสุขฯ พร้อมอปุกรณ ์จ านวน 1 จดุ
6) Hub Switch Cisco 16 port gigabit จ านวน 4 จดุ
7) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 3 เคร่ือง
8) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จ านวน 1 เคร่ือง
9) อปุกรณส์ าหรับงานติดตั้งสายสัญญาณ  จ านวน 1 ชุด
10) งานติดตั้งพร้อม Config ระบบ  จ านวน 1 จดุ

2 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตาม 50,000 ทต.หว้ยยอด กองคลัง
และทะเบียนทรัพยส์ิน โครงการ เช่น คา่คดัลอกข้อมลู คา่สแกน

(ทบ. 105) คา่วัสดอุปุกรณท์ี่จ าเป็น คา่ตอบแทนนอก
เวลาราชการของเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
คา่ใช้จา่ยอื่นที่เก่ียวข้อง

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม  2  โครงการ 530,000

รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม



2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝกึอบรมเพ่ิมศักยภาพ  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการ เช่น 25,000 ทต.หว้ยยอด ส านักปลัดฯ

บุคลากรงานป้องกันฯ คา่สมนาคณุวิทยากร  คา่อาหาร (งานป้องกันฯ)
(ทบ. 107) อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คา่วัสดอุปุกรณ ์

รวมถึงคา่ใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็น
 -จดัอบรม จ านวน 1 คร้ัง

2 โครงการฝกึอบรมการป้องกันและ  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการ 50,000 ทต.หว้ยยอด ส านักปลัดฯ
ระงับอคัคภียัเบ้ืองต้น เช่น  คา่สมนาคณุวิทยากร  คา่อาหาร (โรงเรียนฯ) (งานป้องกันฯ)

อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คา่วัสดอุปุกรณ ์
รวมถึงคา่ใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็น

 -จดัอบรม จ านวน 1 คร้ัง
โดยฝกึอบรมใหแ้ก่นักเรียนในเขตเทศบาล

2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน รวม  2  โครงการ 75,000

กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



2.3  แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการซอ่มแซมปรับปรุง  - ด าเนินการซอ่มแซมปรับปรุงราวบันไดเหล็ก 100,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

ราวบันไดพร้อมจมกูบันได เป็นราวบันไดสเตนเลส  จ านวน 2 หลัง (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
อาคารเรียน3, 4 และซอ่มแซมจมกูบันได จ านวน 2 หลัง
โรงเรียนเทศบาลหว้ยยอดวิทยา

(ทบ. 116)

2 โครงการติดตั้งเหล็กดดั ช้ัน 1  -ด าเนินการติดตั้งเหล็กดดั 70,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
อาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล ขนาด 1.20 x 0.60 เมตร จ านวน 2 ชุด (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
หว้ยยอดวิทยา ขนาด 3.65 x 1.75 จ านวน 9 ชุด

(ทบ. 116)

3 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า  - ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ า 158,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
คสล. พร้อมบันได ้คสล. คสล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
โรงเรียนเทศบาลหว้ยยอดวิทยา ยาวไมน่้อยกว่า 25 เมตร ลึก 0.40 เมตร 

(ทบ. 116) พร้อมก่อสร้างบันได คสล. ความยาว
ไมน่้อยกว่า 25 เมตจร

4 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  -ด าเนินการติดตั้งกันสาดโพลีคาร์บอเนต 150,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลหว้ยยอด พร้อมโครงเคร่าสเตนเลส (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)
วิทยา ขนาด 3 x 6 เมตร จ านวน 2 ชุด 

(ทบ. 117) และปรับปรุงบันได คสล. ทางลงดา้นข้าง 
จ านวน 4 จดุ

2.3  แผนงานการศึกษา รวม  4  โครงการ 478,000

รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
3.1  แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  - ฝกึซอ้มนักกีฬาและกองเชียร์ 30,000 ทต.หว้ยยอด กองสาธารณสุขฯ

(ทบ. 135)  - ร่วมเข้าแข่งขันกีฬา

รวม  1  โครงการ 30,000

3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการช่วยเหลือประชาชน  - จดัประชุมคณะกรรมการ/เจา้หน้าที่ 50,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ

ในเขตเทศบาลต าบลหว้ยยอด ประจ าศูนยฯ์
(ทบ. 141)  -ส ารวจรายช่ือประชาชนที่ไดรั้บความเดอืดร้อน

 -ด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่

รวม  1  โครงการ 50,0003.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.1  แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจดัอบรมสิทธิและการดแูล  - จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้พิการ และผู้ดแูล 20,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ

ผู้พิการ ผู้พิการรายใหม ่รวมถึงผู้พิการรายเก่า
(ทบ. 154) ที่ยงัไมไ่ดรั้บการอบรมสิทธิและการดแูล

ผู้พิการ  จ านวน 1 คร้ัง

2 โครงการเตรียมความพร้อมสูสู่งวัย  -จดัอบรมใหค้วามรู้เพ่ือการเตรียม 20,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
(ทบ. 154) ความพร้อมแก่ผู้สูงอายรุายใหม่

ที่ลงทะเบียนรับเบ้ียยงัชีพประจ าปี จ านวน 1 คร้ัง

3 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้พิการ - เป็นคา่ใช้จา่ยในการอ านวยความสะดวก 5,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
(ทบ. 155) ใหแ้ก่ผู้พิการในการตรวจสอบและจดัท า

บัตรประจ าตัวผู้พิการ บริการถ่ายรูป
เยี่ยมบ้านผู้พิการ จดัท าฐานข้อมลูผู้พิการ
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

4 โครงการรณรงคแ์ละต่อต้าน  -จดักิจกรรมรณรงคต์่อต้านยาเสพติด เช่น 10,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
ยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาล จดัท าป้ายไวนิล การเดนิรณรงคต์่อต้าน

(ทบ. 155) ยาเสพติด การจดัท าแผน่พับ ใบปลิว เพ่ือใหค้วามรู้
 -จดัประชุมคณะกรรมการยาเสพติดฯ

5 โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน  -จดัอบรมฝกึอาชีพใหกั้บประชาชน 30,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
(ทบ.156) กลุม่ต่างๆ ในเขตเทศบาล ที่แจง้ความ

ประสงคฝ์กึอบรม
3.3  แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน   รวม  5  โครงการ 85,000

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



3.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล 500,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  -ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา
(ทบ. 157)  -ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง

2 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง  -จดัแข่งขันกีฬาเปตอง จ านวน 2 รุ่น คอื 50,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
(ทบ. 157) 1) รุ่นเยาวชนอายไุมเ่กิน 12 ปี

2) รุ่นประชาชนชาย

3 โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา  - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล 100,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
นักเรียนนักศึกษาจงัหวัดตรัง  -ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา

(ทบ. 155)  -ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง

4 โครงการแข่งขันฟุตบอลประจ าปี  -จดัการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 250,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
(ทบ. 158) จ านวน 16 ทีม

5 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาสี  - กิจกรรมเดนิขบวนพาเหรด 50,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
ภายในโรงเรียน  -กิจกรรมพิธีเปิด-พิธีปิด

(ทบ. 157)  -กิจกรรมการแข่งขันกรีฆา-กีฬาสี

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา  -ส่งประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันีกฬาทุก 100,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา
ในโอกาสต่างๆ ชนิดกีฬา

(ทบ. 158)
3.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม 6  โครงการ 1,050,000

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



3.5  แผนงานงบกลาง
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินสมทบโครงการสวัสดกิารชุมชน  - เพ่ือจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดกิาร 50,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ

เทศบาลต าบลหว้ยยอด ชุมชนเทศบาลต าบลหว้ยยอด 
(ทบ. 162)

2 เบ้ียยงัชีพผู้สูงอายุ  - เพ่ือจา่ยเป็นเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ 11,638,440 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
(ทบ. 162) ในเขตเทศบาลต าบลหว้ยยอด

ที่ลงทะเบียนและมคีณุสมบัติครบตามระเบียบฯ

3 เบ้ียยงัชีพผู้พิการ  - เพ่ือจา่ยเป็นเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผู้พิการ 2,976,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
(ทบ. 163) ในเขตเทศบาลต าบลหว้ยยอด

ที่ลงทะเบียนและมคีณุสมบัติครบตามระเบียบฯ

4 เบ้ียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์  - เพ่ือจา่ยเป็นเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผู้ป่วยเอดส์ 24,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
(ทบ. 163) ในเขตเทศบาลต าบลหว้ยยอด

ที่ลงทะเบียนและมคีณุสมบัติครบตามระเบียบฯ

3.5  แผนงานงบกลาง  รวม  4  โครงการ 14,688,440

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารและจัดการด้านสาธารณสุข
4.1  แผนงานสาธารสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันและควบคมุ  - ส ารวจประชากรสุนัข/แมว 55,000 ทต.หว้ยยอด กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ้า  - จดัท าทะเบียนและรายงาน
(ทบ. 136)  -อบรมใหค้วามรู้

 -ฉีดวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 -ท าหมนั/ตอน สุนัขและแมว

2 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสขุ -ด าเนินงานตามโครงการ  ภายใต้โครงการ 160,000 ทต.หว้ยยอด กองสาธารณสุขฯ

(ทบ. 136) 3 โครงการ ดงันี้
1) โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี (40,000)

โดยด าเนินการ ดงันี้
 - อบรมใหค้วามรู้
 - จดัท าสือ่ประชาสัมพันธ์
 - สุม่ตรวจคณุภาพเกลือเสริมไอโอดนี
   ในชุมชน
2) โครงการติดตามคดักรองมะเร็งเต้านม (40,000)

โดยด าเนินการ ดงันี้
 - จดัท าแผน/ประชาสัมพันธ์โครงการ
 - อบรมใหค้วามรู้
 - จดักิจกรรมรณรงค์
 - บันทึกผลการตรวจ
 - ส่งต่อกรณผีลตรวจผดิปกติ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



4.1  แผนงานสาธารสุข (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ (80,000)

อนามยัมารดาและทารก
โดยด าเนินการ ดงันี้
 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
กลุม่เป้าหมาย
 - เยี่ยมบ้าน
 - มอบอาหารเสริมใหม้ารดาที่มภีาวะซดี
 - อบรมใหค้วามรู้แก่หญิงตั้งครรภแ์ละ
มารดาหลังคลอด

3 โครงการรณรงคใ์หวั้คซนีโปลิโอ  -ประชาสัมพันธ์ 10,000 ทต.หว้ยยอด กองสาธารณสุขฯ

(ทบ. 136)  -ส ารวจกลุม่เป้าหมาย
 -ประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจโครงการ
 -รณรงคใ์หวั้คซนีตามบ้าน กลุม่เป้าหมาย

4 โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ  -อบรมใหค้วามรู้ทุกเดอืน 300,000 ทต.หว้ยยอด กองสาธารณสุขฯ

(ทบ. 136)  -ทัศนศึกษาดงูาน
 -ตรวจสุขภาพ
 -กิจกรรมนันทนาการ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



4.1  แผนงานสาธารสุข (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการอาหารดศีรีหว้ยยอด  -กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนและ 300,000 ทต.หว้ยยอด กองสาธารณสุขฯ

(ทบ. 137) ชุมชน
 -กิจกรรมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง
 -กิจกรรมประกวดวงดนตรี
 -กิจกรรมบูทจ าหน่ายอาหาร
 -กิจกรรมเล่นเกมส์
 -ประชุมช้ีแจงผู้ประกอบการ

4.1  แผนงานสาธารณสุข รวม  5  โครงการ 825,000

4.2  แผนงานงบกลาง
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินสมทบโครงการกองทุน  - เพ่ือจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 250,000 ทต.หว้ยยอด กองสาธารณสุขฯ

หลักประกันสุขภาพเทศบาล สุขภาพเทศบาลต าบลหว้ยยอด
ต าบลหว้ยยอด

(ทบ. 164)

4.2  แผนงานงบกลาง  รวม  1  โครงการ 250,000

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
5.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย  - ด าเนินการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 1,300,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

ไฟฟ้าแรงสูงไปโรงยมิเนเซยีมและ แรงสูงไปโรงยมิเนเซยีมและสระว่ายน้ า
สระว่ายน้ า สนามกีฬากลางอ าเภอ สนามกีฬากลางอ าเภอหว้ยยอด ดงันี้
หว้ยยอด 1) ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร 

(ทบ. 133) จ านวน 13 ต้น พาดสายเคเบ้ิลอากาศ
ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทางประมาณ 
450 เมตร จ านวน 1, 3 เส้น ตามล าดบั
จ านวน 1 งาน
2) ปรับปรุงร้ือถอนติดตั้งหมอ้แปลง
ระบบ 3 เปส 33,000V/400-230V
ขนาด 160KVA จ านวน 1 เคร่ือง
ติดตั้งแบบแขวนเสาพร้อมอปุกรณป์้องกัน

ครบชุด จ านวน 1 งาน

3) ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร 

จ านวน 1 ต้น พาดสาย CV1x150 ตร.มม.

ระยะทาง 15 เมตร  จ านวน 4 เส้น

4) คา่ธรรมเนียมต่อการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

อ าเภอหว้ยยอด  จ านวน 1 งาน

5) งานปรับปรุงรบบสายเมนเดมิ จ านวน 1 งาน
6) อปุกรณเ์บ็ดเตล็ด จ านวน 1 งาน

5.1  แผนงานการศึกษา รวม  1  โครงการ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1,300,000



5.2  แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1,388,000 ทต.หว้ยยอด กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า คสล. 5.00 เมตร ยาวไมน่้อยกว่า 
ถนนเทศบาล7 ซอย 2 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ข้างโรงเรียนเทศบาลหว้ยยอดวิทยา) หรือพ้ืนที่ไมน่้อยกว่า 720 ตารางเมตร 

(ทบ. 146) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวไมน่้อยกว่า 
108.00 เมตร ลึก 0.60-0.80 เมตร

2 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า  -ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม จ านวน 1 ต้น 549,000 ทต.หว้ยยอด กองช่าง
High Mast ถนนกัลปศาสตร์ ประกอบดว้ย เสาไฟฟ้า High Mast
(สามแยกก านันพงษ)์ ความสูง 15 เมตร ดวงโคม Food Light

(ทบ. 147) ขนาด 400 วัตต์ ชนิดหลดแสงจนัทร์ 
จ านวน 6 ชุด

รวม  2  โครงการ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1,937,000



6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจดัการเลือกตั้ง  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัการเลือกตั้ง 450,000 ทต.หว้ยยอด ส านักปลัดฯ

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลต าบลหว้ยยอด ต าบลหว้ยยอด

(ทบ. 94)

2 โครงการจดังานวันแมแ่หง่ชาติ  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน 50,000 ทต.หว้ยยอด ส านักปลัดฯ
(ทบ. 95) วันแมแ่หง่ชาติ เช่น คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม

คา่เวที/เคร่ืองเสียง/คา่พลุ คา่วัสด ุฯลฯ

3 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน 50,000 ทต.หว้ยยอด ส านักปลัดฯ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร วันสวรรคตฯ เช่น คา่ใช้จา่ยในพิธีทางศาสนา
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร คา่อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คา่ใช้จา่ย

(ทบ. 95) ในพิธีท าบุญตักบาตร คา่เงินรางวับ คา่พวงมาลาร่วมพิธี

4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน 50,000 ทต.หว้ยยอด ส านักปลัดฯ
สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เช่น คา่ใช้จา่ย
บดนิทรเทพยวางกูร ในพิธีทางศาสนา คา่อาหาร อาหารว่างและ

(ทบ. 95) เคร่ืองดื่ม คา่ใช้จา่ยในพิธีท าบุญตักบาตร  
คา่ใช่จา่ยในการจดักิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร 
คา่ใช้จา่ยในการจดักิจกรรมเดนิเทิดพระเกียรติ
 และจดุเทียนชัยฯ คา่เวที เคร่ืองเสียง คา่พลุ คา่วัสดุ
และคา่ใช้จา่ยอื่น ฯลฯ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



6.1  แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการวันเทศบาล  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน 30,000 ทต.หว้ยยอด ส านักปลัดฯ

(ทบ. 95) วันเทศบาล เช่น คา่ปัจจยัถวายพระ
คา่ดอกไม ้ธูปเทียน คา่เคร่ืองไทยธรรม
คา่อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
คา่เคร่ืองเสียง คา่วัสด ุอปุกรณต์่างๆ ฯลฯ

6 โครงการวันปิยมหาราช  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน 2,000 ทต.หว้ยยอด ส านักปลัดฯ
(ทบ. 96) วันปิยมหาราช หรือคา่ใช้จา่ยในการ

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช เช่น คา่พวงมาลา
ส าหรับร่วมพิธี ณ อ าเภอหว้ยยอด  ฯลฯ

7 อดุหนุน อบต.หว้ยยอด  - เพ่ือจา่ยเป็นเงินอดุหนุนใหกั้บ 10,000 อ าเภอหว้ยยอด ส านักปลัดฯ
(ทบ. 100) อบต.หว้ยยอด  ตามโครงการศูนยป์ฏิบัติ

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
อปท.อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

8 โครงการจดัท าและติดตาม  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัประชุม 40,000 ทต.หว้ยยอด กองวิชาการฯ
ประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี ประชาคมระดบัชุมชน/ต าบล 

(ทบ. 101) คณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการจดัท าและ
ติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลหว้ยยอด 
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6.1  แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการจดัท าสือ่ประชาสัมพันธ์  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัจา้งท าสือ่ 200,000 ทต.หว้ยยอด กองวิชาการฯ

(ทบ. 101) ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน วารสาร
เอกสารต่างๆ  เพ่ือประชาชนสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานของเทศบาลใหแ้ก่ประชาชนทราบ

10 โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการ 162,000 ทต.หว้ยยอด กองวิชาการฯ
(ทบ. 103) จดัซื้อและติดตั้งชุดลูกข่ายหอกระจายข่าว

ไร้สาย จ านวน 3 ชุด ภายในเขตเทศบาล
ต าบลหว้ยยอด (บริเวณชุมชนหลังวัดหว้ยยอด
จ านวน 1 ชุด และบริเวณริมถนนเพชรเกษม 
จ านวน 2 ชุด)  ประกอบดว้ย
1) ชุดเคร่ืองรับ UHF พร้อมขยายเสียง
จ านวน 3 เคร่ือง
2) ชุดจา่ยไฟเคร่ืองรับ จ านวน 3 เคร่ือง
3) ล าโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว 60 วัตต์
จ านวน 6 ตัว
4) เสาอากาศยากิ 3E พร้อมสาย
RG-58 จ านวน 3 ชุด
5) แผน่ PVC ส าหรับติดยดึอปุกรณ์
จ านวน 3 แผน่
6) เบรกเกอร์ 10A บรรจใุนกล่องกันน้ า จ านวน 3 ชุด

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม  10  โครงการ 864,000
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6.2  แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือสระว่ายน้ า  - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างป้ายช่ือ ข้อความ 74,000 ทต.หว้ยยอด กองการศึกษา

เทศบาลต าบลหว้ยยอด "สระว่ายน้ าเทศบาลต าบลหว้ยยอด
(ทบ. 133) อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง" 

ขนาดยาวไมน่้อยกว่า 12.00 เมตร
กว้างไมน่้อยกว่า 0.90 เมตร
จ านวน 1 ป้าย

6.2  แผนงานการศึกษา รวม  1  โครงการ 74,000
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6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจดัท าแผนชุมชน  -จดัประชุมประชาคมเพ่ือทบทวน 10,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ

(ทบ. 153) การจดัท าแผนชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน

2 โครงการเทศบาลสัญจร  -จดักิจกรรมลงพ้ืนที่โดยคณะผู้บริหาร 30,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
(ทบ. 154) พนักงาน เจา้หน้าที ผู้น าชุมชน ลงพ้ืนที่

พบปะประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน
เพ่ือแจง้ข้อราชการ รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
การใหค้ าปรึกษาและการน าบริการของ
เทศบาลไปยงัประชาชนโดยตรง

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  -จดัอบรมพัฒนาศักยภาพใหแ้ก่แกนน า 800,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
แกนน าชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 8 ชุมชน

(ทบ. 154) และทัศนศึกษาดงูานภายในประเทศ
จ านวน 1 คร้ัง
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6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  -จดัอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 20,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ

การปฏิบัติงานของกลุม่สตรี ใหกั้บกลุม่พัฒนาสตรี จ านวน 1 คร้ัง
(ทบ. 155)

5 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ  -จดัใหม้กีารเลือกตั้งคณะกรรมการ 30,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
ชุมชน ชุมชนที่ครบวาระ จ านวน 8 ชุมชน

(ทบ. 155)

6 โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก  - ก่อสร้างหลังคาเหล็กเมทัลชีท 216,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
เมทัลชีท ข้างที่ท าการชุมชน ขนาดกว้าง 10.70 เมตร ยาว 8.00 เมตร
หลังวัดหว้ยยอด

(ทบ. 156)

7 โครงการก่อสร้างเคาน์เตอร์เก็บของ  - ต่อเติมเคาน์เตอร์เก็บของ 39,000 ทต.หว้ยยอด กองสวัสดกิารฯ
ที่ท าการาชุมชนตลาดหว้ยยอด ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 3.70 เมตร

(ทบ. 157) สูง 2.20 เมตร

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งองชุมชน รวม  7  โครงการ 1,145,000
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6.4  แผนงานการพาณิชย์  (กิจการสถานธนานุบาล)
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง  -จดักิจกรรมวันที่ระลึกการก่อตั้ง 10,000 ทต.หว้ยยอด สถาoธนานบุาล

สถานธนานุบาลของ อปท. สถานธนานุบาล ในวันที่ 12 พฤษภาคม
(ทบ. 168) ของทุกปี  โดยจดักิจกรรมทางศาสนา

และบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสาธารณะ

6.4  แผนงานการพาณิชย์  (กิจการสถานธนานุบาล)  รวม  1  โครงการ 10,000
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7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
7.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการคดัแยกขยะและท าปุ๋ยหมกั - จดัอบรมใหค้วามรู้ 50,000 ทต.หว้ยยอด กองสาธารณสุขฯ

(ทบ. 151)  -ศึกษาดงูาน

2 โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดโลกร้อน -ปรับภมูทิัศน์ภายในเขตเทศบาล 10,000 ทต.หว้ยยอด กองสาธารณสุขฯ

(ทบ. 151)  - ปลูกต้นไม้

7.1  แผนงานเคหะและชุมชน รวม  2  โครงการ 60,000

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562


