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คำนำ 
 

  
 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวไทร ถือเป็นคู่มือสำคัญในการ
นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดทำแผนได้ผ่านกระบวนการเวทีประชาคมเมือง ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาชน ตลอดถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการกำหนด
แนวคิด และทิศทางในการจัดทำแผนครั้งนี้ กอปรกับได้นำแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
แผนแม่บทชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทร มาบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล ไว้ด้วยแล้ว 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบลหัวไทร ฉบับนี้ได้บรรจุแผนงาน
โครงการต่างๆ ตามแนวทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม 
สมบูรณ์แบบ และเป็นไปตามภารกิจ 6 ด้าน      ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 32 (1) ซึ่งสะดวกที่จะนำไปใช้เพ่ือขยายผล และ
เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของชุมชนภายในท้องถิ่น อย่างยั่งยืนต่อไป 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลหัวไทร ฉบับ
นี้ คงจะเป็นประโยชน์ในด้านการนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงวิชาการตลอดถึงใช้เป็นคู่มือ และ
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุด.  
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1. 

ส่วนที่ 1.1:P1 

สว่นที ่1 
บทนำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561    ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.
2561-2565)       เพ่ือนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ  และแปลงไปสู่กระบวนการจัดทำ
แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  แผนพัฒนาห้าปี    เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   โดยมีหลัก
คิดท่ีว่า      ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ   จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง    และ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรม  ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม   ที่จะต้อง
นำมาดำเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่ง
จะมีผลต่อวัตถุประสงค์   เป้าหมาย   จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน   และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
  แผนพัฒนาห้าปี     เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
กล่าวคือ      เทศบาลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี         
โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไปจัดทำ
งบประมาณ   เพ่ือให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   เป็นไปด้วยความรอบคอบ  และ
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ความเชือ่มโยงของแผนยทุธศาสตร์ชาตกิารพฒันากบัแผนพัฒนาทอ้งถิน่สี่ป ี
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 แหลง่งบประมาณ     แหลง่งบประมาณ    แหลง่งบประมาณ 
จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั   จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั  จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั 

1. โครงการ……    1. โครงการ……    1. โครงการ…… 
2. โครงการ……    2. โครงการ……    2. โครงการ…… 

ยทุธศาสตรช์าติ 

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั 
 

กลยทุธ์ 
จงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั 

 

กลยทุธ์ 
จงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั 

 

กลยทุธ์ 
จงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั 
 

ตัวช้ีวัด (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ตวัช้ีวดั (จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั) ตวัช้ีวดั (จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั) 

)จงัหวดั)จงัหวดั 



2. 

ส่วนที่ 1.1:P2 

 
ลกัษณะของแผนพฒันาห้าป ี
   
  แผนพัฒนาห้าปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันจะมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเน้นแผนก้าวหน้า  
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจำทุกปี 
  ดังนั้นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาห้าปี  โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสี่ปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ   คือ 
  1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไป
ได้ของโครงการ/กิจกรรม    รวมทั้งผลประโยชน์จากสาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม             
  2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาห้าปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการจดัทำแผนพฒันาหา้ป ี

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการ 

พัฒนาที่ชัดเจน   และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดำเนินการ 
 3.   เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะ 

เวลาห้าปี 
  4.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 
ขัน้ตอนในการจดัทำแผนพฒันาห้าป ี

 การจัดทำแผนพัฒนาห้าปี มีกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำ ดังนี้ 
 1. เตรยีมการจดัทำแผนพฒันาห้าป ี โดยจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ รับทราบสภาพปัญหา 
ความต้องการของประชาชน และข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง แล้วกำหนดประเด็นการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2562 โดยให้พิจารณา
ดำเนินการ ดังนี้ 
  1) การจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจจะทบทวนจากแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยนำโครงการที่กำหนดไว้จะดำเนินการในแต่
ปี มาใช้หรืออาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุง โดยการกำหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หรือ จัดลำดับความสำคัญของโครงการใหม่  
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  2) ให้จัดทำแผนพัฒนาห้าปี  ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
และแผนพัฒนาระดับต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  3) เสริมสร้างทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   โดยการนำทุนของประเทศท่ีมี
ศักยภาพและความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติ ทั้ง “ทุนสงัคม” “ทนุเศรษฐกจิ” และ 
“ทนุทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม” มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้ง
เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเป็นเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคง 
  4) ให้นำข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  และข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี 
  5) การดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคมใน 5 มิติ คือ มิติเมืองปลอดภัย มิติเมืองสะอาด มิติเมืองคุณภาพชีวิต มิติเมืองธรรมาภิบาล และ
มิติเมืองวัฒนธรรม 
  6) ให้คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสมในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำผังเมือง หรือผังตำบลแล้ว ให้ใช้ผังเมืองหรือผังตำบลเป็นข้อมูลในการ
จัดทำแผนพัฒนาสามปีด้วย 
  7)  ให้คำนึงถึงหลักการบูรณาการโครงการ    ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกัน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนๆ กล่าวคือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์
ร่วมกันและสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกันที่มี
สถานที่ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกัน หากสามารถจัดทำโครงการพร้อมกัน ซึ่งสามารถประสานรูปแบบหรือ
งบประมาณให้มีลักษณะสอดคล้องต่อเนื่องกันแล้ว ให้ทำการประสานและบูรณาการโครงการเพ่ือลด
ความซ้ำซ้อน ประหยัดงบประมาณและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
  8) แผนพัฒนาห้าปี จะมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนั้นในการจัดทำโครงการให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้เพ่ือให้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใกล้เคียงความจริง และในการ
จัดทำโครงการให้มีการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่มีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจำเป็นเร่งด่วนมากต้องนำไปปฏิบัติก่อน โดยอาจแยกประเภท
ของโครงการออกอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท คือ 
   1) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง 
   2)โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ
ตามท่ีมีระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ 
   3)โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  9)  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี โดย 
    (1) ให้สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่  โดยการให้
คำแนะนำในการจัดทำ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุน
การจัดเวทีประชาคม และพิจารณานำโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับชุมชน หรือโครงการ/
กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปี 
    (2) ให้พิจารณานำโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นปัญหาความต้องการของประชาชน
จากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปี ทั้งนี้เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
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พ้ืนทีบู่รณาการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กับปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการทำงานร่วมกัน
ของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพ้ืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกระบวนการสำคัญท่ีต้องดำเนินการ และ
ต้องมีประชาคมเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และมีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม เพ่ือเป็นการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคประชาชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในภายหลัง 
  10) ให้ความสำคัญกับหลักการทำงานของคณะรัฐมนตรี โดยยึดหลัก 4 ป คือ โปร่งใส 
เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่จดัทำรา่งแผนพฒันาหา้ป ี    และ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พิจารณารา่งแผนพฒันาห้าป ี ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
มิถุนายน 2562 
 3.  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนมุตัริ่างแผนพฒันาหา้ป/ีประกาศใชแ้ผนพฒันาหา้ป ี  ทั้งนีใ้ห้
ดำเนนิการให้แลว้เสรจ็ภายในเดอืน มถินุายน 2562 

(1)  การอนมุตัิและประกาศใชแ้ผนพฒันาหา้ป ี
          (1.1)  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนาห้าปี    เพ่ือเสนอ

ผู้บริหาร  เทศบาล      
(1.2) ผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาห้าปี  และประกาศใช้

แผนพัฒนาห้าปี 
                      (1.3) ผู้บริหารเทศบาลจัดส่งแผนพัฒนาห้าปีที่ประกาศใช้แล้ว ให้คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเพ่ือดำเนินการโครงการที่เกินศักยภาพ เพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเป็นลำดับต่อไป 
 
ประโยชนข์อการจดัทำแผนพฒันาห้าป ี

 ประโยชน์ของแผนพัฒนาห้าปี มีอยู่หลายประการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน 
เพราะการวางแผนทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้มี
ความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่าง
สะดวกและเกิดผลดี 

2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิด
วีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรม
ที่ดำเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดประหยัด 
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3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดทำแผนพัฒนาห้าปีเป็นการลดความไม่
แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่าย และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิด
ความแน่นอนในการใช้งบประมาณเนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดำเนินกิจการของทศบาล
ตำบลหัวไทรได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องดำเนินการ
คู่กันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะทำให้การใช้งบประมาณและการดำเนิน
โครงการสัมพันธ์กัน 

5. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทำแผนพัฒนาห้าปี ช่วยให้สร้าง
ความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศบาลตำบลหัวไทรในอนาคต 
ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ใน
เทศบาลตำบลหัวไทร และในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวไทร รวมทั้ง เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหา
ความซ้อซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย 

6. แผนห้าปี เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
แนวทางการดำเนินกิจการต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน 

7. เพ่ือให้สามารถตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้าน
การบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างถูกต้อง 

8. สามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการ
พัฒนา 

9. สามารถนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่
กำหนด 

10. ทำให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาห้าปีมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถยืดหยุ่น
ได้) มีเอกภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล 

11. ส่งเสริมภาพพจน์ของเทศบาลตำบลหัวไทร และทำให้บุคคลทั้งในและนอกเขตเทศบาล เกิดความ
เชื่อมั่นในการบริหารกิจการ ของเทศบาล 

◆◆◆ 
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การตัง้ถิน่ฐานและการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 
 
 การตั้งถ่ินฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบันบริเวณศูนย์กลางเทศบาลตำบลหัวไทรลักษณะ
เป็นชุมชนเมือง การตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่กระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในบริเวณตลาดหัวไทร ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ชุมชน โดยมีประชาชน ทั้งในชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทร และพ้ืนที่ใกล้เคียงมาซื้อ-ขาย สถาน
ประกอบการด้านการบริการ มีทั้งร้านอาหาร ธนาคาร และปั้มน้ำมัน ปัจจุบันสามารถจำแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ได้ดังนี้ 

1. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภททีอ่ยูอ่าศยั  
  มีอาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่หนาแน่นบริเวณตลาดหัวไทร โดยแทรกตัวบนอยู่กับอาคาร
พาณิชยกรรม นอกจากนี้ อาคารบ้านเรือนจะกระจุกและกระจายตัวไปตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4012 (นครศรีฯ – ระโนด – สงขลา) และตามแนวถนนในชุมชน ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยมี
พ้ืนที่ประมาณ 65,41 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.31 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

2. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทพาณยิชกรรม 
  แบ่งเป็นการพาณิชยกรรมเพ่ือบริการชุมชนทั่วไป ซึ่งมีท้ังตลาดสด ร้านค้าต่างๆ อยู่
บริเวณใกล้สำนักงานเทศบาล และริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4012 นอกจากนี้ยังมีการค้าบริการ
ทางด้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีพ้ืนที่ประมาณ 32.36 
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4..11 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

3. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทอตุสาหกรรม 
 ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ภายในครัวเรือน ประเภท

ซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุตสาหกรรมทำนากุ้งแห้ง กะปิปลาเค็ม การผลิตใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีพ้ืนที่ประมาณ 1.32 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของพ้ืนที่
เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

4. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทสวนสาธารณะ และสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ  
 ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรมีสนามกีฬา 1 แห่ง สำหรับใช้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

สร้างความสามัคคี และต่อต้านสิ่งเสพติดท่ีดินประเภทสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพ้ืนที่
ประมาณ 2.39 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

5. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทสถาบนัการศกึษา 
 ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร มีสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 

แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 5.90 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 
6. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทสถาบนัศาสนา  
 ประชาชนส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรนับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 1 แห่ง 

มัสยิด 2 แห่ง ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีพ้ืนที่ประมาณ 2.87 หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของพ้ืนที่
เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

7. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทเกษตรกรรม 
 พ้ืนที่เพ่ือทำเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร มีน้อยมาก ปัจจุบันมีพ้ืนที่ประมาณ 

19.35 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 
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8. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทสถาบนัราชการ สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 สถานที่ราชการภายในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร กระจัดกระจายตามแนวถนนในพ้ืนที่

วางผัง ที่ดินประเภทสถาบันราชการ มีพ้ืนที่ประมาณ 3.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.41 ของพ้ืนที่เขต
เทศบาลตำบลหัวไทร 

9. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืนๆ 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืนๆ  เช่น ถนน ที่ว่าง ลำคลองต่างๆ มีพ้ืนที่ประมาณ 
654.70 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 83.13 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 
 

ตารางแสดงการใช้ประโยชนท์ีด่นิปจัจบุนั ของผังเมอืงชมุชนเทศบาลตำบลหวัไทร  
อำเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ 

1. ที่ดินประเภทที่อยู่ 65.41 8.31 
2. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 32.36 4.11 
3. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 1.32 0.17 
4. ที่ดินประเภทสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2.39 0.30 
5. ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 5.90 0.75 
6. ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 2.87 0.36 
7. ที่ดินประเภทเกษตรกรรม 19.35 2.46 
8. ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3.23 0.41 
9. ที่ดินประเภทอ่ืนๆ ถนน ซอย แม่น้ำ คลอง ห้วย หนอง บึง ที่ว่าง 654.70 83.13 

รวม 787.53 100 
 
 

สภาพทางสงัคมและประชากร 
 

ในปี พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลหัวไทร มีประชากร จำนวน 4,485  คน เป็นเพศชาย 2,195 
คน เป็นเพศหญิง 2,290 มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1,699 คนต่อตารางกิโลเมตร มี
จำนวนบ้าน 1,712 หลังคาเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ย 2.6 คนต่อครัวเรือน เมื่อพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ระยะเวลา 10 ปี พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังนั้นใน
การคาดประมาณประชากรในอนาคต คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.07 ต่อปี คาดว่า
จะมีจำนวนประชากรในปี พ.ศ. 2578 ประมาณ 4,600 คน ลักษณะทางสังคมประชากรส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ยังคงรักษาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม/ขนบธรรมเนียมที่ดีงามไว้ 
ได้แก่ 

1. ประเพณีขึ้นปีใหม่ 
2. ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แบบเก่าของไทย กำหนดตามสุริยคติ 

วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี 
3. ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ 
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4. ประเพณีชักพระ เกิดจากความเชื่อม่ันในทางพุทธศาสนา แสดงออกถึงความปิติยินดีในการ
เสด็จกลับจากดาวดึงส์ของพระพุทธเจ้า ชาวเมืองเรียกว่า “ชักพระ” หรือแห่พระ ตรงกับวัน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 

5. ประเพณีวันสารทเดือนสิบ จัดทำบุญเพ่ืออุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว และนำขนมต่างๆ และ
ผลผลิตทางการเกษตรมาเลี้ยงพระ เพ่ือเป็นเสบียงของพระภิกษุตลอดฤดูฝน และเพ่ือสร้าง
ความสนุกสนาน และความสามัคคีในหมู่คณะ 

6. ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีท่ีสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ตรงกับวันขึ้น 15 
ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี 

7. การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬา ได้แก่ หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก การเล่นสะบ้า กีฬาวัวชน 
กีฬาไก่ชน ฯลฯ 

 

สภาพทางเศรษฐกจิ 
 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลตำบลหัวไทร ขึ้นอยู่กับภาคการค้าและบริการ โดย
บริเวณตลาดหัวไทร ถือเป็นแหล่งชุมชน ศูนย์กลางการค้าและบริการของกลุ่มพ้ืนที่ ประชาชนส่วนมากจะ
ประกอบอาชีพค้าขาย เป็นลักษณะร้านค้าย่อย ร้านค้าขายปลีก ขายส่ง 
 

สภาพโครงสรา้งทางสงัคม 
 

1. การคมนาคมและขนส่ง 
2. การคมนาคมและขนส่ง ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร และกับชุมชนอ่ืน สามารถเดินทาง

สัญจรไปมาได้หลายเส้นทาง คือ ทางรถยนต์ โดยมีระบบโครงข่ายถนนทั้งถนนสายหลักและ
ถนนสายรอง ซึ่งเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เส้นทางหลักคือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4012 (นครศรีฯ-ระโนด-สงขลา) สภาพผิวการจราจรเป็นถนนลาดยางมีขนาดเขตทาง 30 
เมตร ส่วนบริเวณเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีขนาดเขตทาง 80 เมตร และเป็นเส้นทาง
สำคัญของภาคใต้ที่จะเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสงขลา และภาคอ่ืนภายในชุมชนมีหลายสาย
กระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังเป็นบางส่วน 

 

การสาธารณูปโภค 
 

1. การไฟฟา้ การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร อยู่ในความรับผิดชอบการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งให้บริการได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมี
ไฟฟ้า สาธารณะให้บริการประชาชน ที่เดินทางเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2. การไปรษณยี์ เทศบาลตำบลหัวไทร มีสำนักงานไปรษณีย์โทรเลข (สาขา) จำนวน 1 แห่ง
ต้ังอยู่บริเวณชุมชนประปา หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน แต่ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร 
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3. การประปา เทศบาลตำบลหัวไทร มีกิจการประปาเป็นของตนเอง ใช้แหล่งน้ำดิบจากคลอง
ราชดำริแพรกเมือง-ชะอวด โดยมีโรงสูบน้ำตั้งอยู่ริมคลองราชดำริในเขตพ้ืนที่ อบต.หัวไทร 
สูบน้ำเข้ามาเก็บไว้ในสระเก็บน้ำของการประปาในปัจจุบัน ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้งใน
เขตและนอกเขตได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

4. โทรศัพท ์ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้บริการสื่อสารโดย
โทรศัพท์มือถือมากกว่า 

การสาธารณูปการ 
 
1. การศึกษา เทศบาลตำบลหัวไทร มีสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนหัวไทร (เรือน

ประชาบาล) โรงเรียนบ้านหน้าศาล 
2. การสาธารณสขุ สถานบริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาล มีสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 

แห่ง สาธารณสุขอำเภอหัวไทร จำนวน 1 แห่ง 
3. สถานตีำรวจภธูรหวัไทร  มีจำนวน 1 แห่ง (ขณะนี้ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ในเขตพ้ืนที่  
 อบต.หัวไทร) คงเหลือแต่ที่พักอาศัย 
4. การศาสนา ประชาชนสว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม 
5. ตลาดสด เทศบาลตำบลหัวไทร มีตลาดสดซึ่งเป็นของเอกชน จำนวน 1 แห่ง เปิดบริการทุก

วัน โดยมีประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทร และพ้ืนที่ใกล้เคียงมาซ้ือ-ขาย จำนวนมาก 
6. โรงฆา่สตัว์ เทศบาลตำบลหัวไทร มีจำนวน 1 แห่ง 
7. การกำจดัขยะ เทศบาลตำบลหัวไทร มีวิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยโดยการจ้าง

เอกชน ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะคิดเป็นค่ากำจัดขยะประมาณ 40,000 บาท/เดือน 
และปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนนำไปสถานที่กำจัดประมาณวันละ 
0.5 ตัน หรือร้อยละ 15 ปัจจุบันทางเทศบาลต้องวางแผนการกำจัดขยะ และจัดหาสถานที่
ทิ้งขยะ ที่ไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองด้วย 
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สว่นที ่2 
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานที่สำคญั 
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
◆ ประวตัิเทศบาลตำบลหวัไทร 
 เทศบาลตำบลหัวไทร ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา เล่ม 116  ตอนที่ 9  ก  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  มีพ้ืนที่  1.64  ตารางกิโลเมตร 
 -เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542  ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  ด่วน
มาก ที่ นศ 0018 / 35156  ลงวันที่  7  ตลุาคม  2543  เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 1.8 ตาราง-
กิโลเมตร 
 

◆ สภาพทัว่ไป 

ลักษณะทีต่ัง้/อาณาเขต 

     ปัจจุบันเทศบาลตำบลหัวไทร  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บางส่วนของ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8   ตำบลหัวไทร 
และหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 7  ตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

ด้านทิศเหนือ  จากหลักเขตที่ 1  ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองเขาพังไกร ฝั่งตะวันตกเส้นเขตเลียบตามคลอง
 หัวไทร ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งอยู่ห่างจากถนนอนุสรณ์ 
 250 เมตร จากหลักเขตที่ 2  เส้นเขตเป็นเส้นตรงขนานกับถนนอนุสรณ์ไปทางทิศตะวันออก 
 ตัดผ่านถนนหัวไทร – ปากพนัง  ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งติดอยู่ริมฝั่งทะเลห่างจากถนนอนุสรณ์  
 250  เมตร 

ด้านทิศตะวันออก   จากหลักเขตที่ 3  เส้นเขตเลียบตามชายฝั่งทะเลไปทางทิศใต้เป็นระยะ 500 
 เมตร  ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวไทร – ระโนด ตามแนวตั้งฉาก   

ด้านทิศใต้  จากหลักเขตท่ี 4  เส้นเขตเป็นเส้นตรงขนานกับถนนอนุสรณ์ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลัก
 เขตท่ี 5  ซ่ึงต้ังอยู่ริมฝัง่คลองหัวไทร ฝัง่ตะวันตก ห่างจากถนนอนุสรณ์ 250 เมตร จากหลัก
 เขตท่ี 5 เลื่อนตามคลองหัวไทร ฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 215 เมตร ถึงหลักเขต
 ที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหัวไทร ฝั่งตะวันตกห่างจากถนนอนุสรณ์ 465 เมตร  จากหลักเขตท่ี 6 
 เส้นเขตตรงไปทางทิศตะวันตก ตามแนวฝั่งทิศใต้ของถนนดงตาล  ตัดผ่านถนนโรงเรียนหัว
 ไทรบำรุงราษฎร์ ถึงหลักเขตที่ 7 ซ่ึงต้ังอยู่ริมถนนโรงเรยีนหวัไทรบำรุงราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันตก
 จากหลักเขตที่ 7 เส้นเขตตรงไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 200 เมตร ตามแนวฝั่งตะวันตก
 ของถนนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ถึงหลักเขตที่ 8  ซ่ึงต้ังอยู่มุมโรงเรียนหวัไทรบำรงุ
 ราษฎร์ ตัดกับถนนหลังวัดหัวไทร จากหลักเขตที่ 8 เส้นเขตตรงไปทางทิศตะวันตก ตามแนว
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 ถนนหลังวัดหัวไทร ฝั่งทิศใต้ โดยตัดผ่านถนนหัวไทร – เขาพังไกร  ถึงหลักเขตท่ี 9 ซึ่งตั้งอยู่
 ริมคลองเขาพังไกรฝั่งตะวันตก 

ด้านทิศตะวนัตก   จากหลักเขตท่ี 9  เส้นเขตเลียบไปตามฝั่งตะวันตกของคลองเขาพังไกร ไปทางทิศ
 เหนือตัดผ่านถนนหัวไทร – นครศรีธรรมราช จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 
 

 เทศบาลตำบลหัวไทร ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระยะทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 408 (นครศรีฯ – สงขลา)  ประมาณ 68 กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  
896  กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆สภาพภมูปิระเทศและลกัษณะภมูอิากาศ 

สภาพภมูปิระเทศ   สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลหัวไทร มีทั้งลักษณะเป็นที่ราบและท่ี
ราบลุ่มบริเวณริมคลองหัวไทร  ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นชายฝั่ง
ทะเล 

ลักษณะภมูอิากาศ  เทศบาลตำบลหัวไทรอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนแบบมรสุม  
มี 2 ฤดู คือ  

-  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  จนถึง เดือน มกราคม  โดยแบ่งออกเป็น 
2 ช่วง คือ  
   ชว่งแรก ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม  เป็นช่วงที่ได้รับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ แต่จะมีฝนตกไม่มากนัก   

ชว่งทีส่อง จากเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม  ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดมาจากอ่าวไทยมีความชื้นสูง รวมทั้งพายุดีเปรสชั่น จึงมีปริมาณฝนสูงกว่าช่วงแรก 

- ฤดรูอ้น  เริ่มตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน  เป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อน ประกอบกับมีกระแสลมพัดจากทางใต้ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และในช่วง
ดังกล่าวจะร้อนมากที่สุดในรอบปี โดยในแต่ละปีอุณหภูมิเฉลี่ย 
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◆ สภาพเศรษฐกจิและสงัคมโดยภาพรวม 
 ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านค้าขาย เลี้ยงสัตว์ อาชีพประมง และ
เลี้ยงกุ้งกุลาดำ/กุ้งขาว ในบางพ้ืนที่ที่อยู่แถบชายฝั่งทะเล 
 
◆ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 การคมนาคม / ขนสง่ 
 เทศบาลตำบลหัวไทร เป็นเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคมสายสำคัญ คือ ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4012 ระหว่างนครศรีธรรมราช–ระโนด-สงขลา  ผ่านใจกลางเทศบาลตำบล
หัว-ไทร จนถึงบริเวณเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณนี้จะเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4013  
ทางหลวงแผ่นดินสายนี้เป็นเส้นทางสำคัญของภาคใต้ที่จะเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสงขลาและภาคอ่ืน จึง
มีปริมาณการจราจรสูง สภาพผิวการจราจรเป็นถนนลาดยาง มีขนาดเขตทาง 30 เมตร ส่วนบริเวณ
เลียบชายฝั่งทะเลมีขนาดเขตทาง 80 เมตร 
 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4013 ระหว่างปากพนัง – หัวไทร เป็นเส้นทางต่อเนื่องไปยัง
อำเภอปากพนังเลียบชายฝั่งอ่าวไทย มีขนาดเขตทาง 80 เมตร และเป็นเส้นทางสำคัญอีกเส้นทางหนึ่ง
ของภาคใต้ ส่วนถนนสายรองต่าง ๆ ภายในชุมชนมีหลายสายกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นถนน 
คสล. และถนนลูกรังเป็นบางส่วน 

 การไฟฟา้ 
 การบริการทางด้านไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล มีใช้อย่างทั่วถึง แต่อาจจะไม่ครบทุกครัวเรือน 
การบริการทางไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ
บริการไฟฟ้าในด้านที่อยู่อาศัยไม่มีปัญหาในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร มีพ้ืนที่ได้รับบริการไฟฟ้าร้อยละ 
90 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

 การประปา 
          เทศบาลตำบลหัวไทร มีกิจการประปาเป็นของตนเอง ใช้แหล่งน้ำดิบจากคลองราชดำริแพรก
เมือง-ชะอวด โดยมีโรงสูบน้ำตั้งอยู่ริมคลองราชดำริในเขตพ้ืนที่ อบต.หัวไทร สูบน้ำเข้ามาเก็บไว้ในสระ
เก็บน้ำของการประปาในปัจจุบัน ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลและนอกเขตได้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
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สถติกิารใชน้ำ้ประปา  ประจำป ี2562 
รายการ จำนวนครัวเรือน ปริมาณการผลิต 

ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาล 1,487 ครัวเรือน ≈1,500-1,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
นอกเขตเทศบาล   640 ครัวเรือน  

รวม 2,036 ครวัเรอืน  
(หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562) 
 
 จ่ายน้ำประปาเพ่ือให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และนอกจากนี้ยังมีตู้หยอดเหรียญ
ให้บริการน้ำดื่มที่สะอาดอีกต่างหาก 

 งบประมาณรายจ่ายของกองการประปา  ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเงินจำนวน   
3,900,000 บาท งบกลาง 41,000 บาท ปัญหาของการประปาก็คือ  ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำดิบจะ
ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำดิบมาจากคลองราชดำริแพรกเมือง-ชะอวด มีการทำนาข้าว/
ปลูกพืชผักไร่นาสวนผสมเป็นจำนวนมาก โดยใช้น้ำจากคลองราชดำริเป็นหลัก ทำให้เกิดปัญหาน้ำขาด
แคลนในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนั้นก็เป็นปัญหาความเค็มของน้ำซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จากสาเหตุ
ทางธรรมชาติ การทำนากุ้งโดยรวม ส่งผลต่อการเกิดน้ำเสียปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งหมดนี้ทำให้
แหล่งน้ำดิบมีคุณภาพด้อยลงและกำลังเริ่มเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา ซึ่งจะเกิดวิกฤตของน้ำใช้
ไม่เพียงพออย่างรุนแรงต่อไปในอนาคต วิธีแก้ปัญหาก็คือ การกำหนดเวลาเปิด-ปิด การใช้น้ำประปา
ในช่วงฤดูหน้าแล้ง 

   การสือ่สาร 
 ด้านการสื่อสารไปรษณีย์ มีการให้บริการแก่ชุมชนโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย มีที่ทำการ
ไปรษณีย์ 1 แห่ง  อยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4012 ให้บริการประชาชนทั่วไปในเวลา
ราชการ มีสถานีวิทยุชุมชนและเสียงตามสาย สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างปัจจุบันทันด่วน ส่วน
การบริการด้านโทรศัพท์ ปัจจุบันองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้เปิดบริการในเขตเทศบาลอย่าง
ทั่วถึง มีสำนักงานอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาล มีโทรศัพท์เคลื่อนที่  สามารถใช้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึงเต็ม
พ้ืนที ่

 การจราจร 
 การจราจรในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร  ใช้เส้นทางการจราจรทางบกเป็นส่วนใหญ่คือถนนทาง
หลวงหมายเลข 4012 ส่วนทางน้ำคลองหัวไทร –ปากพนัง มีการจราจรทางน้ำมีเพียงเล็กน้อย หรือ
แทบไม่มีเลย ส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรช่วงระยะสั้นๆ และใช้เป็นพาหนะเรือเพ่ือจับสัตว์น้ำในการ
ดำรงชีพ ปัญหาของคลองหัวไทร-ปากพนัง ในขณะนี้ก็คือมีโคลนดินตมที่ถูกทับถมไหลมาจากบ่อเลี้ยงกุ้ง
ในอดีต เป็นคลองน้ำขึ้นน้ำลง ช่วงน้ำลงคลองก็จะตื้นเขิน ไม่สามารถใช้เรือเป็นพาหนะได้  ส่วนด้าน
การจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 4012 เชิงสะพานฝั่งตะวันตกตั้งแต่เวลา 07.00-8.00 น. เป็น
ช่วงเวลาเร่งด่วน จะมีการจราจรติดขัดพอสมควร เนื่องจากผู้ปกครองขับรถส่งนักเรียน ประกอบกับผู้
ขับข่ึรถไม่มีมารยาท และไม่ค่อยปฏิบัติตามกฏจราจร 

 การใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร แบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทใหญ่ ๆ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิ ประเภท  ที่อยู่อาศัย ภายในเขตเทศบาล 
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ส่วนที่ 2:P14 

ตำบลหัวไทรส่วนใหญ่กระจุกตัวกันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่สำนักงานเทศบาลและริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4012 จนกระท่ังถึงบริเวณชายฝั่งทะเล  ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีความหนาแน่นสูง เพราะ
เป็นชุมชนของชาวไทยมุสลิม มีประมาณ 450 ครัวเรือน หรือประมาณ 11% ลักษณะของอาคาร ที่พัก
อาศัย โดยทั่วไปเป็นบ้านเดี่ยว ส่วนใหญ่จะเกาะตัวอยู่ตามถนนสายย่อยที่กระจายอยู่ทั่วไปของพ้ืนที่ 
          2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรม  จะรวมกันเป็นกลุ่มอย่างเห็นได้ชัดใน
บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4012 โดยเฉพาะในช่วงฝั่งตะวันตกของคลองหัวไทร ลักษณะ
อาคารจะเป็นอาคารพาณิชย์ ขายสินค้าบริการทั่วไปแก่ชุมชน  รวมถึงตลาดสดของเทศบาล นอกจากนี้
ร้านค้าจะกระจายไปอยู่ในกลุ่มของชุมชนพักอาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล นอกเหนือจากการให้บริการ
โดยทั่วไปแล้วจะมีการบริการสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น อุปกรณ์การทำนากุ้งและการก่อสร้าง อุปกรณ์การ
ตกปลา และอุปกรณ์ด้านอ่ืนๆ  
                   3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรม  ภายในเขตเทศบาลมีอุตสาหกรรม 
ประเภทบริการชุมชน เช่น การซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่ว ๆ ไป 
          4) การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ประเภทสถาบนัการศกึษา  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ 
ประกอบด้วย โรงเรียน 4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหน้าศาล, โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล), ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนอนุบาลเอกชนอีก 1 แห่ง  
          5) การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ประเภทสถาบนัศาสนา  ประกอบด้วย  วัดพุทธ 1 แห่ง คือ 
วัดหัวไทร  และมัสยิด 1 แห่ง คือ มัสยิดสามัคคีบ้านหน้าศาล และบริการใกล้เคียงพ้ืนที่เขตต่อแดน 1 
แห่ง คือ มัสยิดอัตตักวา 
         6) การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ประเภทสถาบนัราชการ  สถานที่ราชการภายในเขตเทศบาล
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มศูนย์ราชการในพื้นท่ีเดียวกันในบริเวณริมคลองหัวไทรและแยกออกไปในชุมชนเพียง
ไม่ก่ีหน่วยงาน 
         7) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ  ภายในชุมชนมีสนามเด็กเล่น 
อุปกรณ์การออกกำลัยกายกลางแจ้ง อยู่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล และตามจุดต่างๆภายในชุมชน 
ซ่ึงมีเนื้อที่เพียงพอสำหรับใช้ในการออกกำลังกาย 
         8) การใช้ประโยชน์ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  แต่เดิมในบริเวณโดยรอบชุมชน
เน้นการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ประเภทนาข้าว แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วน 
โดยเฉพาะบริเวณริมชายฝั่งทะเล ได้เปลี่ยนเป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำแทน  แต่ขณะนี้ก็มีเป็นจำนวน
น้อยมาก 

◆ด้านเศรษฐกจิ 
 โครงสรา้งทางเศรษฐกจิโดยสว่นรวม 
 เทศบาลตำบลหัวไทร  ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 1 เทศบาลซอย 9 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 4012 
 ในเขตเทศบาล สมัยยุคที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองเมื่อประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมา มีการเพาะเลี้ยงกุ้ง 
เศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเน้นหนักทางด้านการค้าสัตว์น้ำ การเลี้ยงกุ้ง ปัจจุบันก็ยังมีการเลื้ยงกุ้งอยู่แต่เป็น
จำนวนน้อย เนื่องจากประสบปัญหา/อุปสรรคมากมาย จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมหยุดชะงัก  ส่วน
การประกอบอาชีพประมงของชุมชนแถบบ้านหน้าศาลก็ยึดเป็นอาชีพหลักอยู่ 
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ส่วนที่ 2:P15 

 การเกษตรกรรม 
 ด้านสาขาการเกษตรที่สำคัญของเขตที่ดินในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร  คือ การเพาะเลี้ยงกุ้ง
กุลาดำ และกุ้งขาว แต่ก็มีการเลี้ยงจำนวนน้อยมาก จากข้อมูลผู้เลี้ยงกุ้งทราบว่าปัญหาการเลี้ยงมีโรค
จำนวนมากที่ทำให้มักประสบปัญหาการเลี้ยงขาดทุน เป็นสาเหตุทำให้ผู้เลี้ยงมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก 
 - การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  สมัยก่อนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเขตท่ีมีพ้ืนที่ติด
ชายทะเลในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร  บริเวณท่ีทำการเลี้ยงกันมาก ได้แก่  ตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 และ 
หมู่ที่ 7 และ ตำบลหัวไทร หมู่ที่ 8 บางส่วน  ลักษณะของการเลี้ยงโดยทั่วไปของชาวบ้านจะเน้นการ
เลี้ยงแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบขาดวิชาการ จึงทำให้เกิดปัญหาในระยะยาว เนื่องจากมีการ
ระบายน้ำเสียลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัจจุบันส่วนใหญ่มีการเลี้ยงกุ้งขาวเป็นจำนวนมาก 
 ในปัจจุบันมีศูนย์การส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งภาคใต้ ในเครือของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  ได้เข้ามา
จัดตั้งพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเลี้ยงกุ้งอยู่ในบริเวณริมชายฝั่งทะเล  จึงทำให้เกิดการตื่นตัวในการเลี้ยงกุ้งกันมาก  
โดยทางบริษัทจะส่งเสริมด้านวิชาการรวมถึงการขายวัสดุ อาหารกุ้งแก่เกษตรกร แต่ไม่ได้รับซื้อผลผลิต
จากเกษตรกรรมเหล่านี้ 

 การอตุสาหกรรม 
 ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร การอุตสาหกรรมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ภายใน
ครัวเรือน ประเภท  ซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์  อุตสาหกรรมการทำกุ้งแห้ง กะปิ ปลาเค็ม การผลิตใช้
เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ 

 การพาณชิยกรรม / การบรกิาร 
 ลักษณะของการพาณิชยกรรมของบริเวณเทศบาลตำบลหัวไทร อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ ประการแรก เป็นการพาณิชยกรรม เพ่ือบริการชุมชนโดยทั่วไป   ซึ่งประกอบด้วย   ตลาดสด  
ร้านค้าต่าง ๆ อยู่บริเวณใกล้สำนักงานเทศบาล และริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4012 นอกจากนี้ยัง
มีการค้าบริการทางด้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ้ง เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาหารกุ้ง 
ให้บริการโดยทั่วไป  เนื่องจากมีการค้าขายด้านการจับกุ้งเพ่ือลำเลียงขนส่งไปจำหน่ายที่ตลาดกลาง
มหาชัย กรุงเทพมหานคร ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนในบริเวณเขตเทศบาลค่อนข้างดี จึงมีบริการด้าน
การเงิน เช่น ธนาคารต่าง ๆ หลายแห่ง  ประการที่สอง  เป็นการค้าประเภทค้าส่ง มีเฉพาะการค้าจาก
การเพาะเลี้ยงกุ้งเท่านั้น  ลักษณะของการขายของผู้เลี้ยงจะนัดมาประมูลสินค้า  ทั้งลักษณะของราย
ย่อยและรายใหญ่การค้ากุ้งภายในเขตพ้ืนที่ ทำให้ระบบเศรษฐกิจของบริเวณเทศบาลมีเงินหมุนเวียนสูง 
เนื่องจากแต่ละครั้งที่จับกุ้งขายจะมีรายได้เฉพาะกำไรเป็นจำนวนสูงมาก แต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ
ถดถอย  การเพาะเลี้ยงกุ้งล้มเหลว 

  การทอ่งเทีย่ว    

 การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร  มีสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณ หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 7  ซ่ึง
เป็นชายทะเลอ่าวไทย มีสะพานท่าเทียบเรือ  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้คนไปพักผ่อนเที่ยวชมวิว ในเวลา
กลางคืน และตกปลาในตอนเย็น และนอกจากนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแพรกเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่
คาบเก่ียวกับเขตเทศบาลตำบลหน้าสตน  

 การปศสุตัว ์  
 สภาพการเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้รับประทานเอง และบางส่วน เลี้ยงเป็ด
ขายไข่ และขายไก่เนื้อตามท้องตลาดสดเทศบาล/ตลาดเปิดท้าย อาทิเช่น การเลี้ยง เป็ด ไก่ แพะ 



16 
 

ส่วนที่ 2:P16 

บริเวณที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7  และการเลี้ยงหมูในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8  บางส่วน 
ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวเป็นปัญหาทุกวันนี้ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนบ่อยครั้ง ทำลายสิ่งแวดล้อมอันเป็น
เหตุก่อให้เกิดความรำคาญ และมลภาวะทางกลิ่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 

◆ ด้านสงัคม 
ตารางที ่1 : แสดงจำนวนประชากร เพศชาย-หญิง แยกเปน็ชว่งอาย ุ 

       หมู่ที ่3  : ตำบลหนา้สตน  

อาย ุ ชาย หญงิ รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี 1 5 6 
อายุ   1 - 10 ป ี 83 87 170 
อายุ 11 - 20 ป ี 80 71 151 
อายุ 21- 30 ป ี 86 68 154 
อายุ 31 - 40 ป ี 103 84 187 
อายุ 41 - 50 ป ี 83 81 164 
อายุ  51 - 60 ป ี 74 71 145 
อายุ 61 - 70 ป ี 51 65 116 
อายุ 71 - 80 ป ี 28 41 69 
อายุ 81 - 90 ป ี 14 20 34 

อายุ 91 – 100 ป ี 1 3 4 
อายุมากกว่า 100 ปี 0 0 0 

รวม 604 596 1,200 
                                             (หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ เดอืน พฤษภาคม 2562) 
 

ตารางที ่2 : แสดงจำนวนประชากร เพศชาย-หญิง แยกเปน็ชว่งอาย ุ 
       หมู่ที ่7  :  ตำบลหนา้สตน  

อาย ุ ชาย หญงิ รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี 11 2 13 
อายุ   1 - 10 ป ี 45 42 87 
อายุ 11 - 20 ป ี 50 43 93 
อายุ 21- 30 ป ี 45 51 96 
อายุ 31 - 40 ป ี 47 56 103 
อายุ 41- 50  ป ี 55 52 107 
อายุ  51-60 ป ี 41 51 92 
อายุ 61-70 ปี 33 37 70 
อายุ 71- 80 ป ี 11 27 38 
อายุ 81- 90 ป ี 12 13 25 
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ตารางที ่2 :  (ตอ่) 

อาย ุ ชาย หญงิ รวม 
อายุ 91-100 ปี 0 4 4 

อายุมากกว่า 100 ปี 0 0 0 
รวม 350 378 728 

                                            (หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ เดอืน  พฤษภาคม  2562) 
 
   ตารางที ่3 : แสดงจำนวนประชากร เพศชาย-หญงิ แยกเปน็ชว่งอาย ุ 

       หมู่ที ่1 :  ตำบลหวัไทร 

อาย ุ ชาย หญงิ รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี 6 5 11 
อายุ   1 - 10 ป ี 68 86 154 
อายุ 11 - 20 ป ี 76 64 140 
อายุ 21- 30 ป ี 65 70 155 
อายุ 31 - 40 ป ี 83 78 161 
อายุ 41- 50  ป ี 69 90 159 
อายุ  51-60 ป ี 89 102 191 
อายุ 61-70 ปี 51 79 130 
อายุ 71- 80 ป ี 37 57 94 
อายุ 81- 90 ป ี 16 21 37 
อายุ 91-100 ปี 5 8 13 

อายุมากกว่า 100 ปี 0 0 0 
รวม 585 660 1,245 

                                             (หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ เดอืน พฤษภาคม 2562) 
 

ตารางที ่4 : แสดงจำนวนประชากร เพศชาย-หญิง แยกเปน็ชว่งอาย ุ 
       หมู่ที ่8  : ตำบลหวัไทร  

อาย ุ ชาย หญงิ รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี 2 3 5 
อายุ   1 - 10 ป ี 82 81 163 
อายุ 11 - 20 ป ี 68 60 128 
อายุ 21- 30 ป ี 66 65 131 
อายุ 31 - 40 ป ี 68 66 134 
อายุ 41- 50  ป ี 84 83 167 
อายุ  51-60 ป ี 79 75 154 
อายุ 61-70 ปี 49 66 115 
อายุ 71- 80 ป ี 51 40 91 
อายุ 81- 90 ป ี 24 23 47 
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ตารางที ่4 : (ตอ่) 

อาย ุ ชาย หญงิ รวม 
อายุ 91-100 ปี 2 5 7 

อายุมากกว่า 100 ปี 0 0 0 
รวม 575 567 1,142 

                                 (หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ เดอืน พฤษภาคม 2562)  
 

        ตารางที ่5 : แสดงจำนวนประชากร ของ  
       ตำบลหวัไทร และตำบลหนา้สตน แยก ชาย-หญิง และแยกตามหมู ่

ตำบล หมู่ ชาย หญิง รวม 
ตำบลหัวไทร 

 
หมู่ 1 
หมู่ 8 

585 
575 

660 
567 

1,245 
1,142 

รวม  1,160 1,227 2,387 
ตำบลหน้าสตน 

 
หมู่ 3 
หมู่ 7 

604 
350 

596 
378 

1,200 
728 

รวม  954 974 1,928 
รวมทัง้สิน้  2,114 2,201 4315 

                                   (หมายเหตุ: ขอ้มลู ณ เดอืน พฤษภาคม 2562) 

 

      ตารางที ่6 : แสดงจำนวน ครวัเรอืน ของตำบลหวัไทร  
และตำบลหนา้สตน  

ตำบล หมูท่ี ่

ตำบลหวัไทร หมู ่1 : 520 ครวัเรอืน 

หมู ่8 : 576 ครวัเรอืน 

รวม 1,096 ครวัเรอืน 

ตำบลหนา้สตน หมู ่3 : 427 ครวัเรอืน 
หมู ่7 : 276 ครวัเรอืน 

รวม 703 ครวัเรอืน 

รวมทัง้สิน้ 1,799 ครวัเรอืน 
     (หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ เดอืน  พฤษภาคม 2562) 
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ตารางเปรยีบจำนวนประชากร ระหว่างป ีพ.ศ. 2559 – 2561 
ตำบล หมู่ ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 

  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
หัวไทร 1 593 668 593 675 585 660 

 8 623 602 628 613 575 567 
รวม  1,216 1,270 1,221 1.288 1,160 1,227 

 
หน้าสตน 

 
3 

 
615 

 
610 

 
622 

 
613 

 
604 

 
596 

 7 358 400 357 394 350 378 
รวม  973 1,010 979 1,007 954 974 

รวมทัง้สิน้  2,189 2,280 2,200 2,295 2,114 2,201 
   (หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ เดอืน  พฤษภาคม 2562) 

 

• การศาสนา   
ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ   ประมาณ  84 %   
   ศาสนาอิสลาม ประมาณ  11% 
   ศาสนาอ่ืน ๆ  ประมาณ  5% % 

• มสีถาบันหรอืองค์กรทางศาสนา 
   - วัด   จำนวน   1  แห่ง 
   - มัสยิด   จำนวน   1  แห่ง 
   - ศาลเจ้า  จำนวน   1 แห่ง 
   - ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
   - ประเพณีวันสงกรานต์  วันสารทเดือนสิบ  งานชักพระ ประเพณีลอยกระทง 
และวันขึ้นปีใหม่  เป็นต้น 

 - การสาธารณสุข 
     มีการให้บริการด้านสาธารณสุข ให้มีสถานบริการ  ดังนี้ 
      - สถานพยาบาลเอกชน        จำนวน   2  แห่ง 
      - สาธารณสุขอำเภอหัวไทร (โรงพยาบาลเก่า) จำนวน  1  แห่ง 

            - การรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
     สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวไทร        จำนวน   1  แห่ง 

◆◆◆ 
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การตัง้ถิน่ฐานและการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 
 
 การตั้งถ่ินฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบันบริเวณศูนย์กลางเทศบาลตำบลหัวไทรลักษณะ
เป็นชุมชนเมือง การตั้งถ่ินฐานส่วนใหญ่กระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในบริเวณตลาดหัวไทร ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ชุมชน โดยมีประชาชน ทั้งในชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทร และพ้ืนที่ใกล้เคียงมาซื้อ-ขาย สถาน
ประกอบการด้านการบริการ มีทั้งร้านอาหาร ธนาคาร และปั้มน้ำมัน ปัจจุบันสามารถจำแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ได้ดังนี้ 

1. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภททีอ่ยูอ่าศยั  
  มีอาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่หนาแน่นบริเวณตลาดหัวไทร โดยแทรกตัวบนอยู่กับอาคาร
พาณิชยกรรม นอกจากนี้ อาคารบ้านเรือนจะกระจุกและกระจายตัวไปตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4012 (นครศรีฯ – ระโนด – สงขลา) และตามแนวถนนในชุมชน ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยมี
พ้ืนที่ประมาณ 65,41 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.31 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

2. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทพาณยิชกรรม 
  แบ่งเป็นการพาณิชยกรรมเพ่ือบริการชุมชนทั่วไป ซึ่งมีท้ังตลาดสด ร้านค้าต่างๆ อยู่
บริเวณใกล้สำนักงานเทศบาล และริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4012 นอกจากนี้ยังมีการค้าบริการ
ทางด้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีพ้ืนที่ประมาณ 
32.36 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4..11 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

3. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทอตุสาหกรรม 
 ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ภายในครัวเรือน 

ประเภทซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุตสาหกรรมทำนากุ้งแห้ง กะปิปลาเค็ม การผลิตใช้เทคโนโลยีไม่สูง
มากนัก ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีพ้ืนที่ประมาณ 1.32 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.17 
ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

4. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทสวนสาธารณะ และสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ  
 ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรมีสนามกีฬา 1 แห่ง สำหรับใช้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

สร้างความสามัคคี และต่อต้านสิ่งเสพติดท่ีดินประเภทสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มี
พ้ืนที่ประมาณ 2.39 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

5. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทสถาบนัการศกึษา 
 ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร มีสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 

แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 5.90 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 
6. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทสถาบนัศาสนา  
 ประชาชนส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรนับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 1 

แห่ง มัสยิด 2 แห่ง ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีพ้ืนที่ประมาณ 2.87 หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของ
พ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 

7. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทเกษตรกรรม 
 พ้ืนที่เพ่ือทำเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร มีน้อยมาก ปัจจุบันมีพ้ืนที่

ประมาณ 19.35 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 
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8. การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภทสถาบนัราชการ สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 สถานที่ราชการภายในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร กระจัดกระจายตามแนวถนนในพ้ืนที่

วางผัง ที่ดินประเภทสถาบันราชการ มีพ้ืนที่ประมาณ 3.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.41 ของพ้ืนที่เขต
เทศบาลตำบลหัวไทร 

9. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืนๆ 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืนๆ  เช่น ถนน ที่ว่าง ลำคลองต่างๆ มีพ้ืนที่ประมาณ 
654.70 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 83.13 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหัวไทร 
 

ตารางแสดงการใช้ประโยชนท์ีด่นิปจัจบุนั  
ของผงัเมอืงชมุชนเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ 

1. ที่ดินประเภทที่อยู่ 65.41 8.31 
2. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 32.36 4.11 
3. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 1.32 0.17 
4. ที่ดินประเภทสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2.39 0.30 
5. ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 5.90 0.75 
6. ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 2.87 0.36 
7. ที่ดินประเภทเกษตรกรรม 19.35 2.46 
8. ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3.23 0.41 
9. ที่ดินประเภทอ่ืนๆ ถนน ซอย แม่น้ำ คลอง ห้วย หนอง บึง ที่ว่าง 654.70 83.13 

รวม 787.53 100 
 
 

สภาพทางสงัคมและประชากร 
 

ในปี พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลหัวไทร มีประชากร จำนวน 4,485  คน เป็นเพศชาย 
2,195 คน เป็นเพศหญิง 2,290 มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1,699 คนต่อตาราง
กิโลเมตร มีจำนวนบ้าน 1,712 หลังคาเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ย 2.6 คนตอ่ครัวเรือน เมื่อ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ระยะเวลา 10 ป ีพบว่ามีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน ดังนั้นในการคาดประมาณประชากรในอนาคต คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 
1.07 ต่อปี คาดว่าจะมีจำนวนประชากรในปี พ.ศ. 2578 ประมาณ 4,600 คน ลกัษณะทางสังคม
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ยังคงรักษาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม/
ขนบธรรมเนียมที่ดีงามไว้ ได้แก่ 

1. ประเพณีขึ้นปีใหม่ 
2. ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แบบเก่าของไทย กำหนดตามสุริยคติ 

วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี 
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3. ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ 
4. ประเพณีชักพระ เกิดจากความเชื่อม่ันในทางพุทธศาสนา แสดงออกถึงความปิติยินดีในการ

เสด็จกลับจากดาวดึงส์ของพระพุทธเจ้า ชาวเมืองเรียกว่า “ชักพระ” หรือแห่พระ ตรงกับ
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 

5. ประเพณีวันสารทเดือนสิบ จัดทำบุญเพ่ืออุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว และนำขนมต่างๆ และ
ผลผลิตทางการเกษตรมาเลี้ยงพระ เพ่ือเป็นเสบียงของพระภิกษุตลอดฤดูฝน และเพ่ือสร้าง
ความสนุกสนาน และความสามัคคีในหมู่คณะ 

6. ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีท่ีสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ตรงกับวันขึ้น 15 
ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี 

7. การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬา ได้แก่ หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก การเล่นสะบ้า กีฬาวัว
ชน กีฬาไก่ชน ฯลฯ 

 
สภาพทางเศรษฐกจิ 
 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลตำบลหัวไทร ขึ้นอยู่กับภาคการค้าและบริการ 
โดยบริเวณตลาดหัวไทร ถือเป็นแหล่งชุมชน ศูนย์กลางการค้าและบริการของกลุ่มพ้ืนที่ ประชาชน
ส่วนมากจะประกอบอาชีพค้าขาย เป็นลักษณะร้านค้าย่อย ร้านค้าขายปลีก ขายส่ง 
 
สภาพโครงสรา้งทางสงัคม 
 

1. การคมนาคมและขนส่ง 
2. การคมนาคมและขนส่ง ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร และกับชุมชนอ่ืน สามารถ

เดินทางสัญจรไปมาได้หลายเส้นทาง คือ ทางรถยนต์ โดยมีระบบโครงข่ายถนนทั้งถนนสาย
หลักและถนนสายรอง ซึ่งเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เส้นทางหลักคือถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4012 (นครศรีฯ-ระโนด-สงขลา) สภาพผิวการจราจรเป็นถนนลาดยางมีขนาด
เขตทาง 30 เมตร ส่วนบริเวณเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีขนาดเขตทาง 80 เมตร และ
เป็นเส้นทางสำคัญของภาคใต้ที่จะเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสงขลา และภาคอ่ืนภายในชุมชน
มีหลายสายกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังเป็น
บางส่วน 

 
การสาธารณูปโภค 
 

1. การไฟฟา้ การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร อยู่ในความรับผิดชอบการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งให้บริการได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมี
ไฟฟ้า สาธารณะให้บริการประชาชน ที่เดินทางเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

2. การไปรษณยี์ เทศบาลตำบลหัวไทร มีสำนักงานไปรษณีย์โทรเลข (สาขา) จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณชุมชนประปา หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน แต่ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร 
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3. การประปา เทศบาลตำบลหัวไทร มีกิจการประปาเป็นของตนเอง ใช้แหล่งน้ำดิบจากคลอง
ราชดำริแพรกเมือง-ชะอวด โดยมีโรงสูบน้ำตั้งอยู่ริมคลองราชดำริในเขตพ้ืนที่ อบต.หัวไทร 
สูบน้ำเข้ามาเก็บไว้ในสระเก็บน้ำของการประปาในปัจจุบัน ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้ง
ในเขตและนอกเขตได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

4. โทรศัพท ์ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้บริการสื่อสารโดย
โทรศัพท์มือถือมากกว่า 

การสาธารณูปการ 
 
1. การศึกษา เทศบาลตำบลหัวไทร มีสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนหัวไทร (เรือน

ประชาบาล) โรงเรียนบ้านหน้าศาล 
2. การสาธารณสขุ สถานบริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาล มีสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 

2 แห่ง สาธารณสุขอำเภอหัวไทร จำนวน 1 แห่ง 
3. สถานตีำรวจภธูรหวัไทร  มีจำนวน 1 แห่ง (ขณะนี้ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ในเขตพ้ืนที่  
 อบต.หัวไทร) คงเหลือแต่ที่พักอาศัย 
4. การศาสนา ประชาชนสว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม 
5. ตลาดสด เทศบาลตำบลหัวไทร มีตลาดสดซึ่งเป็นของเอกชน จำนวน 1 แห่ง เปิดบริการ

ทุกวัน โดยมีประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทร และพ้ืนที่ใกล้เคียงมาซ้ือ-ขาย 
จำนวนมาก 

6. โรงฆา่สตัว์ เทศบาลตำบลหัวไทร มีจำนวน 1 แห่ง 
7. การกำจดัขยะ เทศบาลตำบลหัวไทร มีวิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยโดยการจ้าง

เอกชน ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะคิดเป็นค่ากำจัดขยะประมาณ 40,000 บาท/
เดือน และปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนนำไปสถานที่กำจัด
ประมาณวันละ 0.5 ตัน หรือร้อยละ 15 ปัจจุบันทางเทศบาลต้องวางแผนการกำจัดขยะ 
และจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ ที่ไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองด้วย 

 

 

แนวโนม้และทศิทางการขยายตัวของชมุชนในอนาคต 
เมื่อศึกษาถึงสภาพทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรของเทศบาลตำบลหัวไทร 

และพ้ืนที่ต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงปัญหา ศักยภาพ ข้อจำกัด รวมทั้งความต้องการของชุม เพ่ือนำไป
กำหนดทิศทางและแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน ซึ่งสามารถนำมากำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือสอดคล้องและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของชุมชนในอนาคต 

ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ของชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหา ข้อจำกัด ศักยภาพใน
การพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ปญัหาของชมุชน 
 จากการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลตำบลหัวไทร และบริเวณพ้ืนที่
ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้ 
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 1. ปญัหาดา้นการบริการสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ 
  ด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งขาดแคลนน้ำทั้งการบริโภค และอุปโภค 
เนื่องมาจากชาวนาที่ทำนาข้าวได้ชักน้ำเข้านาจากคลองราชดำริแพรกเมือง-ชะอวด เมื่อฝนทิ้งช่วงก็จะ
ประสบปัญหาทางเทศบาลแก้ไขโดยการกำหนดเวลาเปิด-ปิดน้ำ เพื่อให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
 2. กลุ่มปญัหาดา้นการคมนาคม-ขนสง่ 
  การจราจรในเขตเทศบาลมีความหนาแน่นและคับค่ัง ในช่วงเร่งด่วน คือ 07.00-
08.00 น. และช่วงเย็นหลังเลิกงาน ซึ่งเกิดจากการจัดระบบการจราจรไม่ดีพอ มีการวางของขายริม
ถนนไม่มีเกาะกลาง สัญญาณไฟไม่เพียงพอ ถนนสายหลักในเขตเทศบาล เป็นถนนทางหลวงแผ่นดินทำ
ให้มีการสัญจรไปมาของรถและประชาชนมีจำนวนมาก และรถโดยสารประจำทางไม่เคารพกฎจราจร 

3. กลุม่ปัญหาดา้นการใชป้ระโยชนท์ี่ดนิ 
 เนื่องจากพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหัวไทร 1.8 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพ้ืนที่น้อยมาก ทำ

ให้การใช้ประโยชน์ที่ดินจำกัด จะพัฒนาหรือสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือรองรับอุตสาหกรรมทำได้
ยาก ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนก็ยังขาดจิตสำนึกในการช่วยรักษาความสะอาด 

4. กลุม่ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
  ประชาชนในเขตเทศบาลบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขาดจิตสาธารณะที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด ปริมาณขยะมูล
ฝอย และสิ่งปฏิกูลเฉลี่ยประมาณ 1,000-1,500 ตัน/วัน และนับวันจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ปัจจุบัน
เทศบาลยังไม่มีที่ทิ้งขยะ วิธีแก้ปัญหา คือจ้างเหมาเอกชนฝังกลบ 

5. ขอ้จำกดัของชมุชน 
 คลองหัวไทร ไหลผ่านกลางชุมชน ซึ่งเป็นข้อจำกัดให้การขยายตัวของเมืองขาดความ

ต่อเนื่องของพ้ืนที่ 2 ฟาก เมื่อถึงฤดูฝน จะประสบปัญหาน้ำท่วมอันเกิดจากน้ำล้นตลิ่ง ทำให้น้ำท่วมขัง 
ซ่ึงจะมีเพียงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4012 เชื่อมสองฝั่งคลอง 

 -ทะเลอา่วไทย ซึ่งอยู่ด้านตะวันออกของชุมชน เป็นข้อจำกัดการขยายตัวของเมือง อีก
ทั้งบริเวณนี้จะมีการกัดเซาะชายฝั่งในฤดูมรสุม 

 -ไมม่ีพืน้ทีส่ำหรบัการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 
 

• ศกัยภาพของชมุชน 
 -ศักยภาพดา้นการทอ่งเทีย่ว สามารถพัฒนาศาลเจ้าแม่บ่อโพธิ์ ศาลเจ้าบุ่นเถ่าก๊ง และท่าเทียบ
เรือประมง เป็นแห่งท่องเที่ยวในอนาคต 
 -ศักยภาพดา้นการคมนาคมขนสง่ มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4013 เลียบชายฝั่งทะเล 
เชื่อมต่อระหว่างอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ซึ่งเชื่อมต่อถนนสายเอเชีย ถนนสายหลักของภาคใต้ 

• แนวโนม้และทศิทางการขยายตัวของชมุชน 
 แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทร มีการขยายตัวออกโดยรอบ
ศูนย์กลางบริเวณตลาดหัวไทร โดยชุมชนมีแนวโน้มการขยายตัวไป ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
408 โดยมีแนวโน้มการขยายตัวของการใช้ที่ดินแต่ละประเภท ดังนี้ 
 1. ทางดา้นทีอ่ยูอ่าศยั  ชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานเกาะไปตามแนวทางหลวงแผ่นดิน และคลองหัวไทร และในอนาคต การตั้งถิ่นฐานของชุมชนยังคงมี
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แนวโน้มเกาะไปตามแนวทางหลวงหมายเลข 408 เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อยู่แล้ว 
 2. ทางดา้นพาณชิยกรรม  บริเวณพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม คือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 408 
 3. ดา้นเกษตรกรรม เทศบาลตำบลหวัไทร ควรมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน
เกษตรกรรม ประเภทการประมง ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 4. ดา้นการศกึษา เทศบาลตำบลหวัไทร ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะสำหรับเยาวชน จึงควรมีการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมทุกๆศาสนา โดยมีการวางแผนการ่อสร้าง อาคาร 
หรือ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
 5. ดา้นสาธารณปูโภค สาธารณูปการ และสถาบนัราชการ  เนื่องจากพ้ืนที่สาธารณะที่ใช้เพ่ือ
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสถาบันราชการ มีพ้ืนที่จำกัด จึงควรมีแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องจัดทำทะเบียน และกำหนดแนวเขตให้
ชัดเจน 

❖❖❖ 
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•  ดา้นการศกึษา 
ตาราง : แสดงขอ้มูลของโรงเรยีนในเขตเทศบาลตำบลหวัไทร ประจำปี 2561 

 
โรงเรียน 

จำนวนอาคาร 
(หลัง) 

จำนวนหอ้งเรียน 
(ห้อง) 

จำนวน ครู (คน) จำนวน 
นักเรียน (คน) 

อัตราส่วน 
(ครู : นักเรียน) 

 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 255
9 

2560 2561 2559 2560 2561 

1. โรงเรยีนบา้นหนา้ศาล 
     1.1 ระดบัประถมศึกษา 
     1.2  อนุบาล 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
6 
2 

 
6 
2 

 
6 
2 
 

 
9 
2 

 
18 
11 

 

 
10 
1 
 

  

185 
49 

 

442 
319 

  

1:21 
1:25 

 

1:25 
1:29 

รวม 3 3 4  8 22  11 29  234 761  1:21  
2. โรงเรยีนหวัไทร(เรอืนฯ) 
    2.1  ระดบัประถมศึกษา 
    2.2  อนุบาล 

 
6 
1 

 
6 
1 

 
11 
1 

 
24 
4 

 
24 
5 

 
24 
6 

 
36 
4 

 
41 
5 

 
40 
4 

 
848 
105 

 
858 
130 

 
871 
134 

 
1:24 
1:26 

 
1:21 
1:26 

 
1:22 
1:34 

รวม 7 7 12 28 29 30 40 46 44 953 988 1,005 1:24 1:21  
3. เทศบาลตำบลหวัไทร 
    3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล- 
          ตำบลหัวไทร 

 
1 

 
1 

 
1 

 
7 

 
7 

 
7 
 

 
7 

 
7 

 
7 
 

 
148 

 
137 

 
137 

 
1:21 

 
1:20 

 
1:20 

รวม 1 1 1 7 7 7 7 7 7 148 137 137 1:21 1:20 1:20 
4.โรงเรยีนราษฏรน์ยิมวทิยา 
   4.1 ระดบัประถมศกึษา 
    4.2 ระดบัอนบุาล 

 
1 
2 

 
1 
2 

 
2 
2 

 
13 
11 

 
12 
10 

 
13 
9 

 
20 
12 

 
19 
11 

 
18 
11 

 
311 
468 

 
450 
299 

 
442 
319 

 
1:16 
1:39 

 
1:24 
1:27 

 
1:24 
1:29 

รวม 3 3 4 24 22 22 32 30 29 779 749 761 1:24 1:25 1:26 
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•  ดา้นการศกึษา  
ประจำปกีารศกึษา 2561 

 

1. ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลตำบลหวัไทร 
 ระดับชั้น จน.อาคาร (หลัง) จน.ห้องเรียน (ห้อง) จน.ครู (คน) จน.นักเรียน (คน) สัดส่วน นร. : คร ู

ระดับอนุบาล 1 7 7 142 20:1 
ระดับประถมศึกษา --- --- --- --- --- 

รวม 1 7 7 142  

2. โรงเรียนบ้านหน้าศาล 
 ระดับชั้น จน.อาคาร (หลัง) จน.ห้องเรียน (ห้อง) จน.ครู (คน) จน.นักเรียน (คน) สัดส่วน นร. : คร ู

ระดับอนุบาล 1 2 1 47 47:1 
ระดับประถมศึกษา 2 6 10 200 20:1 

รวม 3 8 11 247  

3. โรงเรียนหัวไทร (เรอืนประชาบาล) 
 ระดับชั้น จน.อาคาร (หลัง) จน.ห้องเรียน (ห้อง) จน.ครู (คน) จน.นักเรียน (คน) สัดส่วน นร. : คร ู

ระดับอนุบาล 1 4 5 100 25:1 
ระดับประถมศึกษา 11 24 36 900 25:1 

รวม 12 28 41 1,000  

 

 
  



28 

 

ส่วนที่ 2:P28 

 โครงสรา้งและอำนาจหนา้ที่ 

 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหัวไทร   เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนดองค์กรบริหาร เป็น  6 ส่วน ดังนี้ 

1. สำนักปลดัเทศบาล   แยกการบริหารตามงาน ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ฝา่ยอำนวยการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.2 ฝา่ยปกครอง 
- งานทะเบียนราษฏร 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานบัตรประจำตัวประชาชน 

1.3 งานธรุการ 
2. กองคลงั  แยกการบริหารตามงาน ดังต่อไปนี้ 

                           2.1 ฝา่ยบรหิารงานคลัง 
                               -  งานการเงินและบัญชี 
  -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  -   งานผลประโยชน ์
  -  งานแผนที่ทะเบียนและทรัพย์สิน 
       2.2  งานธรุการ 
 3. กองชา่ง   แยกการบริหารตามงาน ดังต่อไปนี้ 
                           3.1 ฝา่ยแบบแผนและกอ่สรา้ง 
   - งานวิศวกรรม 
   - งานสถาปัตยกรรม 

 3.2 ฝา่ยการโยธา 
 - งานสาธารณูปโภค 
 - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
 - งานสวนสาธารณะ 
3.3 งานธรุการ 
 

 4. กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม  แยกการบริหารตามงาน ดังต่อไปนี้ 
      4.1 ฝา่ยบรหิารงานสาธารณสขุ 
   - งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
   - งานสัตว์แพทย์ 
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   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
   - งานรักษาความสะอาด 

4.2 งานธรุการ 
 5. กองการประปา  แยกการบริหารตามงาน ดังต่อไปนี้ 

5.1 ฝา่ยผลติ 
 - งานผลิต 
 - งานติดตั้ง 
 - งานการเงินและบัญชี 
 - งานเรง่รัดรายได ้
5.2 งานธรุการ 

 6. กองการศกึษา  แยกการบริหารตามงาน ดังต่อไปนี้ 
                           6.1 ฝา่ยบรหิารการศกึษา 
   - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
   - งานพัฒนาชุมชน 

      6.2 งานธรุการ       
 7. กองสวสัดิการสังคม  แยกการบริหารตามงาน ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ฝา่ยพฒันาชุมชน 
  - งานพัฒนาชุมชน 
 7.2 งานธรุการ 
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รายนามคณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาของเทศบาลตำบลหวัไทร 

 1. ฝา่ยบรหิาร 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 นายเรวัตร  ด่านตันติศุภกุล นายกเทศมนตรี 
2 นายสมชาย  อริยกุลนิมิต  รองนายกเทศมนตรี 
3 นายพลภัคฐ์  พูลเจริญ รองนายกเทศมนตรี 
4 นายศกัรินทร์  เจริญสุข เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5 นายประไพ  มาลัยเวช ที่ปรึกษา 

 2. สมาชกิสภาเทศบาล 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 นายเฉลียว เต็มเปี่ยม ประธานสภาเทศบาล 
2 นายไพโรจน์   ดิษฐ์คล้าย รองประธานสภาเทศบาล 
3 นายนัทธี   ศรีอุทัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
4 นายมนตรี   ด่านตันติศุภกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
5 นายสุธี   ราชแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 

6 นายดลเหล๊าะ    บินสมะ สมาชิกสภาเทศบาล 

7 นายคำนึง   ฉิมหนู สมาชิกสภาเทศบาล 

8 นางลัดดาวัลย์   ช่วยแดง สมาชิกสภาเทศบาล 

9 นายจีรวัฒน์   จันทร์เทพ สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นายเริงศักดิ์   หนูดำ  สมาชิกสภาเทศบาล 

11 นายสิทธิชัย   บุญรักษา สมาชิกสภาเทศบาล 

12 นายก่อเดช   เจะดุหมัน สมาชิกสภาเทศบาล 

- กกต.จังหวดันครศรธีรรมราช ประกาศรับรองผลการเลอืกตัง้ 
  นายกเทศมนตร/ีสมาชกิสภาเทศบาล วนัที ่16 พฤษภาคม 2555  
- แถลงนโยบายตอ่สภา เมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2555 
- ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหนง่ 4 ป ีในวนัที ่20 เมษายน2559 
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 3. โครงสรา้ง, อตัรากำลงั และบคุลากร 

      3.1 ประเภทเทศบาล : เทศบาลประเภทสามัญ 
      3.2 พนักงานเทศบาล รวมทั้งสิ้น  23 คน  แยกได้ ดังนี้ 

(1) พนักงานเทศบาล จำนวน  23  คน 
 

แผนภมูิ : แสดงจำนวนพนกังานเทศบาล จำแนกตามระดบัการศึกษา 
ประเภท ระดับ การศึกษา รวม 

  ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี  
บริหารท้องถิ่น สูง --- --- --- --- 
บริหารท้องถิ่น กลาง --- 1 --- 1 
บริหารท้องถิ่น ต้น --- 1 --- 1 
อำนวยการท้องถิ่น สูง ---  --- --- 
อำนวยการท้องถิ่น กลาง --- --- --- --- 
อำนวยการท้องถิ่น ต้น 3 4 --- 7 
วิชาการ เชี่ยวชาญ --- --- --- --- 
วิชาการ เชี่ยวชาญพิเศษ --- --- --- --- 
วิชาการ ชำนาญการ 2 --- --- 2 
วิชาการ ปฏิบัติการ 1 1 --- 2 
ทั่วไป อาวุโส --- --- --- --- 
ทั่วไป ชำนาญงาน 1 4 3 8 
ทั่วไป ปฏิบัติงาน --- 1 --- 1 

 รวม 7 12 3 22 
 
 
   (2) พนักงานครูเทศบาล จำนวน  5  คน 
    อันดับ ครูผู้ช่วย  - คน 
    อันดับ คศ.1  4  คน 
    อันดับ คศ.2  1 คน 
    อันดับ คศ.3  -  คน 

(3) พนักงานเทศบาลวิสามัญ  จำนวน   -   คน 

    3.3 ลูกจ้างเทศบาล รวมทั้งสิ้น  จำนวน  47 คน  แยกได้ ดังนี้ 
 (1) ลูกจ้างประจำ     จำนวน     3  คน 

(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน   20  คน 
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน   24  คน 
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รายชือ่พนกังานเทศบาลตำบลหวัไทร 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อสายงาน ระดับตำแหน่ง 
1 นางสาวสมสุข วิภูษณะภัทร์ นักบริหารงานท้องถิ่น

(ปลัดเทศบาล) 
กลาง 

2 นางนภารัตน์ ผ่องใส่ นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด) ต้น 
 1. สำนกัปลดัเทศบาล   

1 จ่าเอกเกษม  ชูเมือง นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) 

ต้น 

2 นายชาติชาย  ชูช่วย นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) 

ต้น 

3 นายสุวิทย์  วาเรศ นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง) 

ต้น 

4 นายวิเชียร  ด้วงพริ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
5 นายพงษ์ศักดิ์ บุญคงมาก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ 
6 นายประเวศ  จิตณรงค์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 
7 นางธัญญารัตน์ พิพัฒนานนท์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 
8 นางสุจารีย์ เหมพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 

 2. กองคลงั   
1 นางวันทณีย์  เสนแก้ว บริหารงานการคลัง 

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) 
ต้น 

2 นางจุฬารัตน์  ศรีสิทธิยานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน 
3 นางสาวสุจิตรา  ศรีสงคราม เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 
4 นางสาววิลาวิลย์  เกิดภิบาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน 
5 นางสุปรีดา สังข์ทองจีน พนักงานเก็บเงิน - 
6 นางเฉลิมศรี  คุ่ยยกสุ่ย เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน - 

 3. กองชา่ง   
1 นายนราทรรศ  พันธ์ฤทธิ์ดำ นักบริหารงานช่าง 

(ผู้อำนวยการกอง) 
ต้น 

2 นายชิตชนก  ชนะกุล นักบริหารงานช่าง 
(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) 

ต้น 

3 นายนิพนธ์  ปานแย้ม นายช่างโยธา ชำนาญงาน 
5 นางสาวภานิดา  พลศรี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

 4. กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม   

1 นางสาวเสาวนีย์  นวลละออง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน 
2 นางราตรี  ชูเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
3 นายสุชาติ  คุ่ยยกสุย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง - 
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ส่วนที่ 2:P33 

รายชือ่พนกังานเทศบาลตำบลหวัไทร (ตอ่) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อสายงาน ระดับตำแหน่ง 

 5. กองการประปา   
1 นางจารีย์  บุญชุวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
 6. กองการศกึษา   

1 นายวิรายุทธ  ช่วยสม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
2 นางพวงจันทร์  บุญคงมาก เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
 6.1 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็   

1 นางฟองทิพย์  ดำคำ คร ู  
2 นางบุญยืน  นุราช คร ู  
3 นางศิริพร  ศิริพันธ์ คร ู  
4 นางสาววาสิตา  สงทวน ครูผู้ดูแลเด็ก  
5 นางทองวิไล  สุทธิชล ครูผู้ดูแลเด็ก  
 7. กองสวสัดกิารสงัคม   

1 นายปรัชญา  สุขราช นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ต้น 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพฒันาท้องถิ่นในปีทีผ่่านมา 
(พ.ศ. 2559-2561) 

 

จากการรวบรวมข้อมูลประเด็นสภาพของปัญหา ในยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 11 ยุทธศาสตร์ 
อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง และ
ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา 

ปรากฏว่าประเด็นหลักของการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ จะต้องประกอบด้วยตัวแปรหรือ
ปัจจัยที่เน้นตัวบ่งชี้ที่จะให้เทศบาลเร่งดำเนินการพัฒนาด้านใดหรือให้ความสำคัญเรื่องอะไรก่อนหลัง ซึ่ง
ประเด็นหลักในการพัฒนานั้น ประกอบด้วยดังนี้ 

1. ยทุธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน มดีงันี้ 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินสาย  
  4012 (หัวไทรแพรกเมือง)  
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนสายเขาพังไกร  

 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวง  408 (เดิม) 
 4. ก่อสร้างหลาดริมคลองหัวไทร ยกระดับพ่อค้า-แม่ค้า เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
  อนุรักษ์ 
 5. ปรับปรุงถนน ตามตรอก ซอกซอย ร่องระบายน้ำ สายต่างๆ ทุกชุมชน 
    ---------- ฯลฯ -------------- 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคม 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ  
2. โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ  
3. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน  
4. โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด (ไม่ใช้งบประมาณ) 
5. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน  
  ---------- ฯลฯ --------------- 

3. ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกิจและสง่เสรมิอาชพี 
1. โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน  
2. โครงการ 1 ชุมชน 1 อาชีพ  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพแก่สตรี  

 --------- ฯลฯ --------------- 
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4. ยทุธศาสตรด์า้นสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 
1. โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษา

สิ่งแวดล้อม (ไม่ใช้งบประมาณ) 
2. โครงการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. โครงการลดมลภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
4. โครงการรณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
5. โครงการพัฒนาตลาดดีมีมาตรฐาน (ไม่ใช่งบประมาณ) 
6. โครงการ Big Cleanning (ไม่ใช้งบประมาณ) 

 ---------- ฯลฯ ---------------- 
5. ยทุธศาสตรด์้านการพฒันาบคุลากร 

1. โครงการฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง และ 
   คัดเลือกพนักงาน จ้างดีเด่น พร้อมทัศนศึกษาดูงาน  
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน ลูกจ้เงและพนักงานจ้าง 
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
4. โครงการทัศนศึกษาดูงานบุคลากร 
5. โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
6. โครงการทบทวนปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนสามปี  
7. โครงการทบทวนปรับปรุงถอดองค์ความรู้แผนชีวิตชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทร  
8. โครงการเวทีประชาคมเมือง  
9. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
10. โครงการจัดทำวารสาร พร้อมค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ
 เผยแพร่ ค่าจ้างเหมา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฯ  
  ------------------ ฯลฯ ------------------ 

6. ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 
1. โครงการถมหินคลุกคละขนาดเพ่ือกันคลื่นกัดเซาะริมทะเลบ้านหน้า 
2. โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย  

    7. ยทุธศาสตรด์้านการเงนิ การคลงั 
 1.  โครงการรณรงค์เพ่ือเชิญชวนให้ชำระภาษี (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 2. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ และปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียน 
      ทรัพย์สิน  

3. โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
4. โครงการจัดซื้อค่าใช้สอยและวัสดุ  

 --------------- ฯลฯ ------------------ 
 8. ยทุธศาสตรด์้านการกฬีา 

1. โครงการส่งเสริมกีฬา-กรีฑา แข่งขันในระดับต่างๆ  
2. โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กเยาวชนและประชาชน  
3. โครงการส่งทีมกีฬา-กรีฑาในเขตเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอ  
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4. โครงการส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน “หัวไทรสัมพันธ์” โครงการจัดอุปกรณ์กีฬาให้
ชุมชนและศูนย์กีฬาเทศบาล  

   ------------- ฯลฯ ----------------- 
9. ยทุธศาสตรด์้านการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

1. โครงการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
2. โครงการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารภัยต่างๆ  
3. โครงการรักษาความสงบและบริการแพทย์ฉุกเฉิน  
4. โครงการสนับสนุนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
5. โครงการให้ความรู้ในการป้องและบรรเทาสาธารณภัย  
  ---------- ฯลฯ -------------- 

10. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
3. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล (ใช้งบประมาณส่วนอื่น) 
4. โครงการพ่นหมอกควัน (ใช้งบประมาณส่วนอ่ืน) 
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ใช้งบประมาณส่วนอื่น 
6. โครงการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
7. โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (ใช้งบประมาณส่วนอื่น) 
  --------------------- ฯลฯ ------------------------ 

11. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ใช้งบประมาณรวม 
3. โครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
4. โครงการประเพณีชักพระ 
5. โครงการจัดงานวันแม่ (12 สิงหาคม)   
6. โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช     
7. โครงการวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม)  
8. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
9. โครงการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและนักเรียน  
10. โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดขบวนแห่หมฺรับ

งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ  
11. โครงการจ้างเหมาเอกชนศูนย์การเรียนรู ICT   
12. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    
13. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
14. โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด. ทต.หัวไทร  
15. โครงการศึกษานอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
16. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค   
17. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   
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18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาครู)  
19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน 
20. โครงการอาหารเสริมนม  
21. โครงการ 1 ชุมชน 1 ปริญญาตรี  

⧫⧫⧫ 

 

1. ผลทีไ่ดจ้ากการดำเนนิงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559- 2561 

 สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมาทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้ยึดหลักการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมบริหาร โปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถ
สนองตอบต่อชุมชนภายในท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลตำบลหัวไทร เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่ทางผู้บริหารท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ โดยใช้จ่าย
งบประมาณให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 
 การบริหารการดำเนินงานในรอบห่วงเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารได้บริหารงานยึดตาม
แนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาไว้ ซึ่งครอบคลุมทั่วทุกด้านในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
 และตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนฯมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯได้ตรวจสอบ
ผลการดำเนินว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่ประการใด นอกจากนั้นคณะกรรมการติดตาม
ฯก็ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เติมเต็มในส่วนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อมีการติดตาม
ประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลแล้วก็จะได้ประกาศให้ประชาชนทราบตามลำดับต่อไป 
 

2. แผนพฒันาสามารถนำไปปฏิบตัใินเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพได ้ดงันี้ 
(2.1) เชงิปริมาณ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2561) 
  โครงการที่บรรจไุว้ในแผน จำนวน  442 โครงการ 
  สามารถดำเนินการได ้ จำนวน 242 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  54.75 
   การดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผนและสามรถดำเนินการได้ใน
อัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรยีบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 (2.2) เชงิคุณภาพ 
  ได้ดำเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มี การ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลหัวไทร ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 พบว่า 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการต่อเทศบาลตำบลหัวไทร  ซึ่งมี 3 ประเด็นหลัก คือ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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3. ผลที่ไดร้ับจากการดำเนนิงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
3.1 ผลที่ไดร้ับหรอืผลทีส่ำคญั 

ตามท่ีได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมารณ พ.ศ. 2559-2561 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น 
ซึ่วงผลจากการดำเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ 

• ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน 
• มีไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
• ประชาชนมีถนน ตาม ตรอก ซอก ซอย ใช้ในการสัญจรไปมาได้รับความสะดวก 
• ด้านอาญชญากรรมในพ้ืนที่ตามสถิติคดีก็มีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้น

นอกพื้นที่ 
• ให้การสนับสนุนบุตรหลานในชุมชนตามโครงการ 1 ชุมชน 1 ปริญญาตรี จน

เรียนจบในระดับปริญญาตรี 
• ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
• ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ อุทกภัย  

และสาธารณภัยต่างๆ ตามความเหมาะสม 
• ปัญหาไข้เลือดออก ได้มีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีการรณรงค์ร่วมกับ

สาธารณสุขอำเภอ อสม.และประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
• ขยะในชุมชนมีวิธีการกำจัดที่ถูกต้องตาม โดยการให้ความรู้ ปลูกสร้างจิตสำนึกให้

คนในชุมชนช่วยกันรักษาความสะดวก ในคู คลอง ลำน้ำ 
• ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
• จัดให้มีการฝึกอบรม/ทบทวนการป้องกันภัย 
• ทะนุบำรุง ส่งเสริมด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งประเพณีด้านต่างๆ 
• ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆของเทศบาล 
• ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆของเทศบาลด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

3.2 ผลกระทบ 
ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 สามารถดำเนินการได้ตามที่

ประชาชนต้องการ ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลกระบทต่อชุมชน ดังนี้ 
3.2.1 บางแผนงาน/โครงการ จะต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับ

ผลกระทบจากโครงการที่จะดำเนินการ อย่างเช่น โครงการตลาดน้ำคลองหัวไทร 
ซึ่งมีประชาชนได้ปลูกสิ่งก่อสร้างลำไปในลำน้ำซึ่งเป็นคลองสาธารณะ โดยอาศัย
อยู่มาเป็นเวลานาน ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือสร้างความเข้าใจ และจัดหาที่อยู่
ประกอบอาชีพแห่งใหม่ หรือทดแทนให้ เหล่านี้เป็นต้น 

3.2.2 การก่อสร้างถนนหนทาง ตามตรอก ซอก ซอย ซึ่งเป็นการขยายเขตการสัญจรให้ผู้
ที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก ทำให้กระทบต่อพ้ืนที่ของประชาชน 

3.2.3 การพัฒนาเจริญขึ้น ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปด้วย ส่งผลให้เกิด
มลพิษ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษด้านกลิ่น เสียง ฯ  
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3.2.4 การก่อสร้างทางระบายน้ำในชุมชนสามารถระบายน้ำได้ แต่ผลกระทบคือ
ปลายทางที่เป็นพ้ืนที่แออัดน้ำถ่ายเท ไหลลงสู่แม่น้ำ หรือทำให้การระบายน้ำทิ้งไม่
สะดวก จะต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งทางสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องระบบน้ำเสียก็ได้
เข้ามาดูแล และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้  เพ่ือแก้ปัญหาน้ำเสียที่ไหลลงสู่
แม่น้ำ 

 
4. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2559-2561 

ปัญหา 
1) ขาดการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไข 
2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมากเกิน

งบประมาณท่ีมีจำกัด 
4) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถ

ดำเนินการได้ 
อปุสรรค 

1) การขาด เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง 

2) เทศบาลฯมี่งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

3) กฎหมาย ระเบียบ ที่จำกัดท่ีจะสามารถดำเนินการได้ 
แนวทางแก้ไข 

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนชุมชนมาเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา แก้ปัญหา
ท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมาประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าท่ีควร 

2) ควรลำดับความสำคัญ และไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่มีอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการบริการ 

4) ควรสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ให้เกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลหัวไทร 
 

---------------------- 
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สว่นที ่4 
ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
1. ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหาภาค 

1.1 แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี
 

ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรช์าติกบัแผนในระดับตา่งๆ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
วสิยัทัศน ์“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามทหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ 
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียน
และประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ 

2. ยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน
การเพ่ิมความสามรถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม 
เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การีค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกค้า อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโล
จิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็น
ไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนัทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม 

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านหน้า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลบกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 

6. ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุและพฒันาระบบ การบรหิารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 

 
1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
 
 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ แระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  
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1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ด้านความมั่นคง 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

1.3 แผนพฒันากลุม่จังหวดั / แผนพฒันาจงัหวดั 

 1.3.1 แผนพฒันากลุม่จังหวดั 

วสิยัทัศน ์ “ศนูย์กลบางการสรา้งสรรคเ์ศรษฐกจิการเกษตรและการทอ่งเทีย่วระดบันานาชาต ิ 
บนรากฐานของชมุชนทีเ่ขม้แข็ง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและ 
ปาล์มน้ำมัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การพัฒนาท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานทรัพยากรและ 
    เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ให้รองรับการค้า การลงทุนการท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 1.3.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัด 

วสิยัทัศน(์Vision)  “นครแหง่การเรยีนรู ้เกษตร ทอ่งเทีย่ว นา่อยู ่ชุมชนเข้มแข็ง” 
 
ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic Issue) 

1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนำ
นวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 

2. การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบละวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลบที่สามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

4. การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
5. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
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1.3.3 กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 

วสิยัทัศน ์(Vision)  “ องค์กรหลกัในการพัฒนา ยดึหลักธรรมาภบิาล และปรชัญาเศรษฐกจิ 
      พอเพยีง” 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
2. ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 2.1 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.4 ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.5 ยุทธศาสตร์สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
 2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2.7 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองการบริหารจัดการภายในระบบธรรมาภิบาล 
 2.9 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
 2.10 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 
 2.11 ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา 
 

วสิยัทศัน ์พนัธกจิ จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 

1. วสิยัทศันก์ารพฒันาเทศบาลตำบลหวัไทร 
        วิสยัทศัน์ (Vision) การพฒันาทอ้งถิน่ 
 
 

“พฒันาเมอืงหวัไทรใหเ้ป็นเมอืงนา่อยู ่
ดว้ยการบรหิารจดัการทีด่ ีมโีครงสรา้งพืน้ฐานเพยีงพอ 

 ผูค้นมสีขุและสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื” 
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2. พนัธกจิ (Mission) การพฒันาทอ้งถิน่ 
1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. พัฒนาศักยภาพของคนทุกระดับ ชุมชนมีความเข้มแข็ง บุคลากรของเทศบาลมี
ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่และมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อคนทุก
กลุ่ม 

5. จัดทำข้อกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามบริบทของเมือง 

6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำมาหากินของประชาชน 

7. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

8. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข
และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. จุดมุง่หมายเพือ่การพฒันา (Goals)  
1. ประชาชนได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพจากการให้บริการของเทศบาลตำบลหัวไทร 
2. เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรการบริหาร 
3. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรได้รับการดูแลทั่วถึงในทุกด้าน และสามารถ

กำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลให้สามารถแก้ปัญหาและความต้องการได้ 
4. เทศบาลตำบลหัวไทรมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
5. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. เมืองมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ ผู้คนมีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ ผู้มีรายได้

น้อยและผู้ด้อยโอกาสได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
7. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรมีสุขภาพดี มีความสุข ได้รับการดูแลด้าน

สาธารณสุขและได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 
8. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายและเท่าเทียม 
9. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความสามัคคี ครอบครัวอบอุ่น มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรต่อกัน 
10. ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานให้ดำรงไว้ 
11. เมืองมีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ำ

และป้องกันมลพิษทางอากาศ โดยกระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
รวมถึงมีพ้ืนที่สีเขียวเพียงพอตามบริบทของเมือง 
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วสิยัทศันก์ารพฒันา 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวไทร ได้ยึดหลักในการบริหารการดำเนินงาน
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการของชุมชนภายในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

 
วเิคราะห ์จุดออ่น จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรคในการพฒันา 

 

 

3. วิเคราะหเ์พื่อพฒันาทอ้งถิน่ 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา โครงสรา้งพืน้ฐาน 
จดุแขง็ (Strengths) 
 โครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนน ตามตรอก ซอก ท่อระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล 
ค่อนข้างจะดำเนินการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลครบถ้วนแล้ว เนื่องจากเทศบาลมีพื้นที่ 1.8 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่น้อยมากถ้าเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น นอกจากนี้ก็ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำจากคลองแพรกเมือง-ชะอวด อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ สามารถแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาไปได้ระดับ
หนึ่ง ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการขุดวางท่อระบายน้ำทำให้ระบบน้ำไหล
ระบายได้ทันท่วงที และคลองราชดำริแพรกเมือง-ชะอวด สามารถระบายน้ำได้อย่างทันท่วงที จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำ
ท่วมขังเหมือนเมื่อก่อน 

จดุออ่น(Weaknesses) 
 ไฟฟ้าสาธารณะ กลางถนนทางหลวงหมายเลข 408 ซึ่งเป็นถนนสายหลัก อยู่ในความรับผิดชอบดแูละของ
กรมทางหลวงมักเกดิปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง กว่าจะดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติใช้เวลานานมาก จนสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ีสัญจรไปมา และทำใหเ้กิดอุบัตเิหตุบ่อยครั้ง 
 นอกจากน้ัน ก็ยังเหลือถนนตามตรอก ซอก ซอย ในชุมชนต่างๆ ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงก่อสร้างเป็นถนน คสล. 
แต่ก็เป็นส่วนน้อย 

โอกาส(Opportunities) 
 เนื่องจากเทศบาลตำบลหัวไทร อยู่ในโซนลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถท่ี
จะได้รับผลในการแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง หากมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการขอรับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ 

อุปสรรค (Threats) 
 จากการประสานกับกรมทางหลวงทราบว่าระบบไฟฟ้าสาธารณะเกาะกลางถนนสาเหตุที่ดับบ่อยครั้ง
เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศอยูต่ิดกับทะเลจงึทำให้หลอดไฟเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งาน ประกอบกับการนำหลอด
ไฟฟ้ามาใช้ไม่ได้คุณภาพที่ดีพอจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และสิ่งที่สำคัญคือเทศบาลขาดงบประมาณที่
เพียงต่อการแก้ไขปัญหาสนองตอบต่อชุมชน 
 



 

49 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคม 
จดุแขง็ (Strengths) 
  ชุมชนภายในท้องถิ่นมีการตื่นตัว และให้ความร่วมมือในการมีส่วนรว่มด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดงานส่งเสริม
และอนุรักษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณีด้านตา่งๆ นอกจากน้ันชุมชนยังรู้จักพัฒนาตนเอง สรา้ง 
กระบวนการเรียนรู้จากการจัดทำแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง นโยบายของผู้บริหารมีความชัดเจนที่จะดำเนินการเพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของชุมอย่างแท้จริง และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและทุกภาคส่วน 
 

จดุออ่น (Weaknesses) 
 บางชุมชนยังไม่มีความเข้มแข็งระบบฐานรากของสังคมยังต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ และ
ยังมีบางองค์กร บางชมรม ที่ยังรอความช่วยเหลือ ยังไม่คดิระบบพึงพาตนเองชอบใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยไม่
คำนึงถึงสถานะภายในครอบครัวตนเอง ยังยึดหลักตามฉบับกระแสบริโภคนยิม ไมม่ีการตื่นตัว ทั้งๆที่ได้พาไปศึกษาดู
งานจากหน่วยงานภายนอกบ่อยครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาส ประสบการณ์ให้กับชุมชน ประชาชน ได้นำ
ความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานเทศบาล ซึ่งยงัไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์แต่อย่างใด 

โอกาส (Opportunities) 
 หน่วยงานเทศบาลมีโครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็ง เช่น ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ชมรมแอโรบิกส์ กลุ่มพัฒนา
สตรี และกลุ่มองค์กรต่างๆ พร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน และนอกจากนี้ประชาชนมีค่านิยม/
ชอบการศึกษาแสวงหาองค์ความรู้/ชอบเป็นตัวของตัวเอง  
อุปสรรค (Threats) 
 ค่านิยม ยึดตดิกับวัตถุ สิ่งของ ใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมันไม่ชอบทำงานเป็นทีม และบรโิภคในสิ่งที่เกินความ
จำเป็นขั้นพ้ืนฐาน ไม่คำนึงถึงรายรบั-รายจ่ายของตนเอง 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 
จดุแขง็ (Strengths) 
 งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนส่วนหนึ่งได้รับการจัดสรรจากกระทรวง และเทศบาลสมทบ 
งบประมาณให้อีกทางหนึ่งเพื่อให้กลุ่มสตรไีด้นำงบไปลงทุนประกอบอาชีพ นอกจากน้ันก็ยังมีการปรับปรุงขยายตลาด
สดเทศบาลเพื่อให้พ่อค้า-แม่ค้าไดม้ีทางเลือกในการบรโิภคสินค้า และนำสินค้าจำหน่ายได้อย่างท่ัวถึงเพียงพอ อันจะ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเทศบาลมีพื้นท่ีติดกับอ่าวไทย อาชีพหลักของชุมชนทะเลหลวงหมู่ 
3 และชุมชนทะเลหลวงหมู่ 7 ยึดอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ สามารถที่จะนำสัตว์น้ำมาแปรรูปเป็นสินค้าพื้นบ้าน 
พื้นเมือง เพื่อจำหน่ายแก่ผูส้ัญจรไปมา เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง 

จดุออ่น (Weaknesses) 
 ความล้มเหลวทางดา้นการทำนากุ้งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยา กระทบต่อการ 
เสื่อมสภาพของดิน กระทบต่อน้ำเสียในแม่น้ำลำคลองส่งผลให้การขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ จากเดิมเคยประกอบอาชีพหาสัตว์
เพื่อยังชีพ ปัจจุบันไม่สามารถทำได้ จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจโดยองค์รวมค่อนข้างตกต่ำ การไหลเวียนของระบบเงินตรา
ไม่คล่องตัวส่งผลให้ชุมชนตกงาน ไม่มรีายได้ยังชีพ อำนาจการซื้อขายไม่กระจายตัว ในช่วงหน้าฤดูมรสุม ผู้ที่ประกอบ
อาชีพประมงก็ไมส่ามารถออกเรือหาปลาได้ ทำให้ขาดรายไดห้ยุดชะงักไปหลายเดือน จึงเป็นปัญหาต่อการว่างงาน 
ในขณะที่ขาดรายได้ แต่รายจ่ายยงัต้องดำรงชีวิตในครัวเรือน 
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โอกาส (Opportunities) 
 กลุ่มสตรไีด้มีการรวมตัวสร้างความเข้มแข็ง เพียงแต่ยังขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ ตาม
แผนพัฒนานโยบายของผูบ้ริหารจะมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสำคญัจึงเป็นโอกาสที่ดีของชุมชน ส่วนกลุ่ม
ที่ยึดอาชีพทำการประมงก็พยายามที่จะรวมตัวเพื่อของบประมาณหนุนเสรมิต่อยอดในการทำปะการังเทียม เพื่อเป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในการขยายพนัธุ์ 

อุปสรรค (Threats) 
 เนื่องสภาพภมูิประเทศของเขตเทศบาลตำบลหัวไทรไม่เอื้ออำนวยท่ีจะแปรผันไปประกอบอาชีพอย่างอ่ืน 
ประกอบกับพ้ืนท่ีอยูต่ิดกับอ่าวไทย ฤดูฝนมักจะมีพายุและน้ำท่วมขงัเป็นเวลาหลายเดือน 
 

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 
จดุแขง็ (Strengths) 
 หน่วยงานเทศบาลไดร้ับความเอื้ออาทรจากชาวบ้านที่มีพ้ืนท่ีอยู่ใกลเ้ทศบาลโดยเสียสละให้ใช้เป็นสถานท่ีทิ้ง
ขยะ ทำให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนั้นประชาชนเริ่มมจีิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการช่วยกันรกัษาความสะอาด จนทำให้ตลาดสดเทศบาลได้รับ
รางวัลตลาดดีมีมาตรฐานหา้ดาว อันเนื่องจากชมรมแม่ค้าตลาดสดเทศบาลได้ช่วยกันรณรงค์ เพื่อขอความร่วมมือ จน
ทำให้หน่วยงานอ่ืนๆ แวะมาเยีย่มชมดูงาน ตลาดสดเทศบาลบ่อยครัง้ 

จดุออ่น (Weaknesses) 
 จากอดีตสู่ปจัจุบันเมื่อเปรียบกันแล้วสภาพทางเศรษฐกิจแตกต่างกันมาก สมัยก่อนเมื่อประมาณ 20 ปีท่ีผ่าน
มาการทำธุรกิจนากุ้งเฟื่องฟู อัตราการไหลเวียนของเงินตรามสีภาพคล่องตัว ซึ่งมีความแตกต่างกับยุคปัจจุบันโดย
สิ้นเชิง จนไมส่ามารถทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เหมือนเดมิ พ่อค้า พาณิชย์ บางกิจการต้องปิดกิจการลง อันเนื่องจาก
การล้มสลายของการประกอบทำนากุ้ง จะหันกลับแปรสภาพไปประกอบอาชีพด้านอ่ืนก็ไม่สามารถทำได้ 

โอกาส (Opportunities) 
 เทศบาลตำบลหัวไทร เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนเส้นทางผ่านไปสู่ดินแดนภาคใตต้อนล่าง จึงมีผูค้นสญัจรไปมา
เป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ขยายผลต่อผู้ที่สัญจรไปมา ทำให้หน่วยงานเป็นท่ีรู้อย่างกว้างขวาง 

 

อุปสรรค (Threats) 
 ปัจจัยด้านเงินทุนเป็นปญัหาใหญท่ี่ไม่สามารถหันไปประกอบธรุกิจอย่างอื่นได้ เนื่องจาก ผู้ที่ทำนากุ้งประสบ
ปัญหาทางด้านหนีส้ิ้นล้นพ้นตัว ไมส่ามารถที่จะหาแหล่งเงินทุนมาชำระหนี้เงินกู้ได ้

5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ และคณุภาพชวีติ 
จดุแขง็ (Strengths) 
 เทศบาลตำบลหัวไทรมี อสม.คอยดูแล ให้ความช่วยเหลือชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เพื่อให้ความรู้ ดูแลนรักษาโรค
ขั้นพื้นฐาน ซึ่ง อสม.ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลของโรงพยาบาลหัวไทร มีการประชุม
ประจำเดือนทุกเดือน มีการฝึกอบรมให้ความรู้เติมเต็มในด้านต่างๆ ที่ อสม.ควรรับรู้ เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ ไป
ขยายผลต่อ และนอกจากนั้นทางเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยังมีนักพัฒนาชุมชนเข้าไปดูแล ให้กำลังใจ ต่อผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส อยู่สม่ำเสมอ 
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จดุออ่น (Weaknesses) 
 การให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขของ อสม. ถูกมองว่าเป็นความรับผิดชอบต่อครัวเรือน/ทำงานร่วมกับทาง
โรงพยาบาลค่อนข้างไม่คุ้มค่ากับค่าตอบแทนเดือนละ 600 บาท มีบางคนถึงกับลาออกจากการเป็น อสม. เป็นจำนวน
หนึ่ง และขาดจิตสำนึกในการเสียสละเวลา อันเนื่องปัญหาด้านค่าครองชีพต่อการดำรงชีวิต มักไปทุ่มเทให้กับการ
ทำงานประเภทอ่ืนเป็นสำคัญกว่าความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของ อสม.ที่ตนดำรงอยู่ 

โอกาส (Opportunities)  
 การดูแลด้านคณุภาพชีวิตของชุมชนและด้านสาธารณสุข ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่อยากจะอาสาเข้ามา
ทำงานในการช่วยเหลือสังคมต่อผูด้้อยโอกาส และผู้สูงอาย ุ
 
 

อุปสรรค (Threats) 
 บางครั้งการดูแลให้ความช่วยเหลอื/สั่งการของกองการสาธารณสุขต่อ อสม.มักไม่ค่อยไดร้ับความร่วมมือ
เท่าที่ควร และด้านผูสู้งอายุถูกมองว่าขาดโอกาส ขาดการดูแลเอาใจใส่ 
 

6.  ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
จดุแขง็ (Strengths) 
 ประชาชนให้ความสำคัญ ให้ความสนใจในเรื่องของงานประเพณตี่างๆ อาทิเช่น งานประเพณีสงกรานต์ งาน
ประเพณีชักพระ งานสืบสานประเพณลีอยกระทง และงานวันขึน้ปีใหม่ ตลอดถึงกิจกรรมงานประเพณีต่างๆที่ทาง
เทศบาลจดัให้มีขึ้น ผูส้นใจเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมาก  

จดุออ่น (Weaknesses) 
 บางครั้งจะต้องมีการจัดทำเอกสารแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเหน็เรื่องการจัดงานประเพณีต่างๆ ในการ
ติดต่อรับศิลปินพ้ืนบ้านมาทำการแสดง มิเช่นนั้นแล้วศลิปินแขนงต่างๆ จะไมไ่ดร้ับความนยิม จึงทำให้เกิดปัญหาถูก
ตำหนิ มเีสียงวิพากย์วิจารณบ์่อยครั้ง นอกจากน้ันงานประเพณบีางอย่างต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ในขณะที่
หน่วยงานมีงบจำกัด 

โอกาส (Opportunities) 
 การจัดงานประเพณีชักพระประจำปี ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จงึเป็นที่สนใจของพ่อค้า แม่ค้า และ
หน่วยงานภายนอก ในการตดิต่อขอประมลูงานเพื่อจัดเอง โดยให้งบประมาณกับทางเทศบาล และบางก็ได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดถึงงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุน
สว่นหน่ึง 

อุปสรรค (Threats) 
 มีงานบางประเพณีที่เมื่อจดัแล้ว มกัประสบกับปัญหาฝนตก ทำให้ประชาชนสัญจรไปมา เพื่อมาเที่ยวงานก็ไม่
สะดวก ทำพ่อค้า แม่คา้ จำหน่ายสินค้าประสบปัญหาขาดทุน และบางครั้งศิลปินแขนงต่างๆที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่
นิยมของผู้บริโภค ตดิขันหมากที่อ่ืน มีแต่ศิลปินท่ีไม่ค่อยเป็นที่นิยมของประชาชน บางคนก็ผิดหวังในการเข้ามาเที่ยวชม
งาน จึงทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปคนละรูปแบบ และบางครั้งขาดงบประมาณที่จะจัดงานให้ใหญโ่ตเหมือนทุกๆปีที่
ผ่านมา  
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7.  ยทุธศาสตรด์า้นการปอ้งกนั และบรรเทาสาธารณภยั 
จดุแขง็ (Strengths) 
 มีเครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณใ์นการบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ ซึ่งมีพ้ืนท่ีอยู่ในแหล่งใจกลางของ
ชุมชน มีทำเลที่ตั้งเหมาะสม มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น ตำรวจ มลูนิธิไต่เต็กตึ้ง ประชาร่วมใจ 
สมาชิก อปพร. ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉนิเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว 

จดุออ่น (Weaknesses) 
 ด้านบุคคลขาดความจริงใจในการปฏิบัติงาน ขาดจติสำนึกในการปฏิบัติหน้าท่ี นโยบายในการแกไ้ขปัญหา 
เจ้าหน้าท่ีไม่ใช้กฎระเบียบในการนำมาปฏิบตัิใช้อย่างเคร่งครัด หย่อนระเบียบวินัย และขาดจิตสำนึกต่องานท่ี
รับผิดชอบ 
 

โอกาส (Opportunities) 
 เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับการฝึกอบรมจากวิทยาลยัป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทุกนาย ได้รับการมสี่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณให้อยา่งเพียงพอ 

อุปสรรค 
 เจ้าหน้าท่ีประจำไม่มีอำนาจในการให้คุณให้โทษ จากการประเมินความดีความชอบ ทำใหผู้้ที่ปฏิบตัิที่ดีขาด
ขวัญกำลังใจในการปฏิบตัิงาน 
 

8.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการเมอืงการปกครอง การบรกิารจดัการองคก์ร   
    ภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล        

จดุแขง็ (Strengths) 
  ประชาชนมีความตื่นตัว มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเทศบาล  และให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ก็ยังมีความตื่นตัวทาง
การเมืองระดับท้องถิ่น พนักงานในองค์กรมี 

จดุออ่น (Weaknesses) 
 ประชาชนในบางชุมชนยังขาดโอกาสทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และยังมีบางส่วนท่ียังไมเ่ข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของเทศบาล 

โอกาส (Opportunities) 
 การบริหารการดำเนินงาน เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาทุกประการ อันเนื่องจากสภาเทศบาลมีความ
เข้มแข็ง ความขัดแย้งในระบบสภาไม่มี สภาไม่มฝี่ายค้าน ส่งผลใหก้ารตัดสินใจที่จะดำเนินแผนงานโครงการสาธารณะ
ต่างๆ ท่ีเป็น 

อุปสรรค (Threats) 
 หน่วยงานยังขาดการประชาสัมพันธ์ ขยายผลให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเรียนรู้ 
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9.  ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 
จดุแขง็ (Strengths) 
 เทศบาลมสีถานท่ีที่น่าท่องเที่ยวแถบชายทะเลบ้านหนา้ศาล สามารถน่ังพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีศาลาชมวิว
ทิวทัศน์ที่ได้จัดสร้างไวเ้พื่อให้ประชาชนและผู้ทีเ่ดินทางมาท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ 

จดุออ่น (Weaknesses) 
 หน่วยงานไม่เคยได้รับการสนับงบประมาณจากส่วนกลางเลย การดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ อยู่
ในขีดจำกัด 
โอกาส (Opportunities) 
 สถานท่ีท่องเที่ยวชายทะเลบ้านหน้าศาล ขณะนี้ทางหน่วยงานกรมโยธาธิการจังหวัดกำลังจัดทำเขื่อนป้องกัน
คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งคาดว่าสามารถสรา้งความปลอดภัยให้กับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในละแวกชายฝั่งได้เป็นอย่างดี  ตลอด
ถึง ผลกระทบด้านอื่นๆ ย่อมลดนอ้ยลงไป 
อุปสรรค (Threats) 
 ช่วงฤดูหน้ามรสมุ คลื่นทะเลสูง สง่ผลให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในละแวกนัน้ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ทางหน่วยงานเทศบาลจะต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลอืท่ีอยู่ในขอบเขตจำกัด 

10.  ยทุธศาสตรก์ารเงนิการคลงั 
จดุแขง็ (Strengths) 
 งานการจัดเก็บภาษี กองคลัง มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเป็นอย่างดี จนเคยได้รบัรางวัลดีเด่นทางด้าน
การจัดเก็บภาษีเกินเป้าหมายที่ประมาณการไว้ 
นอกจากน้ีบุคลากรมีประสิทธิภาพด้านการให้บริการเป็นอยา่งดี 

จดุออ่น (Weaknesses) 
 งานการจัดเก็บภาษี ยังขาดบุคลากรที่เพียงพอต่อการออกสำรวจพื้นท่ีอย่างทั่วถึง ทำให้ขาดรายได้จากการ
จัดเก็บภาษไีปส่วนหนึ่ง 

โอกาส (Opportunities) 
 จากการได้รับรางวัลเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น สามารถนำเงินไดร้ับมาพัฒนาปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากน้ีก็ไดม้ีการปรับปรุงการจัดทำแผนท่ีภาษีเพือ่เข้าสู่ระบบสากล
ต่อไป 

อุปสรรค (Threats) 
 ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ที่จะเพิ่มบุคลากรทางด้านการจดัเก็บอย่างเพียง จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อ
การจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง 
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11.  ยทุธศาสตรด์า้นการกฬีา 

จดุแขง็ (Strengths) 
 เด็ก และเยาวชน ตลอดถึงประชาชนในเขตเทศบาล หันมาสนใจดา้นการกีฬาเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการ
ปลูกฝังจากผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด และอบายมุขด้านต่างๆ ซึ่งไดร้ับการสนับสนุนเป็น
อย่างดีจากผู้นำท้องถิ่น ตลอดถึงมหีน่วยงานห้างร้าน/ภาคประชาชนให้การสนับสนุนอย่างเตม็ที่ 

จดุออ่น (Weaknesses) 
 กีฬาบางประเภทต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา 
ค่าใช้จ่ายในการนำนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละครั้ง นอกจากนั้น ยังขาดครูผู้ฝึกสอนที่มี
ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านกีฬาแต่ละประเภท 
โอกาส (Opportunities) 
 สนามกีฬาใช้สำหรับการฝึกซ้อม ออกกำลังกาย งบประมาณท่ีทางรัฐบาลสนับสนุนให้ชุมชนแต่
ละปี ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์การเล่นกีฬาได้ในระดับหนึ่ง หน่วยงานภายนอกให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ/อุปกรณ์กีฬา/ถ้วยรางวัล เป็นต้น 

อุปสรรค (Threats) 
 ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องนักกีฬาที่สังกัดในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร เด็กเยาวชน และประชาชนมัก
นิยมส่งบุตรหลานเขา้เรียนในเมืองเพ่ือหวังอนาคตของบุตรหลาน โดยเฉพาะผู้ปกครองบางท่านไม่ให้
ความสำคัญกับบุตรหลานที่สนใจการเล่นกีฬา ตลอดถึงทางโรงเรียนไม่ค่อยมีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 
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ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ประเดน็การพฒันาที ่ 2 
การพฒันาการทอ่งเทีย่วบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศลิปวฒันธรรม 

 
1. ยทุธศาสตรด์า้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 เป้าประสงค ์ : พัฒนาถนนหนทาง ตามตรอก ซอก ซอย ร่องระบายน้ำให้ทั่วถึง 
       ทุกชุมชน 

 กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 

  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
1. สำรวจถนน/ยกระดับ

เส้นทางการสัญจร 
จำนวนถนนใน 7 ชุมชนที่
ยังไม่ได้รับการพัฒนา 

5 3 2 1 1 12 

2. สำรวจร่องระบายน้ำ
ภายในชุมชนทั้ง 7 ชุมชนที่ยัง
มีน้ำท่วมขัง 

จำนวนร่องระบายที่ยังมี
ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดู
ฝนท้ัง 7 ชุมชน 

7 5 4 3 3 22 

3.สำรวจฝาท่อระบายนำ้ที่
ชำรุดทั่วท้ัง 7 ชุมชน 

จำนวนฝาท่อที่ชำรุดจะต้อง
เปลี่ยน/ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ เพื่อความ
ปลอดภัยต่อผูส้ัญจร 

100 100 50 50 50 350 

 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ประเดน็การพฒันาที ่ 4 
การพฒันาคน ชมุชน และสังคมให้นา่อยู ่เขม้แขง็ ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคม 
 เป้าประสงค ์ : 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้มี
        คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมทั้งการดูแลด้านสุขภาพจิตใจ  

    2.ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
       ความสุข 
    3.ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 

  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

จำนวนคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน  7 ชุมชน 

5 3 2 1 1 12 

2.ประชาชนได้รับ
สวัสดิการพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข 

จำนวนประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลหัวไทร ท้ัง 
7 ชุมชน 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 

3.ชุมชนเข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนร้อยละของชุม
เข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/ร้อย
ละ 60 

10 10 10 10 20 60 

 
 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ประเดน็การพฒันาที ่ 4 
การพฒันาคน ชมุชน และสังคมให้นา่อยู ่เขม้แขง็ ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

 เป้าประสงค ์ :  1. สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ชุมชนมีงานทำ มีรายได้ 
    2. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยึดหลัก 
       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 
  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
1.สร้างงาน สร้างอาชีพ 
ให้ชุมชนมีงานทำ มีรายได้ 

จำนวนประชากรใน  7 
ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้
ร้อยละ 60 

10 10 10 10 20 60 

2.เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนประชากรใน  7 
ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้
ร้อยละ 60 

10 10 10 10 20 60 
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ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ประเดน็การพฒันาที ่ 3 
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
 เป้าประสงค ์ :  1. ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมี
         ประสิทธิภาพ และใช้อย่างยั่งยืน 
    2. การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด ขยะในแม่น้ำลำคลอง ตาม
        ตรอกซอกซอย อย่างทั่วถึง 

 กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 

  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
1.ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ 
สิ่งแวดล้อม ได้รับการ
จัดการอย่างประสิทธิภาพ 
และใช้อย่างยั่งยืน 

ประชาชนมีน้ำอุปโภค 
บริโภคทั่วถึงครบทุก
ครัวเรือน และเพียงพอ 
ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 

2.การรักษาสิ่งแวดล้อม 
ความสะอาด ขยะใน
แม่น้ำลำคลอง ตามตรอก
ซอกซอย อย่างทั่วถึง 

รณรงค์เชิญชวนให้
ประชาชนท้ัง 7 ชุมชนมี
จิตสำนึกในการรักษา
ความสะอาด สิ่งแวดล้อม 
ร่วมด้วย ช่วยกันร้อยละ 
100 

100 100 100 100 100 100 

 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ประเดน็การพฒันาที ่ 4 
การพฒันาคน ชมุชน และสังคมให้นา่อยู ่ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและคุณภาพชีวติ 
 เป้าประสงค ์ :  1. ประชาชนไดร้ับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    2. ให้ความเอาใจใส่ ดูแลทารกแรกเกิด 

 กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 

  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
1.ประชาชนได้รับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนไดร้ับคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

16 16 16 16 16 80 

2.ให้ความเอาใจใส่ ดูแล
ทารกแรกเกิด 

ทุกคนท่ีคลอดบุตรจะ
ได้รับดูแล ไปเยีย่มบ้าน
นำของใช้ของทารกไป
มอบ คิดเป็นร้อยละ 
100 

100 100 100 100 100 100 
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ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ประเดน็การพฒันาที ่ 6 
การส่งเสรมิศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

6. ยทุธศาสตรก์ารศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
 เป้าประสงค ์ :  1. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
    2. ส่งเสริมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
       กีฬาให้โรงเรียนในเขตเทศบาล 

 กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 

  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
1.ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีมีการสืบสาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่
กับสังคมไทยตลอดไป 

16 16 16 16 16 80 

2.ส่งเสริมการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลหัวไทร/สนับสนุน
กิจกรรมด้านการกีฬาใน
โรงเรียนเขตเทศบาลฯ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กได้ออกกำลังกาย 
สร้างเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง มีพลานามัยที่
สมบูรณ์ตลอดไป 

100 100 100 100 100 100 

 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ประเดน็การพฒันาที ่ 5 
การรกัษาความมัน่คงและความปลอดภยั 

7. ยทุธศาสตรก์ารปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 เป้าประสงค ์ :  1. อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยประเภทต่างๆ อาทิเช่น 
         ด้านการสัญจร การให้บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย  
         วาตภัย และภัยพิบัติประเภทต่างๆ 

    2. ฝึกอบรม ทบทวน อปพร. เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านงาน
         บรรเทาฯ 
 กลยทุธแ์ละตวัชี้วดั 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 
  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
1.อำนวยความสะดวก
ด้านความปลอดภัย
ประเภทต่างๆอาทิเช่น 
ด้านการสัญจร การ
ให้บริการช่วยเหลือกรณี
เกิดอุทกภัย วาตภัย และ
ภัยพิบัติประเภทต่างๆ 

เพื่ออำนวยความสะดวก 
และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนด้านการ
ให้บริการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

5 5 5 5 5 25 
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 กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั (ตอ่) 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 

  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
2.ฝึกอบรม ทบทวน  
อปพร. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในด้านงาน บรรเทา 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมให ้
อปพร. ได้มโีอกาสฝึก
ทบทวนในการให้บริการ
แก่ประชาชนกรณเีกิดภยั
พิบัติ หรือสาธารณภัย
ประเภทต่างๆ 

1 1 1 1 1 5 

 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ประเดน็การพฒันาที ่ 4 
การพฒันาคน ชมุชน และสังคมให้นา่อยู ่เขม้แขง็ ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

8. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการเมอืงฯ 
 เป้าประสงค ์ :  1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
        ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ  

    2. ยึดหลักการบริหาร บริการ แบบโปร่งใส่ ให้ความเสมอภาคโดย
        เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
 กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 
  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
1.เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ 

-เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ข้ามามสี่วน
ร่วมในการจดัทำ
แผนงาน/โครงการตา่งๆ 
และแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชน 

10 10 10 10 10 50 

2.ยึดหลักการบริหาร 
บริการ แบบโปร่งใส่ ให้
ความเสมอภาคโดยเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

-ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เน้นความโปร่งใส 

10 10 10 10 10 50 

 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ประเดน็การพฒันาที ่ 2 
การพฒันาการทอ่งเทีย่วบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศลิปวฒันธรรม 

9. ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเที่ยว 
 เป้าประสงค ์ :  1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

    2. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
    3. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
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 กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 

  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
1.เพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

-ร้อยละของรายไดจ้าก
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น/
ร้อยละ 15 

15 15 15 5 15 15 

2.แหล่งท่องเที่ยวได้รับ 
การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

-จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน/2 แห่ง 

2 2 2  2 2 

3.เพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 

-จำนวนบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ/ไม่น้อย
กว่า 3 คน 

3 3 3 3 3 3 

 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ประเดน็การพฒันาที ่ 4 
การพฒันาคน ชมุชน และสังคมให้นา่อยู ่เขม้แขง็ ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

10. ยทุธศาสตรก์ารเงนิการคลัง 
 เป้าประสงค ์ :  1. เพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านแผนที่ภาษี 

    2. อำนวยความสะดวกในการให้บริการชำระภาษี 
    3. จัดเก็บรายได้จากตลาดสดเทศบาล/หลาดริมคลอง เพ่ือพัฒนาให้
        ได้รับความพึงพอใจด้านความสะดวก ด้านการให้บริการ ฯ 
 
 กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 
  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
1.เพ่ิมประสิทธิภากทาง
ด้านแผนที่ภาษี 

-ปรับปรุงระบบแผนท่ี
ภาษี 

1 1 1 1 1 5 

2.อำนวยความสะดวกใน
การให้บริการชำระภาษี 

-จัดเก็บภาษีใหไ้ด้ตาม
เป้า/อำนวยความสะดวก
ด้านการชำระภาษี แบบ 
One Stop Service 

1 1 1 1 1 5 

3.จัดเก็บรายได้จากตลาด
สดเทศบาลฯ/หลาดริม
คลอง เพื่อพัฒนาให้ได้รับ
ความพึงพอใจด้านความ
สะดวก ด้านการให้บริการ  

จะนำเงินท่ีไดจ้ากการ
จัดเก็บ พัฒนา เพิ่ม
ศักยภาพ เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กับพ่อค้า 
แม่ค้า คิดเป็นร้อยละ 70 

70 70 70 70 70 70 
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ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ประเดน็การพฒันาที ่ 4 
การพฒันาคน ชมุชน และสังคมให้นา่อยู ่เขม้แขง็ ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

11. ยทุธศาสตรด์า้นการกฬีา 
 เป้าประสงค ์ :  1. พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

    2. ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาที่มีความสามารถเล่นกีฬา มีจิตใจชอบ
        ด้านการกีฬา เพ่ือส่งไปแข่งขันในระดับต่างๆ 
    3. สนับสนุนงบประมาณด้านการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
 
 กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย รวม 
  2561 2562 2563 2564 2565 5 ปี 
1.พัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนให้มีกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา 

-เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็ก
เยาวชนท่ีสนใจการเล่น
กีฬา คิดเป็นร้อยละ 60 

60 60 60 60 60 60 

2.ส่งเสริมสนับสนุน
นักกีฬาที่มีความสามารถ
เล่นกีฬา มีจิตใจชอบด้าน
การกีฬา เพื่อส่งไปแข่งขัน
ในระดับต่างๆ 

-เพื่อให้ผู้ที่ชอบด้านการ
กีฬาหันมาสนใจในการ
ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแขง่ขัน 

3 3 3 3 3 15 

3. สนับสนุนงบประมาณ
ด้านการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 

-ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก หรือ
ภาคเอกชน 

3 3 3 3 3 15 

 



62. 

สว่นที ่5 
การนำแผนพฒันาท้องถิน่สีป่ไีปสูก่ารปฏบิตัิ 
 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 โครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

1.เคหะชุมชน 
2.สร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน 
3.อุตสาหกรรมและ 
   การโยธา 

กองช่าง ทต. หัวไทร 

2 การพัฒนาคนและสังคม บริการชุมชนและ
สังคม 

งบกลาง กองสวัสดิการ  

3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.บริการชุมชนและ
สังคม 
2.เศรษฐกิจ 

1. สร้างความ 
  เข้มแข็งของชุมชน 
2. การพาณิชย ์
3. การเกษตร 

1.กองสวัสดิการ 
2.กองคลัง 

 

4 สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

บริการชุมชนและ
สังคม 

1. สาธารณสุข 
2.กำจัดขยะมูลฝอย 
   และสิ่งปฏิกูล 

กองสาธารณสุข  

5 สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

1.สังคมสงเคราะห์ 
2.เคหะและชุมชน 

กองสาธารณสุข  

6 การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.บริการชุมชนและ 
   สังคม 
2.ระดับก่อนวยัและ 
   ปฐมศึกษา 
3.งานกีฬาและ 
   สันทนาการ 
4.งานศาสนาและ 
  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

7 การป้องกันและบรรเทา- 
สาธารณภยั 

ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือนและระงับ

อัคคีภัย 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

งานบรรเทาฯ/
สำนักปลัด 

 

8 การเมืองการปกครองการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้ 
ธรรมาภิบาล 

บริหารทั่วไป 1.บริหารทั่วไป 
2.การรักษาความ 
   สงบภายใน 

สำนักปลัด  

   3.วางแผนสถิติและ 
   วิชาการ 

  

9 การท่องเท่ียว วิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

วิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1.กองสาธารณสุข 
2.กองสวัสดิการ 
3.กองการศึกษา 

 

10 การเงินการคลัง การคลัง บริหารงานคลัง กองคลัง  
11 การกีฬา กีฬาและนนัทนาการ การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

 11 ยุทธศาสตร์ 14 ด้าน 20 แผนงาน 1 สำนัก/5 กอง  

 



แบบ ผ.01

62.1

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร (บำท)

1.ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1.1 แผนงำนบริกำรชุมชน 41 43,400,000    19 20,000,000     35 121,142,000    6 20,800,000    4          10,800,000     105           216,142,000       

          และสังคม

รวม 41 43,400,000    19 20,000,000     35 121,142,000    6 20,800,000    4          10,800,000     105           216,142,000       

2.ยุทธศำสตร์พัฒนำคนและสังคม -                 

   2.1 แผนงำนเคหะชุมชน 11 7,169,800      14 7,507,800       19 8,016,800        12 8,055,800      12        8,055,800       68             38,806,000         

รวม 11 7,169,800      14 7,507,800       19 8,016,800        12 8,055,800      12        8,055,800       68             38,806,000         

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐ-
    กิจและส่งเสริมอำชีพ
     3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 7 1,170,000      7 1,170,000       8 1,370,000        7 1,170,000      8          1,370,000       37             6,250,000           

          ของชุมชน

รวม 7 1,170,000      7 1,170,000       8 1,370,000        7 1,170,000      8          1,370,000       37             6,250,000           

4. ยุทธศำสตร์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำธรรมรำช
    4.1 แผนงำนสำธำรณสุข 9 765,000         9 3,300,000       17 10,075,000      8 765,000         14        6,960,000       57             21,865,000         

รวม 9 765,000         9 3,300,000       17 10,075,000      8 765,000         14        6,960,000       57             21,865,000         

5. ยุทธศำสตร์สำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต
     5.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 13 1,360,000      19 1,050,000       30 2,270,000        29 1,770,000      28        1,920,000       119           8,370,000           

รวม 13 1,360,000      19 1,050,000       30 2,270,000        29 1,770,000      28        1,920,000       119           8,370,000           

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบลหัวไทร

ยุทธศำสตร์พัฒนำ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

ปี 2565



62.2

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร (บำท)

6. ยุทธศำสตร์กำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
    6.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒน- 38 11,402,500    40 11,203,000     47 13,452,500      45 12,552,500    46        12,397,500     216           61,008,000         

          ธรรมและนันทนำกำร

รวม 38 11,402,500    40 11,203,000     47 13,452,500      45 12,552,500    46        12,397,500     216        61,008,000         

7. ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและบรรเทำ-
    สำธำรณภัย 19 2,080,000      9 700,000          15 1,697,000        11 930,000         17        2,047,000       71             7,454,000           

รวม 19 2,080,000      9 700,000          15 1,697,000        11 930,000         17        2,047,000       71          7,454,000           

8. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเมืองฯ
    8.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 35 3,277,000      26 1,173,000       39 2,602,500        32 1,422,500      34        2,992,500       166           11,467,500         

รวม 35 3,277,000      26 1,173,000       39 2,602,500        32 1,422,500      34        2,992,500       11,467,500         

9 ยุทธศำสตร์กำรท่องเท่ียว
   9.1 แผนงำนวำงแผนและส่งเสริม 8 43,800,000    9 11,150,000     10 32,360,000      6 23,500,000    11 26,010,000     44             136,820,000       

       กำรท่องเท่ียว
รวม 8 43,800,000    9 11,150,000     10 32,360,000      6 23,500,000    11 26,010,000     44 136,820,000       

งบประมำณ งบประมำณ

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (ต่อ)

ยุทธศำสตร์พัฒนำ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ



62.3

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร (บำท)

10. ยุทธศำสตร์กำรเงินกำรคลัง
      10.1 แผนงำนบริหำร 5 170,000         5 840,000          5 170,000           5 840,000         6 870,000         26             2,890,000           

             งำนคลัง
รวม 5 170,000         5 840,000          5 170,000           5 840,000         6 870,000         26 2,890,000           

11. ยุทธศำสตร์ด้ำนกีฬำ
      11. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม 18 15,860,000 17 5,321,000         25 11,881,000        14 1,411,000      21        2,801,000       95             37,274,000         

           และนันทนำกำร

รวม 18 15,860,000 17 5,321,000         25 11,881,000        14 1,411,000      21        2,801,000       95          37,274,000         

รวมท้ีงส้ิน 204 130,454,300 174 63,414,800 250 205,036,800 175 73,216,800 201 76,223,800 838 548,346,500

รวม 5 ปี

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

ปี 2564 ปี 2565

งบประมำณ งบประมำณ

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (ต่อ)

ยุทธศำสตร์พัฒนำ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม (กลุยุทธ์ท่ี 3.1) แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1. : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
•แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน  - เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างทางสาธารณะ/ลด 7 ชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีจ านวนไฟฟ้าใช้ - สามารถลดปัญหาอุบัติ กองช่าง

เขตเทศบาล ปัญหาอาชญากรรมท่ีมักเกิดจากความมืด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อย่างท่ัวถึง เหตุและปัญหาด้าน

อาชญากรรม

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.   - เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง หมู่ 1 ต.หัวไทร  ---- 300,000  ----  ----  ---- ปริมาณน้ าระบาย -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ถนนทางเข้าหลังวัดหัวไทร (งบ อปท.) ลงคลองเร็วข้ึน

3 โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินริมคลองหัวไทรพร้อม - เพ่ือแก้ไขปัญหาความปลอดภัย และ หมู่ 1,8  ----  ---- 2,000,000  ----  ---- กันตล่ิงพัง - ลดปัญหาน้ าท่วม/ตล่ิงพัง กองช่าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ กันดินพังถล่ม ต.หัวไทร (งบ อปท.)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. -เพ่ือความสะดวกในการสัญจร 1 สาย  ---- 200,000  ----  ----  ---- ปริมาณถนน -สามารถแก้ปัญหาเร่ืองการ กองช่าง

ซอยข้างบ้านพ่ีสะมะ จรเมือง ม.7 ต.หน้าสตน (งบ อปท.) เพ่ิมข้ึน สัญจร

5 โครงการปรับปรุงทางเท้าซอยโรงเรียน -เพ่ือเพ่ิมช่องทางสัญจร/อ านวยความ 1 แห่ง  ---- 500,000  ----  ----  ---- มีช่องจราจร -แก้ปัญหาด้านการจราจรกองช่าง

ราษฏร์นิยมวิทยา สะดวกในการสัญจร ม. 8 (งบ อปท.) กว้างข้ึน

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ -เพ่ือความสะดวกด้านการจราจร 1 แห่ง 500,000  ----  ----  ----  ---- ลดอุบัติเหตุ -แก้ปัญหาด้านการจราจรกองช่าง

ริมคลองหัวไทร หมู่ 1,8 ต.หัวไทร (งบ อปท.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหัวไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นโคมไฟ -เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างป้องกันอาขญากรรมในรูปแบบ 7 ชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความปลอดภัย ความพึงพอใจของ กองช่าง

หลอด LED ต่างๆ และประหยัดพลังงาน ในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภายในชีวิตและ ประชาชน

ทรัพย์สิน

8 โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักชายทะเลบ้านหน้าศาล -เพ่ือใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อใจและการท่องเท่ียว หมู่ท่ี 3,7 500,000 500,000  ----  ----  ---- 2 หลัง ความพึงพอใจของ กองช่าง

หมู่ท่ี 3,7 ต.หน้าสตน (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประชาชน

9 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลอง -เพ่ือป้องกันตล่ิง ป้องกันการบุกรุกและ หมู่ 3,7 4,000,000  ---  ---  ---  --- จ านวนแนวเข่ือน -ปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นกองช่าง

หัวไทรฝ่ังตะวันออก ปรับภูมิทัศน์เมือง ต.หน้าสตน (เงินอุดหนุน) เพ่ิมข้ึน ระเบียบและสวยงาม

10 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชน -เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างป้องกันอาชญากรรมในรูป หมู่ 3,7 500,000  ---  ---  ---  --- เพ่ิมแสงสว่าง/ -ความปลอดภัยในชีวิตและ กองช่าง

บ้านหน้าศาล แบบต่างๆ ต.หน้าสตน (เงินอุดหนุน) ความพึงพอใจ ทรัพย์สิน

11 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าภายในชุมชน -เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงมรสุม หมู่ 3,7 500,000  ---  ---  ---  --- ความพึงพอใจ/ -สามารถแก้ปัญหาน้ า กองช่าง

บ้านหน้าศาล ต.หน้าสตน (เงินอุดหนุน) ลดปัญหาน้ าท่วม ท่วมขัง

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย หมู่ 1 1,000,000 1,000,000  ---  ---  --- ความพึงพอใจ -สะดวกและปลอดภัย กองช่าง

ถนนสายเทศบาล 8, 10, 12 -เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.หัวไทร (งบ อปท.) (งบ อปท.) ยวดยานพาหนะ ในการใช้เส้นทาง

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย หมู่ 3  --- 2,600,000 2,600,000 2,600,000  --- ความพึงพอใจ -สะดวกและปลอดภัย กองช่าง

ถนนสายดงตาล, สายซอยหลังวัดหัวไทร -เพ่ิมคุณภาพชีวิต ต.หน้าสตน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในการใช้เส้นทาง

14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคลองบางแค -เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบายน้ าในพ้ืนท่ี หมู่ 1  --- 1,000,000 1,000,000  ---  --- ความพึงพอใจ -สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

ต.หัวไทร (งบ อปท.) (งบ อปท.) น้ าท่วมขังได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

15 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า สายหน้า -เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม หมู่ 8 1,000,000  ---  ---  ---  --- ความพึงพอใจ -สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล ต.หัวไทร (งบ อปท.) น้ าท่วมขังได้

16 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า -เพ่ือระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง หมู่ 1 1,000,000  ---  ---  ---  --- ระบบระบายน้ า -แก้ปัญหาเร่ืองน้ าท่วม กองช่าง

ถนนรอบตลาดสดเทศบาล ต.หัวทืร (งบ อปท.) ดีข้ึน น้ าไม่ท่วม

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนสายทาง -เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี หมู่ 1 1,500,000  ---  ---  ---  --- ได้รับความสะดวก -สามารถแก้ปัญหาน้ าท่วมขังกองช่าง

ไปโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฏร์ ต.หัวไทร (งบ อปท.) เพ่ิมข้ึน ในพ้ืนท่ี

(ฝ่ังทิศตะวันออก)จากสามแยกหลังวัดหัวไทร

ถึงถนนสายดงตาล

18 โครงการปรับภูมิทัศน์ริมคลองหัวไทรฝ่ัง -เพ่ือปรับภูมิทัศน์เมืองเป็นจุดพักผ่อนและ หมู่ท่ี 3,7  --- 500,000  ---  ---  --- ความพึงพอใจของ -ประชาชนได้ใช้เป็นสถาน กองช่าง

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ต.หน้าสตน (งบ อปท.) ประชาชน ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

-ปรับภูมิทัศน์เมือง

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 13 -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 7 600,000  ---  ---  ---  --- ความพึงพอใจของ ความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ซอยแม่บ่อโพธ์ิ 3  ต.หน้าสตน (งบ อปท.) ประชาชน

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อระบายน้ า -เพ่ือระบายน้ าบริเวณอาคารส านักงานฯ 1 แห่ง 600,000  ---  ---  ---  --- ความพีงพอใจของ -สามารถแก้ปัญหาน้ า กองช่าง

โดยรอบบริเวณอาคารส านักงานเทศบาล หมู่ 8 ต.หัวไทร (งบ อปท.) ประชาชนท่ีมา ท่วมขังภายในบริเวณอาคารส านักงาน

ติดต่อราชการ

21 โครงการปรับภูมิทัศน์ด้านสถาปัตยกรรม -เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณฺและวิถีชีวิตของ 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000  ---  --- ความพีงพอใจ -ประชาชนในพ้ืนท่ีและ กองช่าง

ด้านปฏิมากรรม และมัณฑศิลป์ บริเวณ ชุมชนในอดีต และปลูกจิตส านึกให้หวง หมู่ 8 ต.หัวไทร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของประชาชน ผู้มาเยือนได้ใช้การนันทนาการ,พัก

สนามหน้าอาคารส านักงานเทศบาล แหนบ้านเกิดและนันทนาการ จ านวนผู้เย่ียมชม ผ่อนหย่อนใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

22 โครงการปรับปรุงติดต้ังเสาไฟฟ้าสาธารณะ -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และอ านวยความ หมู่ 3,7 300,000 300,000 300,000  ---  --- ความพีงพอใจ -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสาปฏิมากรรม และโคมไฟส่องสว่าง สะดวกให้ประชาชน เส้นทางสัญจรและ ต.หน้าสตน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) จ านวนคร้ังของ สะดวกสบาย คุณภาพ

ท่ีสาธารณะต่างๆ หมู่ 1,8 อุบัติเหตุ ชีวิตดีข้ึน

ต.หัวไทร

23 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมถนนสายบ้าน -เพ่ือความสะดวกในการจราจร 1 แห่ง 800,000  ---  ---  ---  --- ความพึงพอใจ -ความสะดวกสบาย กองช่าง

บางแค หมู่ 1 ต.หัวไทร (งบ อปท.) ของผู้ใช้บริการ ของผู้ใช้เส้นทาง

24 โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.และถนน คสล.เลียบคลอง -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองหัวไทร หมู่ 1 2,000,000  ---  ---  ---  --- ความพึงพอใจของ -ภูมิทัศน์ริมคลอง กองช่าง

หัวไทร-บ้านบางแค -เพ่ือเพ่ิมเส้นทางจราจร แก้ไขปัญหาการจราจร ต.หัวไทร (งบ อปท.) ประชาชน หัวไทรสวยงามเกิดประ

ติดขัดบริเวณรอบตลาดสด จ านวนยวดยานท่ีใช้ โยชน์ในหลายๆด้าน

-เพ่ือป้องกันการบุกรุกในท่ีริมคลองหัวไทร เส้นทาง /หยุดท าการ

บุกรุก

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนคดน้ าไพร สายหลัง -เพ่ือบูรณะปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ได้มาตรฐานหมู่ 7 300,000  ---  ---  ---  ---  -ความพึงพอใจ  -ความสะดวกสบาย กองช่าง

บ้าน นางเถ้ียน เกล้ียงเมือง -อ านวยความสะดวกให้ประชาชน ต.หน้าสตน (งบ อปท.)  -จ านวนผู้ใช้สอยเส้นในการสัญจร

 ทาง

26 โครงการปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์ของ -เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย์ฯให้มีความพร้อม 1 แห่ง  --- 100,000 100,000  ---  --- ซ่อมแซมท่ีช ารุด -เพ่ิมประสิทธิภาพด้าน ศูนย์ฯ/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหัวไทร ในการดูแล จัดการเร่ืองการเรียนการสอน (งบ อปท.) (งบ อปท.) และปรับปรุง การเรียนการสอนให้ได้ กองการ

ให้ดูสวยงาม มาตรฐาน ศึกษา

27 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล -เพ่ือซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตาม 1 แห่ง 500,000  ---  ---  ---  --- แก้ปัญหา -แก้ปัญหาความเดือดร้อน กองช่าง

ปกติ หมู่ 1 ต.หัวไทร (งบ อปท.) อาคารช ารุด ของผู้ประกอบการค้าและ

ประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

28 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา -เพ่ือความเหมาะสมตามกฏเกณฑ์ของ 1 แห่ง 500,000  --- 500,000  ---  --- จ านวนคร้ังของ -ความสะดวกสบายใน กองช่าง

ฝ่ายการเมืองและบริหาร (งบ อปท.) (งบ อปท.) การใช้ห้องประ การจัดห้องประชุม

ชุม/ความพึงพอ

ใจของ สท. และ

หน่วยงานอ่ืนๆ

ท่ีขอรับบริการ

29 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม -เพ่ือแก้ไขปัญหาเสียงสะท้อนจากเคร่ือง 1 แห่ง  --- 800,000  ---  --- จ านวนคร้ังท่ีจัด -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน กองช่าง

เฉลิมพระเกียรติติดต้ังระบบป้องกันเสียง ขยายเสียง หมู่ 8 ต.หัวไทร (งบ อปท.) กิจกรรม การใช้อาคารได้อย่างคุ้มค่า

สะท้อน (ติดต้ังฝ้าเพดาน,และผนัง โดยใช้ -ติดป้ายช่ือตัวอาคาร จ านวนผู้เข้าร่วม

วัสดุดูดซับเสียง พร้อมป้ายช่ืออาคารและอ่ืนๆ -และติดป้ายอ่ืนๆ กิจกรรม

30 โครงการสะพานทุ่นลอยน้ า -เพ่ืออ านวยความสะดวก และความปลอด 2 แห่ง 400,000  ---  ---  ---  --- มีสะพานสัญจร -สามารถแก้ปัญหาในการ กองช่าง

ภัยในการสัญจร (งบ อปท.) เพ่ิมข้ึน สัญจรได้รับความสะ

ดวกเพ่ิมมากข้ึน

31 โครงการปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม ระบบไฟ -เพ่ือ านวยความสะดวกในการให้บริการ 1 แห่ง  --- 600,000  ---  ---  --- จ านวนผู้ใช้ในแต่ -ความพึงพอใจในการให้ กองช่าง

ฟ้าส่องสว่าง ผ้าเพดานอาคารหอประชุม ประชาชน หมู่ 8 ต.หัวไทร (งบ อปท.) ละกิจกรรม/ความ บริการ

เฉลิมพระเกียรติ พีงพอใจด้านการ

ให้บริการ

32 โครงการจ้างเหมาติดต้ังป้ายบอกช่ือถนน ช่ือซอย -เพ่ือบอกช่ือถนน ช่ือซอย 50 ป้าย 500,000 500,000  ---  ---  --- ความพึงพอใจของ -ค้นหาต าแหน่งท่ีต้ังของ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต าบลหัวไทร -เพ่ือความสะดวกในการค้นหาและระบุต าแหน่งท่ีต้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประชาชน อาคารบ้านเรือน บริษัท ห้างร้าน

โครงการและต าแหน่งท่ีต้ังของอาคารบ้านเรือน บริษัท และสถานท่ีราชการ ได้อย่าง

ห้างร้าน สถานท่ีราชการ และบริการผู้คนจากต่างถ่ินและนักท่องเท่ียว สะดวก

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

33 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุม -เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการใช้ประกอบกิจกรรม 1 หลัง  --- 3,000,000  ---  ---  --- จ านวนคร้ังท่ีใช้ -ความสะดวกในการประกิอบกองช่าง

เฉลิมพระเกียรติ ในพิธีรัฐและงานประเพณี หมู่ 8 ต.หัวไทร (งบ อปท.) ประโยชน์กิจ กิจกรรม

กรรม/จ านวน -เสริมสร้างศักยภาพในการจัด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม

34 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบคลองตลาดน้ า -เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางเช่ือมต่อกว้าง 2.00 ม. 1,500,000  ---  ---  ---  --- ความพึงพอใจ อ านวยความสะดวก กองช่าง

หัวไทร ฝ่ังตะวันออก (โครงการต่อเน่ือง) ท้ังสองฝ่ัง ยาว 170 ม. (งบ อปท.) ให้ผู้ใช้บริการ ในการเดินทางเช่ือมต่อ

พร้อมก่อสร้าง ท้ังสองฝ่ัง

ศาลาท่ีพัก

จ านวน 4 หลัง

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและขยาย -เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อเหล่ียม 7,000,000  --- 7,000,000 7,000,000  --- 1 สาย สามารถแก้ปัญหา กองช่าง

ผิวจราขจร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนท่ี 2) คสล.ขนาด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) น้ าท่วม

1.50x1.50 ม.

ยาว  430ม.

พร้อมบ่อพัก 

30 จุดและขยาย

ผิวจราจรขนาด

กว้าง 11.0 ม.

ยาว 430ม.

หรือ พท.ไม่น้อย

กว่า 3,440 

ตร.ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ต่อ)
งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

36 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหัวไทร -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการ1 แห่ง หมู่ท่ี 8 500,000   ---   ---   ---   ---  -ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองงช่าง
ต.หัวไทร (งบ อปท.) สะดวก

37 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง ถนนเทศบาล12/1-เพ่ือบูรณะปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 แห่ง หมู่ท่ี3   --- 500,000   ---   ---   --- จ านวนผู้ได้รับ ความสะดวกในการใช้เส้นกองงช่าง
(ซอยตรงข้ามบ้านหมอสุวัฒน์) ต.หน้าสตน (งบ อปท.) ประโยนชน์ ทาง

38 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนเทศบาล 13 -เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี  หมู่ท่ี 7 600,000   ---   ---   ---   --- ระบายน้ าได้ สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกองงช่าง

บรรจบถนนเทศบาล 15 ต.หน้าสตน (งบ อปท.) รวดเร็วด ขังได้

500 ม.

39 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางคดน้ าไพร -เพ่ือใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเท่ียวบริเวณคลอง  --- 3,000,000   ---   ---   --- จ านวนผู้ใช้ประ  ประชาชนได้รับประโยชน์ กองงช่าง
หัวไทร (งบ อปท.) โยชน์/ความพึง การท่องเท่ียเชิงอนุรักษ์

พอใจ

40 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบายน้ าสายทางเข้าท่าเทียบ -เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี  หมู่ท่ี 3,7 600,000   ---   ---   ---   --- ระบายน้ าได้รวด สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกองงช่าง
เรือประมงบ้านหน้าศาบ (ทางเข้าสะพานปลา) ต.หน้าสตน (งบ อปท.) เร็ว ขังได้

1 แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ต่อ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

41 โครงการก่อสร้างเข่ือนหินเรียงคลองบางแค -เพ่ือการระบายน้ า หมู่ท่ี 1   --- 2,000,000   ---   ---   --- ความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

-ป้องกันการบุกรุกทางน้ า ต.หัวไทร (งบ อปท.) ป้องกันการบุกรุก

1 แห่ง

42 โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย -เพ่ือบูรณะปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน หมู่ท่ี 7   --- 1,600,000   ---   ---   --- ความพึงพอใจ ความสะดวกสบายสวยงามกองช่าง

ถนน 4012 (ฝ่ังตะวันออก) ต.หน้าสตน (งบ อปท.) และเป็นระเบียบ

1 แห่ง

43 โครงการก่อสร้างระบายน้ า ถนนสายซอยครูแดง -เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 500,000   ---   ---   ---   --- ระบายน้ าได้รวด สามารถแก้ปัญหาน้ าท่วมกองช่าง
(หลังวัดหัวไทร) ต่อจากของเดิมท้ัง 2 ข้าง ต.หัวไทร (งบ อปท.) เร็ว ขังได้

1 แห่ง

44 โครงการก่อสร้างสะพานเลียบคลองหัวไทรต่อจาก -เพ่ือบูรณะปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน หมู่ท่ี 1 9,000,000   ---   ---   ---   --- ความสะดวก ความสะดวกในการท่องกองช่าง

ของเดิม ตรงบ่อบ าบัดน้ าเสียถึงสุดเขตเทศบาล ต.หัวไทร (งบ อปท.) ความพึงพอใจ เท่ียวเชิงอนุรักษ์

1 สาย

45 โครงการก่อสร้างระบายน้ า ซอยทางเข้าหลังวัดหัวไทร -เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1   --- 700,000   ---   ---   --- ความพึงพอใจ สามารถแก้ปัญหาน้ าท่วมกองช่าง

ต.หัวไทร (งบ อปท.) ขังได้

1 แห่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

46 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าซอยธรรมรักษา -เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 600,000   ---   ---   ---   --- ความพึงพอใจ สามารถแก้ไขปัญหาน้ า กองช่าง

(ซอยบ้านหมวดลือ) ต่อจากของเก่าท้ัง 2 ด้าน จนถึง ต.หัวไทร (งบ อปท.) ท่วมขังได้

บ้านนายปลอบ 1 แห่ง

47 โครงการก่อสร้างยกระดับทางสาธารณะซอยหลังบ้าน -เพ่ือบูรณะปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน หมู่ท่ี 1 200,000   ---   ---   ---   --- จ านวนผู้ใช้เส้นทางประชาชนได้รับความ กองช่าง

จ่าทุม บรรจบถนนสายโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฏร์ ต.หัวไทร (งบ อปท.) ความพึงพอใจ สะดวก

1 สาย 50 ม.

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในชุมชนบ้านหน้า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในชุมชน 1 สาย ความ   ---   --- 350,000   ---   --- ความพึงพอใจ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

ศาล หมู่ท่ี 7 ต.หน้าสตน ยาวประมาณ (งบ อปท.) น้ าท่วมขังภายใน

80 ม. ชุมชน

47 โครงการขยายผิวจราจรถนนชายฝ่ังทะเลบ้านหน้าศาล เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพ่ือความ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า   ---   --- 480,000   ---   --- จ านวนผู้ใช้ ความสะดวกในการ กองช่าง

ฝ่ังหมู่ท่ี 7 ต.หน้าสตน สะดวกต่อการประกอบกิจการด้านการท่อง 525 ตร.ม. (งบ อปท.) ประโยชน์ ใช้เส้นทาง

เท่ียว

48 โครงการก่อสร้างศษลาท่ีพักแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ัง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว จ านวน 2 หลัง   ---   --- 300,000   ---   --- ความพึงพอใจ นักท่องเท่ียวได้ใช้ กองช่าง

ทะเลบ้านหน้าศาล หมู่ท่ี 7 ต.หน้าสตน และเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน (งบ อปท.) เป็นจุดพักผ่อน

49 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าถนนสายชายฝ่ังทะเล เพ่ือประโยชน์ใช้สอยเป็นทางเท้าและปรับ 1 สาย ยาว   ---   --- 480,000   ---   --- ความพึงพอใจ ความเป็นระเบียบและ กองช่าง

บ้านหน้าศาล หมู่ท่ี 7 ต.หน้าสตน ภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว ประมาณ 245 (งบ อปท.) จ านวนผู้ได้รับ ความสวยงามของ

เมตร ประโยชน์ แหล่งท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ต่อ)

ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

50 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าถนนสายทางเข้าแหล่ง เพ่ือประโยชน์ใช้สอย เป็นเส้นทางเท้าและ 1 สาย ยาว   ---   --- 320,000   ---   --- ความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาการระบาย กองช่าง

ท่องเท่ียวชายทะเลบ้านหน้าศาล (ทางเข้าสะพานปลา ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประมาณ (งบ อปท.) จ านวนผู้ได้รับ น้ าได้เป็นอย่างดี ความ

เดิม) ท้ัง 2 ฝ่ัง หมู่ท่ี 3,7 ต.หน้าสตน 160 ม. ประโยชน์ เป็นระเบียบเรียบร้อย

และความสวยงาม

51 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายชายทะเล เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวและ 1 สาย ยาว   ---   --- 400,000   ---   --- ความพึงพอใจ ความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

บ้านหน้าศาล หมู่ท่ี 7 ต.หน้าสตน พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ประมาณ 250 (งบ อปท.) จ านวนผู้ได้รับ และทรัพย์สิน และ

เมตร ประโยชน์ ความสวยงาม

52 โครงการวางท่อระบายน้ าถนนสายทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี ในช่วง 1 สาย ยาว รวม   ---   --- 942,000   ---   --- จ านวนครัวเรือน สามารถแก้ปัญหาน้ า กองช่าง

หมายเลข 4012 ฝ่ังทิศใต้ ฤดูน้ าหลาก ประมาณ 276 (งบ อปท.) ท่ีได้รับประโยชน์ ท่วมขังภายในชุมชน

เมตร ความพึงพอใจ ได้

53 โครงการติดต้ังเสาโฟมไฟถนนสายเทศบาล 1 ฝ่ังทิศ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัย 1 สาย จ านวน   ---   --- 480,000   ---   --- ความพึงพอใจ ความปลอดภัยใน กองช่าง

ตะวันตก ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 12 ต้น (งบ อปท.) ชีวิตและทรัพย์สิน

54 โครงการติดต้ังโคมไฟถนนสายเทศบาล 7 ตอนท่ี 1 เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ จ านวน 20 จุด   ---   --- 190,000   ---   --- ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ กองช่าง

(ถนนสายพลเดช) ประหยัดพลังงานไฟฟ้า (งบ อปท.) ใช้เส้นทางและปลอด

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ต่อ)



เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้บั รบัผิดชอบ

55 โครงการก่อสร้างประติมากรรม จุดอัฒลักษณ์ เพ่ือส่ือสารความอุดมสมบูรณ์ของ 1 แห่ง  ----  ---- 10,000,000 10,000,000  ---- เป็นการ เพ่ือให้คนท่ีมา กองช่าง

วิถีหัวไทร พุ่มข้าวบิณฑ์ วิถีนา วิถีชาวเล วิถี หัวไทร ซ่ึงมี เขา ป่า นา เล สะท้อน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สะท้อน เท่ียวได้เข้าใจ

ค้าขาย (คนจีน) ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง วิถีชีวิตคนหัวไทร วิถีคน ถึงจุดอัฒลักษณ์

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองหัวไทรเพ่ือการ หัวไทร วิถีหัวไทร ซ่ึงมี

ท่องเท่ียวท่ียังยืน ริมคลองหัวไทร เขา ป่า นา เล

56 โครงการติดต้ังโคมไฟถนน/โคมไฟส่องสว่าง เพ่ือบริการนักท่องเท่ียว  ถนนชายทะเล  ----  ---- 2,000,000  ----  ---- ความพึงพอใจ ความปลอดภัย กองช่าง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหน้าศาล (งบอุดหนุน) ของนักท่อง ในชีวิตและทรัพย์

 10 ชุด / เท่ียว สินของนักท่อง
ถนนรอบสนาม เท่ียว
หน้าอาคาร
สนง.เทศบาลฯ
20 ชุด /
ตลาดริมคลองหัวไทร

57 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ผสมยาง เพ่ือบูรณะปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนท่ีรวมไม่  ----  ---- 2,600,000 2,600,000  ---- จ านวนผู้ใช้เส้น ความสะดวกและ กองช่าง
พารา ถนนสายดงตาล ให้เกิดความสะดวก และความปลอดภัย น้อยกว่า ทาง/ความพึง ความปลอดภัย

ในการสัญจร 5,720 ตร.ม. พอใจ ในการสัญจร

58 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า เพ่ือสอนให้เด็กเยาวชนได้ว่ายน้ าเป็น 1 แห่ง  ----  ---- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ แก้ปัญหาเด็ก กองช่าง
ส่งเสริมการออกก าลัง ว่ายน้ าไม่เป็น

   รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2. การพัฒนาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากบลท่ีสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1. : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
•แผนงานบริการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

1 โครงการวางท่อเมนประปา -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพปริมาณน้ าประปาฝ่ังบางไร่ 1 แห่ง 50,000  --- 50,000  ---  --- ปริมาณน้ าใช้ -สามารถแก้ปัญหาการใช้น้ าได้กองการ

หมู่ท่ี 8 ให้เพียงพอต่อการใช้น้ า (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีเพียงพอ อย่างเพียงพอ ประปา

2 โครงการวางท่อและปรับปรุงท่อเมน - เพ่ือปรับปรุงระบบน้ าประปาให้ได้ หมู่ 3,7 ต.หน้าสตน  --- 600,000 600,000  ---  --- มีท่อเมนมากข้ึน -สามารถแก้ปัญหาเร่ืองน้ าไม่ กองการ

ในเขตเทศบาล มาตรฐานและน้ าใสสะอาด หมู่ 1,8 ต.หัวไทร (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประชาชนใช้น้ า สะอาด/น้ าไหลแรงข้ึน ประปา

ขยายเขตท่อเมน อย่างพอใจ

ประปา ขนาด

100 ม.ม.

3 โครงการซ่อม-เปล่ียน เคร่ืองสูบน้ าโรงสูบ - เพ่ือปรับปรุงระบบน้ าประปาให้ได้ 1 แห่ง 500,000  --- 500,000  ---  --- เพ่ิมประสิทธิ -สามารถแก้ปัญหาการใช้น้ าได้กองการ

น้ าดิบคลองชะอวด-แพรกเมือง มาตรฐานและน้ าใสสะอาด /เพ่ิมประ (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาพในการสูบน้ า อย่างเพียงพอ ประปา

สิทธิภาพ มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ

4 โครงการติดต้ังประตูน้ าเหล็กหล่อใต้ดิน -เพ่ือลดผลกระทบของผู้ใช้น้ าประปาจาก หมู่ 1,8 200,000  --- 200,000  ---  --- เพ่ิมประสิทธิภาพ -สามารถแก้ปัญหาเร่ืองท่อประกองการ

ปิด/เปิดท่อเมนส่งน้ าประปา การหยุดจ่ายน้ าเพ่ือซ่อมแซมท่อประปา ต.หัวไทร (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในการแก้ปัญหา ประร่ัวให้เกิดผลกระทบน้อยประปา

กรณีท่อแตก ท่ีสุด

เทศบาลต าบลหัวไทร

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

(กองการประปา)

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

5 โครงการเปล่ียนทรายกรองโรงกรองน้ า -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบบการ หมู่ 3 300,000  --- 300,000  ---  --- สร้างความพึง -ระบบการสูบจ่ายน้ าประปามี กองการ

ประปาเทศบาลต าบลหัวไทร ผลิตน้ าประปาสามารถผลิตน้ าประปา ต.หน้าสตน (งบ อปท.) (งบ อปท.) พอใจให้ประ ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองประปา

ท่ีสะอาดได้มาตรฐาน ชาชน ความต้องการใช้น้ าประปาอย่าง

เพียงพอ

6 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานประปา -เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนผู้มา หมู่ 3 300,000  --- 300,000  ---  --- เพ่ิมประสิทธิภาพ -ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ กองการ

โรงกรองน้ าประปา ติดต่อราชการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ต.หน้าสตน (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในการปฏิบัติ ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน ประปา

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี หน้าท่ีของพนัก การให้บริการและเพ่ิมประสิทธิ

งาน ภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าท่ีของกองการประปา

7 โครงการจ้างออกแบบโรงงานผลิตน้ าประปาและ -เพ่ือก่อสร้างระบบประปาขนาดใหม่ให้เพียงพอกับ หมู่ 1 300,000  --- 300,000  ---  --- รูปแบบเป็นไปตาม-ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับกองข่าง

อาคารประกอบบริเวณริมคลองชะอวด-แพรกเมือง ความต้องการใช้น้ าในปัจจุบันและอนาคต ต.หัวไทร (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความต้องการและ ประโยชน์

ข้อจ ากัด

8 โครงการวางท่อเมนประปาช่วงข้ามคลองหัวไทร -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการน้ าประปาฝ่ัง ท่อเมนขนาด 500,000  --- 500,000  ---  --- ท่อเมนส่งน้ าช่วง สามารถแก้ปัญหาการใช้น้ าได้กองการ

ตะวันตก ม.1,8 และ ม. 10 ให้เพียงพอต่อความ  150 ม.ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ข้ามคลองหัวไทร อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ประปา

ต้องการใช้น้ า ยาวประมาณ มีความม่ังคงถาวร

60 ม. และการส่งน้ าท่ี

เพียงพอต่อความ

ต้องการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

9 โครงการซ่อม-เปล่ียนมิเตอร์วัดน้ าท่อเมนจ่ายน้ า -เพ่ือปรับปรุงระบบจ่ายน้ าประปาให้ได้มาตรฐานและ1 ชุด 50,000  --- 50,000  ---  --- เพ่ิมประสิทธิ สามารถแก้ปัญหาการใช้น้ า กองการ

ประปา ขนาด 150 ม.ม. (โรงกรองน้ าประปา) ตรวจสอบการสูญเสียน้ าประปา (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาพในการจ่าย ได้อย่างเพียงพอ ประปา

น้ าประปาลด

ปริมาณการสูญ

เสียน้ า

10 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา -เพ่ือปรับปรุงระบบผลิตน้ า/ระบบจ่ายประปา 1 แห่ง 5,000,000  --- 5,000,000  ---  --- น้ าประปาสะอาด สามารถแก้ไขปัญหาคุณ กองการ

 (โรงกรองน้ าประปา) ให้ได้น้ าประปาท่ีสะอาดตามมาตรฐาน/มีน้ า (งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน) ได้มาตรฐานและ ภาพน้ า และเพ่ิมประสิทธิ ประปา

ใช้อย่างเพียงพอ เพียงพอต่อความ ภาพการให้บริการน้ าประ

ต้องการใช้ ปาอย่างเพียงพอ

11 โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ าดิบของการประปา -เพ่ือปรับปรุงขยายก าลังการผลิตระบบ บริเวณริมคลอง 2,000,000  --- 2,000,000  ---  --- จ านวนผู้ใช้น้ า ประชาชนได้รับประโยชน์กองการ-

เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ สาธารณูปโภค ชะอวด-แพรกเมือง (งบ  อปท.) (งบ  อปท.) ความพึงพอใจ ประปา

1 แห่ง (งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน)

12 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าประปาบริเวณ -เพ่ือพัฒนาระบบน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 1 แห่ง บริ  ---  --- 75,000,000  ---  --- จ านวนผู้ใช้น้ า ความสะดวกของผู้รับบริการกองการ-

ริมคลองชะอวด-แพรกเมือง เวณริมคลอง (งบ  อปท.) ท่ีเพ่ิมข้ึน ในเขตเทศบาล ประปา

ชะอวด-แพรกเมือง (งบ อุดหนุน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

13 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าเพ่ือใช้ใน เพ่ือเพ่ิมขนาดความจุให้เก็บกักน้ าได้เพ่ิมมาก 100x200  ---  ---  --- 3,000,000  --- เพ่ิมความจุใน เพ่ิมประสิทธิภาพ กองการ-

ระบบประปา ข้ึน เมตร ลึกเฉล่ีย (งบ  อปท.) การกักเก็บน้ า การให้บริการ ประปา

3.00 เมตร แก้ปัญหาน้ าดิบ
ม. 3 ต.หนา้สตน ขาดแคลนช่วงฤดูแล้ง

14 โครงการวางท่อเมนส่งน้ าดิบ SDPE ขนาดǾ250 เพ่ืแก้ไขปัญหาน้ าดิบขาดแคลนช่วงวิกฤตภัย ม.1,3,9  ---  --- 9,000,000  ---  --- มีน้ าใช้เพียงพอ น้ าดิบขาดแคลนใน กองการ
ม.ม.รวมความยาวประมาณ 4,600 เมตร พร้อม แล้ง ต.หัวไทร (งบ  อปท.) ช่วงวิกฤตภัยแล้ง ประปา
อุปกรณ์ ท่อ SDPE ขนาด สามารถตอบสนอง

250 ม.ม. ยาว ความต้องการใช้น้ า
4,600 ม. เพ่ือการอุปโภคบริโภค

15 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าส ารองเพ่ือ เพ่ือเพ่ิมขนาดความจุให้ 100x200 ม.  ---  ---- 1,500,000 1,500,000 3,000,000 1,200 ไดเ้พ่ิมขนาด กองช่าง

การประปา กักเก็บน้ าได้เพ่ิมมากข้ึน ลึกเฉล่ีย 3.00 ม. ครัวเรือน ความจใุนการ
ความจุ 50,000 ได้มีน้ าใช้ กกัเก็บน า้ แก้
ลูกบาศ์เมตร ไขปัญหาน า้ดิบ

เคียง

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงฤดู วางท่อเหล่ียม คสล.  ---- 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1 สาย สามารถแก้ไข กองช่าง
และขยายผิวจราจร ถนนสายเทศบาล 1 ฝน ขนาด 1.50x1.50 ปัญหาน้ าท่วม
1 (ตอนท่ี 2) เมตร ยาว 430 ม.

พร้อมบ่อพัก 30 จุด
และขยายผิวจราจร
ขนาดกว้าง 11.0 ม.
ยาว 430 ม. หรือ พท.
ไม่น้อยกว่า 3,450

ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

17 โครงการจ้างออกแบบ และเขียนแบบ -เพ่ือใช้ขอสนับสนุนงบประมาณ และ รูปแบบท่ีได้  ---  --- 200,000  ---  --- ความถูกต้อง -สามารถใช้ในการ กองช่าง/

งานก่อสร้างโรงสูบน้ าและวางท่อเมนส่งน้ าดิบ แหล่งเงินกู้ มาตรฐานทาง (งบอุดหนุน ตามหลัก ขอสนับสนุนงบ กองการ

ของการประปา วิศวกรรม จากหน่วย วิศวกรรมและ ประมาณหรือ ประปา
จ านวน 10 ชุด งานอ่ืนๆ) เทคนิคด้านช่าง แหล่งเงินกู้
พร้อมประมาณ
ราคา/ราคากลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของคณะ  - เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้ 150 คน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้จากการ กองสวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน,ผู้น าชุมชน,คณะผู้บริหาร, บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ได้รับความรู้/ประสบ ศึกษาดูงานมาปรับเปล่ียน

พนักงานเทศบาลฯ และกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ  และกลุ่มต่างๆมีความรู้และสามารถน ามาประ การณ์ ให้กับชุมชนตัวเอง

ยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนตนเองได้ต่อไป

2 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  - เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ 7 ชุมชน  -  - 20,000  --- ชุมชนมีการต่ืนตัว - เพ่ือให้ความส าคัญกับ กองสวัสดิการฯ

ชุมชนท่ีเข้มแข็ง (งบ อปท.) มีความเข้มแข็ง ชุมชนในการแข่งขันกัน
ท าความดี

3 โครงการเสวนาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง - เพ่ือให้ชุมชนในเขตเทศบาลได้มีเวที 7 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีโอกาสสะท้อน - ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

แสดงความคิดเห็นและร่วมในการพัฒนา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เป็น มีความเข้มแข็งทุกด้าน
ชุมชน ทางออกในการแก้ปัญหา

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลรู้และเข้าใจใน7 ชุมชน/  --- 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ - เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระ กองสวัสดิการฯ

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-สถานศึกษา 2 แห่ง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีความเข้าใจในระ มหากษัตริย์และความจงรัก

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข บอบประชาธิปไตย ภักดี

5 โครงการเย่ียมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ  - เพ่ือให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล100 คน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ผู้สูงอายุมีขวัญก าลัง - ผู้สูงอายุมีความรู้สึก กองสวัสดิการฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ใจท่ีดีข้ึน ว่ายังไม่ถูกทอดท้ิง

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณ  - เพ่ือให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์7 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนมีสุขภาพ - เยาวชนมีสุขภาพร่างกาย กองสวัสดิการฯ

ภาพชีวิตเยาวชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แข็งแรง แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจาก

โรคภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.ท่ี 2 : พัฒนาคนและสังคม

แผนงาน : เคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลหัวไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการเย่ียมสุขภาพชุมชน  - เพ่ือให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุใน 7 ชุมชน  ---  --- 35,000  ---  --- เป็นการแก้ปัญหา - ผู้สูงอายุมีความรู้สึก กองสวัสดิการฯ

เขตเทศบาล (งบ อปท.) ในระดับเบ้ืองต้น ว่ายังไม่ถูกทอดท้ิง

8 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ไร้ความสามารถ  - เพ่ือให้ความส าคัญกับกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส 990 คน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุได้รับเงิน - กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมี กองสวัสดิการฯ

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ได้มีโอกาสรับสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลปกติ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สงเคราะห์เพ่ิมข้ึน ความรู้สึกว่าหน่วยงานเทศบาลยัง

ไม่ทอดท้ิงและให้ความส าคัญ

9 โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร  - เพ่ือให้ความส าคัญกับกลุ่มบุคคลผู้ด้อย 2 คร้ัง  --- 20,000 20,000  ---  --- จ านวนผู้พิการได้ - อาสาสมัครได้ทราบข้อ กองสวัสดิการฯ

ช่วยเหลือคนพิการ โอกาสได้มีโอกาสรับสิทธิเท่าเทียมกับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) ได้รับความช่วยเหลือ มูลจากภายนอกมาพัฒนา
บุคคลปกติ เพ่ิมมากข้ึน

10 โครงการออกหน่วยปฏิบัติการของผู้ดูแล - เพ่ือให้ความช่วยเหลือ/แนะน าส าหรับคนพิการ2  คร้ัง  ---  --- 30,000  ---  --- คนพิการได้รับการดู - คนพิการได้รับความ กองสวัสดิการฯ

คนพิการ (อาสาสมัคร) (งบ อปท.) แลเอาใจใส่ท่ีดีข้ึน ช่วยจากเหลืออย่างท่ัวถึง

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ -เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้พิการ 7 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สร้างประสบการณ์ - คนพิการและผู้สูง กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เติมเต็มความรู้ อายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

12 โครงการเข้าค่ายยาเสพติด - เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงมีความรู้มีความคุ้มกันในการป้องกัน7 ชุมชน  --- 50,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้ติดยา - กลุ่มเส่ียงมีภูมิคุ้มกัน กองสวัสดิการฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลดน้อยลง ยาเสพติด

13 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ 7 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100 คน ผู้อบรมได้ความรู้และ กองสวัสดิการฯ

เร่ืองพิษภัยและอันตรายของยาเสพติด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เข้าใจอันตรายยาเสพติด

14 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน -เพ่ือดูแลผู้สูงอายุให้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 7 ชุมชน  --- 40,000 40,000  ---  --- ผู้สูงอายุได้รับการ -ให้ความส าคัญกับผู้สูง กองสวัสดิการฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) ดูแลเพ่ิมมากข้ึน อายุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ -เพ่ือเป็นสวัสดิการ ช่วยเหลือผู้สูงอายุของเทศบาลฯ7 ชุมชน 5,356,800 5,596,800 5,836,800 6,076,800 6,076,800 ผู้สูงอายุได้รับการ -ให้ความส าคัญกับผู้ กองสวัสดิการฯ

-สนองตอบตามนโยบายของรัฐบาล (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ดูแลเพ่ิมมากข้ึน สูงอายุ
จากรัฐาล) จากรัฐาล) จากรัฐาล) จากรัฐาล) จากรัฐาล) เป็นการสร้างความพึง

พอใจให้กับผู้สูงอายุ

(608 คน)

16 โครงการสงเคราะห์เบ้ียความพิการ -เพ่ือเป็นสวัสดิการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ 7 ชุมชน 1,152,000 1,200,000 1,248,000 1,296,000 1,296,000 ผู้สูงอายุได้รับการ -ให้ความส าคัญกับผู้พิการ กองสวัสดิการฯ

-สนองตอบตามนโยบายของรัฐบาล (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ดูแลเพ่ิมมากข้ึน -รัฐดูแล ไม่ถูกทอดท้ิง
ท่ัวไป) ท่ัวไป) ท่ัวไป) ท่ัวไป) ท่ัวไป) เป็นการสร้างความพึง

พอใจให้กับผู้สูงอายุ

(86 คน)

17 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือเป็นสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ 7 ชุมชน 36,000         36,000     42,000    48,000     48,000    ผู้ป่วยได้รับการดูแล ให้ความส าคัญกับผู้ กองสวัสดิการฯ

ผู้ป่วยเอดส์/สนอตอบตามนโยบายของ (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เพ่ิมมากข้ึน/เป็นการ ป่วยเอดส์/รัฐดูแล
รัฐบาล ท่ัวไป) ท่ัวไป) ท่ัวไป) ท่ัวไป) ท่ัวไป) ท่ัวไป) สร้างความพึงพอใจ ไม่ถูกทอดท้ิง

ให้กับคนป่วยเอดส์
(8 คน)

18 โครงการเสริมสร้างคนดีศรีหัวไทร  เพ่ือเสริมสร้างให้คนหัวไทร ให้เป็น 2 คร้ัง  ---  --- 10,000  ---  --- เพ่ิมขวัญก าลังใจให้ - เป็นขวัญก าลังใจให้ กองการศึกษา

คนดี กับคนท่ีท าความดี กับคนดี

19 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรไป - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรใน 1 คร้ัง 100,000  --- 100,000  ---  --- ผู้ท่ีไปศึกษาต่อได้รับ - บุคลากรในองค์กรมี ส านักปลัด

ศึกษาต่อ องค์กร (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความรู้ประสบการณ์ ความรู้เพ่ิมมากข้ึน
เพ่ิมข้ึน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนมีอาชีพ 7 ชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 7 ชุมชน ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการฯ

ท่ีย่ังยืน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)  สร้างรายได้

2 โครงการรวมกลุ่มอาชีพและจัดต้ังกลุ่มออม เพ่ือให้ชุมชนได้มีการรวมกลุ่มและเข้าใจถึง 7 ชุมชน 200,000 200,000 7 ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ กองสวัสดิการฯ

ทรัพย์ กระบวนการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน

3 โครงการถอดองค์ความรู้แผนชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ในการ 7 ชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 7 ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ กองสวัสดิการฯ

วางแผนการด าเนินชีวิตของครอบครัว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน

4 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญา 7 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 7 ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ กองสวัสดิการฯ

แขนงต่างๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน

5 โครงการศึกษาดูงาน 7 ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเติมเต็มความรู้จากภายนอก 7 ชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 7 ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ กองสวัสดิการฯ

น ามาปรับใช้กับชุมชนตนเอง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน/ประสบการณ์

6 โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตและ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่กลุ่มสตรี/ชุมชน 7 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 7 ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ กองสวัสดิการฯ

ส่งเสริมอาชีพแก่สตรี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน/ประสบการณ์

7 โครงการ 1 ชุมชน 1 อาชีพ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพ มี 7 ชุมชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 7 ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ กองสวัสดิการฯ

รายได้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน/ประสบการณ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลหัวไทร

 ยุทธศาสตร์พัฒนาท่ี 3 : เศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



เป้าหมาย ตัวชีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนมีความรู้ ประ 7 ชุมชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 7 ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ กองสวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน สบการณ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน/ประสบการณ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาลุ่มน ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจาก  - เพ่ือแก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม / น ้าเสีย / 2 สาย  ---  --- 3,000,000 3,000,000 ในเขต พท. - สามารถปรับปรุงระบบนิเวศน์ กองสาธารณสุขฯ

แนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จ การขยายพันธ์ุสัตว์น ้า / ระบบนิเวศน์วิทยา/ (งบอุดหนุน (งบอุดหนุน อ้าเภอหัวไทร วิทยา/ส่ิงแวดล้อมฯ ให้กลับ

พระเจ้าอยู่หัว ความสมดุลทางธรรมชาติ จากรัฐบาล) จากรัฐบาล) คืนสู่ธรรมชาติดังเดิม

2 โครงการพัฒนาลุ่มน ้าทะเลสาปสงขลา  - เพ่ือแก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม / น ้าเสีย / การ 2 สาย  ---  --- 3,000,000 3,000,000 ในเขต พท. - สามารถปรับปรุงระบบนิเวศน์กองสาธารณสุขฯ

ขยายพันธ์ุสัตว์น ้า / ระบบนิเวศน์วิทยา/ (งบอุดหนุน (งบอุดหนุน อ้าเภอหัวไทร วิทยา/ส่ิงแวดล้อมฯ ให้กลับ

ความสมดุลทางธรรมชาติ จากรัฐบาล) จากรัฐบาล) คืนสู่ธรรมชาติดังเดิม

3 โครงการ Big cleaning day -เพ่ือให้ประชาชในชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย 7 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเข้าร่วม -ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

เป็นเมืองน่าอยู่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการอย่าง รักษาความสะอาดบ้านเมือง

น้อย 80% -ชุมชนในเขตเทศบาลมีความ

สะอาดเรียบร้อยเป็นเมืองน่าอยู่

4 โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  - เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 800 ฉบับ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อย่างน้อย 70% - ประชาชนมีจิตส้านึกช่วยกัน กองสาธารณสุขฯ

สร้างจิตส้านึกให้ประชาชนรักษาส่ิงแวดล้อม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีจิตส้านึก อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

5 โครงการด้าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหา  - เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 8 สาย 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนทั ง 7 - ประชาชนมีจิตส้านึกช่วยกัน กองสาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชนมีส่วนร่วม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลหัวไทร

วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 4 : ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงาน : สาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวชีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการลดมลภาวะด้านกล่ิน โดยใช้จุลินทรีย์  - เพ่ือลดปัญหาด้านมลภาวะด้านต่าง ๆ 2 แห่ง 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 ตลาดสดเทศบาล - สามารถแก้ปัญหามลภาวะ กองสาธารณสุขฯ

ธรรมชาติ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีความสะอาด ด้านกล่ิน

7 โครงการหน่ึงอาคารบ้านเรือน หน่ึงบ่อดักไขมัน  - ควบคุมมลพิษจากน ้าเสียและลดปริมาณน ้าเสีย200 ครัวเรือน  ----  ----- 120,000  ---- 120,000 ลดมลพิษด้านน ้า - สามารถแก้ปัญหาไขมันตก กองช่าง
ให้ดีขึ น (งบ อปท.) (งบ อปท.) เสียในชุมชน ค้างไหลลงสู่ล้าคลอง

8 โครงการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสวนหย่อม -เพ่ือเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 1/ชุมชน  ----  ---- 100,000  ----  ---- เพ่ิมคุณภาพชีวิต -ประชาชนสามารถใช้เป็นท่ี กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล (งบ อปท.) ใน 7 ชุมชน พักผ่อนหย่อนใจ

9 โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าประปา -เพ่ือตรวจหาค่าคุณภาพน ้า และค่า Ph 1 ครั ง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000  ---- ท้าให้รู้ว่าคุณภาพ -เพ่ือคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น ้า กองประปา
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) น ้าสารบ่นเป้ือน ประปาปลอดสารพิษต่างๆ

10 โครงการลดภาวะโลกร้อน -เพ่ือรณรงค์ให้ชุมชนปลูกต้นไม้ เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 1-2 ครั ง/ปี  ----- 50,000 50,000  ---- 50,000 มากน้อยเพียงใด -สามารถแก้ปัญหาโลกร้อนได้ กองสาธารณสุขฯ

และให้ความรู้เร่ืองความส้าคัญของต้นไม้/สิงแวดล้อม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และได้รับความรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการลดขยะท่ีต้นทาง  - เพ่ือแก้ปัญหาการจัดเก็บขยะ และส่งเสริมให้ 7 ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถลดปริ - ประชาชนเห็นขยะรู้สึกว่า กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนลดปริมาณขยะจากแหล่งก้าเหนิด 2-5 กิจกรรม (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มาณขยะได้เพ่ิมขึ น มีคุณค่า

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ใน 7 ขุมชน

2 โครงการจ้างเหมาทิ งขยะมูลฝอยและ -เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองสถานท่ีทิ งขยะในเขตเทศบาล1.5 ล้านตัน/ปี 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สามารถลดปัญหา -สามารถลดปัญหาเร่ืองสถาน กองสาธารณสุขฯ

ส่ิงปฏิกูลนอกเขตพื นท่ี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เร่ืองสถานท่ีทิ ง ท่ีทิ งขยะ

3 โครงการจัดซื อท่ีดินเพ่ือก่อสร้างเตาเผา -เพ่ือลดปัญหามลภาวะด้านต่างๆ ท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย2-5 ไร่  --- 2,500,000  ---  ---  --- สามารถลดปัญหา -เพ่ือแก้ปัญหาสถานท่ีทิ งขยะ กองสาธารณสุขฯ

ขยะไร้มลพิษ -แก้ปัญหาเร่ืองไม่มีท่ีทิ งขยะ (งบ อปท.) เร่ืองสถานท่ีทิ ง

4 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ -เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองการก้าจัดขยะ เตาเผาขยะ 1 ชุด  ---  --- 3,000,000  ---  --- สามารถลดปัญหา -เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองการก้าจัด กองสาธารณสุขฯ

พร้อมอาคาร อาคาร 1 หลัง (งบ อปท.) เร่ืองสถานท่ีทิ ง ขยะมูลฝอย

5 โครงการจัดท้าน ้าหมักชีวภาพ -เพ่ือน้าเศษพืชผักท่ีทิ งแล้วมาหมักท้าปุ๋ย เป็นการลด1 แห่ง  ---  --- 20,000  --- 20,000 ลดความเส่ียง -สามารถแก้ปัญหาขยะล้นเมืองกองสาธารณสุขฯ

ปริมาณขยะท่ีน้าไปทิ ง (งบ อปท.) (งบ อปท.) สารเคมี ท้าลายส่ิงแวดล้อม

6 โครงการรณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  - เพ่ือลดปริมาณการจัดเก็บขยะ 10 ครั ง / ปี 5,000  ---- 5,000 5,000 5,000 ปริมาณขยะ - ลดภาระเร่ืองการจัดเก็บขยะ กองสาธารณสุขฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลดลง 20-40%

งบประมาณและท่ีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น ้า ส่ิงแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพื นท่ีสีเขียวสและการใช้พลังงานสะอาด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 4 : ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงาน : ก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการพัฒนาและพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมใน  - เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อมในชุมชน 7 ชุมชน  ----  ---- 10,000  ----- 10,000 ส่ิงแวดล้อมไม่ - ลดปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ

ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถูกท้าลาย

8 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาล  - เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อมในชุมชน 3 ครั ง 10,000  ----- 10,000  ---- 10,000 ส่ิงแวดล้อมไม่ - ลดปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถูกท้าลาย

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 : สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  - เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 100 คน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพ่ิมคุณชีวิตได้ - อสม. / ชุมชนเข้าใจบทบาท/ กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล มาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประมาณ 60% มาตรฐานด้านสาธารณสุข

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.  - เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 12 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อสม. มีคุณภาพ - ได้รับความรู้ความเข้าใจ กองสาธารณสุขฯ

บทบาทหน้าท่ีของ อสม. ( งบ อปท.) ( งบ อปท.) ( งบ อปท.) ( งบ อปท.) ( งบ อปท.) มีความเข้าใจดีข้ึน เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของ

อสม.

3 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากร  - เพ่ือป้องกันภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค 70 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70% ของผู้ร่วม -หากมีโรคประจ าตัวสามารถ กองสาธารณสุขฯ

ในเขตหน่วยงาน  - เป็นการคัดกรองภาวะเส่ียงในวัย 35 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการสุขภาพดีข้ึน แก้ปัญหารักษาป้องกันได้ทัน

ปีข้ึนไป

4 โครงการน้ าประปาด่ืมได้ -เพ่ือให้ประชาชน/นักเรียน 5 เคร่ือง  ---  --- 300,000 300,000  --- ประชาชนมีน้ าด่ืม -เพ่ืออ านวยให้ประชาชน/ กองสาธารณสุขฯ

ได้มีน้ าด่ืมท่ีสะอาดบริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) ท่ีได้คุณภาพ นักเรียน ได้ด่ืมน้ าประปาท่ีสะอาด

5 โครงการอนามัยแม่และเด็ก  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก 2 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพ่ิมคุณภาพให้กับ  - มารดาและทารกมีความ กองสาธารณสุขฯ

 - เพ่ือป้องกันภาวะเส่ียงของมารดาและทารก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ผู้เป็นแม่ท่ีมีต่อลูก ปลอดภัยต่อภาวะเส่ียงและ

 - เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและแก้ไขปัญหา ดีข้ึน ภาวะแทรกซ้อนในระยะต่างๆ

   ทุภาวะทุโภชนาการในเด็ก ฯลฯ  - สามารถพัฒนาคุณภาพของ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลหัวไทร

ท่ี โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

6 โครงการถนนปลอดถังขยะ  - เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและ7 ชุมชน  ---  --- 20,000 20,000 20,000 ลดอัตราขยะน้อยลง - สามารถลดปริมาณขยะบน กองสาธารณสุขฯ

เป็นเม่ืองน่าอยู่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ท้องถนน

พอใจต่อการให้บริการของ

7 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค  - เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถซ้ือสินค้าท่ีปลอดสารพิษ2 คร้ัง  --- 20,000 20,000 20,000 20,000 สร้างความเช่ือม่ัน - ผู้ซ้ือปลอดภัยจากสารพิษ กองสาธารณสุขฯ

และถูกหลักอนามัย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ให้กับผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน ตกค้าง

8 โครงการสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม  - เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความรู้เข้าใจถึงหลักสุขาภิบาล100 คน  --- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีคุณภาพชีวิตท่ีดี - ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึง กองสาธารณสุขฯ

และอนามัยส่ิงแวดล้อม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ให้ผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน หลักสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดล้อม สามารถขยาย

9 โครงการพัฒนาตลาดดีมีมาตรฐาน  - เพ่ือเตรียมรับการประเมิน / ตรวจเย่ียมตลาด และ12 คร้ัง/ปี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ตลาดสดมีความ  - การด าเนินงานตลาดเป็นไป กองสาธารณสุขฯ

ต้อนรับคณะดูงานจากสถานท่ีต่าง ๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะอาด สร้างความ ตามเป้าหมาย

 - เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมตลาดให้มีมาตรฐาน ประทับใจผู้ซ้ือ-ขาย  - ยังคงรักษามาตรฐานของ

ดีย่ิงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตลาดได้อย่างต่อเน่ือง

10 โครงการอาหารและยา -เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์- น้ ามันทอดซ้ า  ---  --- 30,000 30,000 30,000 สร้างความเช่ือม่ัน - ชุมชนได้รับการบริโภคผลิตภัณฑ์ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพในพ้ืนท่ีเทศบาล - เคร่ืองส าอาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แก่ผู้บริโภค สุขภาพท่ีปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ

- ยาแผนโบราณ

11 โครงการสร้างสุขภาพชุมชน  - เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน7 ชุมชน  ---  --- 50,000 50,000 50,000 เพ่ิมคุณภาพชีวิต  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

 - เพ่ือลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคอันตรายฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ให้กับชุมชน จัดการสุขภาพ

12 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข -เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขให้มีความรู้7 ชุมชน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ -สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน กองสาธารณสุขฯ

มีประสบการณ์จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน สาธารณสุขให้ดีข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้-เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ7 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุมีคุณภาพ -สามารถพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกองสาธารณสุขฯ

สูงอายุ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชีวิตท่ีดีข้ึน ให้มีคุณภาพท่ีดีข้ึน

14 โครงการนวดแผนโบราณ -เพ่ือสนับสนุนการเรียนนวดแผนไทย 7 ชุมชน  ---  --- 50,000 50,000  --- มีผู้เข้าร่วมโครงการ -สามารถน าความรู้ไปประกอบ กองสาธารณสุขฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) ร้อยละ 10% อาชีพได้

15 โครงการให้บริการประชาชนด้านการ -เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อการรักษาโรค7 ชุมชน  ---  --- 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ -สามารถป้องกันโรคอ่ืนๆท่ีตาม กองสาธารณสุขฯ

รักษาโรคข้ันพ้ืนฐาน ข้ันพ้ืนฐาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ร้อยละ 10% มาภายหลังได้

16 โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา -เพ่ือให้ชุมชนได้มีน้ าหยอดเหรียญบริโภคท่ีสะอาด7 ชุมชน  ---  --- 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีคุณภาพ -สามารถแก้ปัญหาน้ าประปา กองการประปา

ให้ชุมชน สามารถด่ืมได้อย่างปลอดภัยและม่ันใจ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชีวิตท่ีดีข้ึน ให้สะอาด/สร้างความม่ันใจ

ให้ผู้บริโภคในระดับหน่ึง

17 โครงการแก๊สชีวภาพ -เพ่ือผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในชุมชน 7 ชุมชน  ---  --- 50,000 50,000 50,000 ลดการปริมาณ -สามารถแก้ปัญหาเร่ืองการใช้ กองสาธารณสุขฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การใช้สารเคมี แก๊สชีวภาพในราคาแพงได้

18 โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์และ -เพ่ือป้องกันการป่นเป้ือนความสะอาดตามสุขลักษณะ1 แห่ง 500,000  --- 500,000 500,000 เพ่ิมมาตรการป้องกัน -เน้ือสัตว์ปลอดจากส่ิงปนเป้ือน กองสาธารณสุขฯ

ติดต้ังวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน -ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือโรคในเน้ือสัตว์ หมู่ 8 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การแพร่เช้ือโรค ผู้บริโภคได้ประโยชน์ สามารถก า

โรงฆ่าสัตว์ -ความสะอาดในการก ากับควบคุม ต.หัวไทร และรักษาความสะอาด กับควบคุมได้ตามมาตรฐานและ

ข้อก าหนดของกรมอนามัย

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

19 โครงการคัดกรองภาวะเส่ียงจากโรค  เพ่ือป้องกันโรคอันตรายท่ีพบมาก  200 คน  --- 60,000 60,000 60,000 60,000 ลดอัตราการเส่ียง - ประชาชนเป้าหมายมีสุขภาวะ

ความโลหิตสูง/เบาหวาน มะเร็งปากมดลูก   - เพ่ือคัดกรองภาวะเส่ียงในประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ร้อยละ 80% ปลอดภัยจากโรคอันตราย ท่ีมี กองสาธารณสุขฯ

ในประชาฃนท่ีมีอายุ 35 ปีข้ันไป ท่ีมีอายุ 35 ปีข้ึนไป อันตราการป่วยและตายสูง

20 โครงการแพทย์ทางเลือก  - เพ่ือป้องกันและบ าบัดโรคท่ีเกิดจาก 2 คร้ัง  ---  --- 50,000 50,000 50,000 ลดอัตราการเส่ียง  - ประชาชนสามารถน าภูมิ กองสาธารณสุขฯ

ความเส่ือมของร่างกาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ร้อยละ 80% ปัญญาไทยและภูมิปัญา

 - เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างกาย ใจ ตะวันออกมาใช้ให้เกิดประ-

 จิตวิญญาณธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม โยชน์ในด้านสุขภาพ

 - เกิดเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

สาธารณสุข

 - ประชาชนรักและแหนหวง

ในทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

21 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เข้าใจถึงการ7 ชุมขน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดอัตราการแพร่ - สามารถป้องกันการติดต่อ กองสาธารณสุขฯ

ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระบาดลง จากโรคต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี

22 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน  - เพ่ือฉีดพ่นหมอกควันส าหรับป้องกันโรค 4 เคร่ือง  ---  --- 60,000 60,000 60,000 ลดปัญหาการแพร่ - สามารถป้องกันการติดต่อ กองสาธารณสุขฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระบาด จากโรคต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี

23 โครงการโรคเอดส์ -เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ7 ชุมขน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70% - สามารถป้องกันการติดต่อ กองสาธารณสุขฯ

ในการป้องกันตนเอง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของผู้เข้าร่วมโครงการ และแพร่ระบาดได้ในระดับหน่ึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

24 โครงการควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค  - เพ่ือป้องกัน / ควบคุม / ก าจัด สัตว์และแมลงน าโรค7 ชุมชน  --- 40,000 40,000 40,000 40,000 ลดปัญหาการแพร่  - สามารถลดประชากรสัตว์ กองสาธารณสุขฯ

มิให้แพร่ระบาดมาสู่คน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระบาดน้อยลง และแมลงน าโรค

 - อัตราป่วยด้วยโรคท่ีน าโดย

สัตว์และแมลงลดลง

 - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ก าจัดท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ

สัตว์และแมลงน าโรค

25 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์แก่ - เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความรู้เก่ียวกับประชาชนในเขตเทศบาล  --- 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดอัตราความเส่ียง - ประชาชนรับรู้ข้อมูลและหา งานพัฒนาชุมชน

กลุ่มเส่ียงและประชาชน โรคเอดส์และสามารถหาวิธีการป้องกันตัวเองได้7 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เหลือน้อยลง ทางป้องกันโรคเอดส์ได้ กองสวัสดิการ

26 โครงการตรวจและให้ค าแนะน าทางด้าน  - เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ซ้ือ / ขาย เข้าใจถึงหลักสุขาภิบาล100 ร้าน  --- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้ซ้ือ / ผู้ขายปลอดภัยจาก กองสาธารณสุขฯ

สุขาภิบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ไม่น้อยกว่า 70% การรับประทานอาหาร

27 โครงการก าจัดสัตว์และพาหนะน าโรค  - เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ7 ชุมชน  --- 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดอัตราการแพร่ - สามารถป้องกันการแพร่ กองสาธารณสุขฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระบาดน้อยลง ระบาดของโรคชนิดต่าง ๆ

28 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ  - เพ่ือให้ผู้เล้ียงสุนัขได้น ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ7 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดปริมาณโรคพิษสุ - สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขฯ

สุนัขบ้า สุนัขบ้า (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) นัขบ้า 90% บ้าแพร่ระบาด

29 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ -เพ่ือป้องกันยุงลายท่ีแพร่ระบาด โดยการฉีดพ่นหมอก7 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดปริมาณไข้เลือด - สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกกองสาธารณสุขฯ

เลือดออก ควัน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 90% บ้าแพร่ระบาด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

30 โครงการในพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือสนองนโยบายตามพระราชด าริ 7 ชุมชน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 7 ชุมชน สนองตอบตามแนวทางพระ กองสาธารณสุขฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ราชด าริพระองค์ท่าน

31 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 7 ชุมชน  -----  ----- 50,000 50,000 50,000 7 ชุมชน สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขฯ

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

32 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ เพ่ือส ารวจและข้ึนทะเบียนหมา แมว 7 ชุมชน  -----  ----- 10,000 10,000 10,000 7 ชุมชน หมาและแมวได้รับการข้ึน กองสาธารณสุขฯ

ข้ึนทะเบียนสัตว์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ทะเบียนถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ. 02

แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและ 1,000-2,000 คน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จน.ผู้เข้าร่วมงาน - ประชาชนได้มีโอกาส กองการศึกษา
ประเพณีเอาไว้สืบทอดตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ร่วมสรงน้้าพระพุทธสิหิงค์

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและ 5,000-10,000 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จน.ผู้เข้าร่วมงาน - ประชาชนได้มีส่วนร่วม กองการศึกษา
ประเพณีเอาไว้สืบทอดตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ในการอนุรักษ์ประเพณี

3 โครงการตักบาตรวันข้ึนปีใหม่  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและ 2,000 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จน.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ประชาชนได้มีส่วนร่วม กองการศึกษา
ประเพณีเอาไว้สืบทอดตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ในการอนุรักษ์ประเพณี

4 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จน.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ประชาชนได้มีส่วนร่วม กองการศึกษา/
(ลากพระ) ประเพณีสืบทอดตลอดไป ประมาณ 10,000- (งบ อปท./อบจ.) (งบ อปท./อบจ.) (งบ อปท./อบจ.) (งบ อปท./อบจ.) (งบ อปท./อบจ.) มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ในการอนุรักษ์ ประเพณี ร่วมกับ อบจ.

20,000 คน ท้องถ่ิน

5 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสนับสนุน  - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาให้คงไว้ 3 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จน.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม -ให้ความส้าคัญต่อกิจ กองการศึกษา
กิจกรรมทางศาสนา ตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีปริมาณเพ่ิมข้ึน กรรมทางศาสนา

6 โครงการงดเหล้าเข้าวัดเน่ืองในวัน  - เพ่ือให้ประชาชนชาวพุทธงดด่ืมเหล้าและของ 3 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จน.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม -สามารถท้าจิตใจให้ว่าง กองการศึกษา
เข้าพรรษา มึนเมา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีปริมาณเพ่ิมข้ึน  ในการถือศีลเจริญภาวนา

วันเข้าพรรษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต้าบลหัวไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 : การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการอุดหนุนและส่งเสริม งาน -เพ่ืออุดหนุนส่งเสริมและต่อยอดงานประเพณีและ 2-3 กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน 2-3 -เป็นการสืบสานงานประ กองการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรมประเภทต่างๆ วัฒนธรรมต่างๆให้อ้าเภอหัวไทร และหน่วยงานอ่ืนๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หน่วยงาน เพณีของท้องถ่ินให้คงไว้

ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมสืบทอดต่อไป สืบไป

8 โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม - เพ่ืออนุรักษ์มรดกอันเป็นคุณค่าของท้องถ่ิน 2 คร้ัง  ---  --- 400,000  --- 400,000 จ้านวนประเพณีของ - วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน กองการศึกษา

ประเพณีและวัฒนธรรม ให้คงไว้ตลอดไป (งบ อปท. / (งบ อปท. / ท้องถ่ินตามเทศกาล ไม่สูญหาย
อุดหนุน) อุดหนุน)

9 โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน  - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณี 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1 คร้ัง - สามารถท้าให้ประชา งานป้องกันฯ
ให้คงตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชนมีความรู้สึกให้ความ สป.

ส้าคัญกับกิจกรรมด้าน

ประเพณี
10 โครงการจัดขบวนแห่หมฺรับงานประเพณี  - เพ่ืออนุรักษ์มรดกอันเป็นคุณค่าของท้องถ่ิน 1 คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจ - วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน กองการศึกษา

เทศกาลเดือนสิบ ให้คงไว้ตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรรมเพ่ิมข้ึน ไม่สูญหาย

11 โครงการพาลูก จูงหลาน เข้าวัด -เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว 3-5 คร้ัง/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจ -ครอบครัวมีความสุข อ่ิมบุญกองสวัสดิการ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรรมเพ่ิมข้ึน

12 โครงการสุนัตหมู่ -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท้าสุนัตหมู่ 30-50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจ -สามารถท้าพิธีสุนัต กองการศึกษา
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรรมเพ่ิมข้ึน หมู่รวม

13 โครงการจัดส่งผู้น้าศาสนาและประ  - เพ่ือให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุนกิจ 2 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจ - สามารถน้าความรู้ กองการศึกษา
ชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา กรรมทางศาสนาโดยยึดหลักการท้าความ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรรมเพ่ิมข้ึน ประสบการณ์ไปขยาย

ดีน้าไปเผยแพร่และขยายผลต่อไป ผลต่อได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการ (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการส่งเสริมจริยธรรมถือศีลกินเจ  - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาให้ 3 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจ - สามารถท้าให้ประชา กองการศึกษา
คงไว้ตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรรมเพ่ิมข้ึน ชนสนใจนิยมมาทาน

อาหารเจ
15 โครงการเข้าค่ายจริยธรรม -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้าค่ายมีโอกาสได้ 7 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจ -สร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรม กองการศึกษา

ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรรมเพ่ิมข้ึน จริยธรรม ให้กับผู้อบรม

16 โครงการค่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 2 คร้ัง  ---  --- 60,000 60,000 60,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ กองการศึกษา
ท้องถ่ิน ให้คงไว้ตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรรมเพ่ิมข้ึน ความส้าคัญและเห็นคุณ

ค่ามากข้ึน
17 โครงการจัดงานวันแม่ (12 สิงหาคม) -เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้มีโอกาสแสดงออก -ประชาชนได้มีโอกาส ส้านักปลัด

(งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) ถึงความส้าคัญของแม่ ถวายความจงรักภักดี

18 โครงการจัดงานถวายความจงรักภักดี -เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน 1 คร้ัง/ปี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ให้ความส้าคัญกับค้า -ประชาชนได้มีโอกาส ส้านักปลัด
แด่พระองค์ท่าน (รัชกาลท่ี 10) (งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) ว่าพ่อผู้ก่อก้าเนิดมา ถวายความจงรักภักดี

19 โครงการวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) -เพ่ือถวายพวงมาลา ร้าลึกถึงพระองค์ท่าน 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้าลึกถึงพระปิย- -ประชาชนได้มีโอกาส ส้านักปลัด
(งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) มหาราช น้าพวงมาลาถวายสักการบูชา

20 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม -เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน 1-3 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม -สามารถฝึกทักษะ เสริม ศูนย์ฯ
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนา วัฒนธรรมไทย/งานศิลปะ วัฒนธรรม (งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) (งย อปท.) จ้านวน 140 คน ปัญญา ในกิจกรรมการเรียน กองการศึกษา
เด็กเล็ก (แขนงต่างๆ)/การท้าของเล่นพ้ืนบ้าน ร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒน

ธรรม ประเพณีท้องถ่ิน

21 โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ -เพ่ือจัดให้มีห้องสมุด เพ่ือการเรียนรู้ส้าหรับ จัดห้องสมุดเพ่ือการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถใช้เป็นแหล่ง -สามารถแก้ปัญหา กองการศึกษา
เด็กและเยาวชน เรียนรู้ 4 ห้อง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เรียนรู้ของเด็กและ เร่ืองส่ือการเรียนการสอน

เยาวชน

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

รายละเอียดโครงการ (ต่อ)
งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - เพ่ือให้ความส้าคัญกับเด็กและเยาวชนของชาติ 1 คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเด็ก ผู้ปกครองเข้า - เด็กได้มีโอกาสแสดง กองการศึกษา
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ร่วมงานเพ่ิมข้ึนทุกปี ออกในส่ิงท่ีถูกต้อง

23 โครงการหนูน้อยรักการออม - ให้เด็กปฐมวัยใน ศพด.ทต.หัวไทร รู้จักออม 3 คร้ัง 5,000  --- 5,000 5,000 5,000 จ้านวน 50 คน - เม่ือส้ินเดือนนักเรียน งานกิจกรรมเด็ก

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สรุปยอดมีเงินเก็บคนละเท่าใด

24 โครงการสายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน - มีเอกสารประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการจัด ศพด.หัวไทร  ---  --- 10,000 10,000 10,000 จน.ผู้ปกครองท่ีพึงพอ - ผู้ปกครองได้ทราบความ งานกิจกรรมเด็ก

ศึกษาในแต่กิจกรรมประจ้าเดือนของ ศพด.ทต.หัวไทร (3 คร้ัง) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ใจเพ่ิมข้ึน คืบหน้าของ ศพด. กองการศึกษา

ทต.หัวไทร
25 โครงการเด็กหัวไทรไม่กินหวาน - รณรงค์ป้องกันเด็กไม่ให้ทานลูกอม ศพด.หัวไทร  --- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน นร. 50 คน ป้องกันเบาหวาน งานกิจกรรมเด็ก

(3 คร้ัง) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กองการศึกษา

26 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน -เพ่ือส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 1-2 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน 30 คน -เพ่ิมเติมทักษะ ศูนย์ฯ/
วิชาการ วิชาการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) -เพ่ิมประสบการณ์ กองการศึกษา

27 โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพ่ือจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดต่างๆให้ผู้ปก ประชุมผู้ปกครอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม มีครู นักเรียน - ผ่านการประเมิน งานกิจกรรมเด็ก

เทศบาลต้าบลหัไทร ครองนักเรียนทราบ ปีละ 2 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ผู้ปกคอง 50-80 คน มาตรฐาน ศพด.ระดับ กองการศึกษา

ดีเดน่

28 โครงการอบรมพระนวกะ -เพ่ือส่งเสริมพุทธศาสนาพระบวชใหม่ เข้ารับ 1 คร้ัง/ปี  --- 30,000 30,000 30,000 10,000 จ้านวน 250 รูป -เป็นส่วนหน่ึงในการสนับ กองการศึกษา
การอบรมศึกษาธรรมะในช่วงเข้าพรรษา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สนุนกิจกรรมทางศาสนา

29 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล -เพ่ือพัฒนาด้านศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จน.ครูท่ีส่งไปอบรม -ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล กองการศึกษา

เด็กและบุคลากรทางการศึกษา เด็กและบุคลากรทางการศึกษา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)  2-5 คน เด็ก และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ท่ี

รายละเอียดโครงการ (ต่อ)
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการพัฒนาระบบให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT -เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ ตลอดท้ังปี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีผู้สนใจเพ่ิมข้ึนคิด -ศูนย์การเรียนรู้ ICTให้บริการกองการศึกษา
ชุมชนเพ่ือพ่อหลวง เทศบาลต้าบลหัวไทร ICT (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เป็นร้อยละ 50-70% ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

31 โครงการฝึกศึกษานอกห้องเรียน -เพ่ือจัดทัศนศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมจ้านวน นักเรียน ครู ได้เรียนรู้นอก กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 127 คน ห้องเรียน และหาประสบการณ์เพ่ิมเติม

32 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา -เพ่ือให้การบริหาร/การด้าเนินการเป็นไปตามแผนฯ 1 คร้ัง/ปี  --- 50,000  --- 50,000 ใช้เป็นคู่มือในการ -สามารถวางแผนในระยะยาว ศูนย์ฯ/
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต้าบลหัวไทร (งบ อปท.) (งบ อปท.) วางแผน ในการพัฒนาด้านการ กองการศึกษา

ศึกษา
33 โครงการจัดอบรมหลักสูตรการใช้ Microsoft -เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะใน 50 คน  --- 40,000 40,000 40,000  --- มีผู้สนใจเพ่ิมข้ึนคิด -สามารถน้าประโยชน์ท่ีได้ กองการศึกษา

office Internat และ E-mail ให้แก่เด็ก การใช้คอมพิวเตอร์ในการท้างาน และเพ่ือศึกษาหา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เป็นร้อยละ 50-70% จากการอบรมไปใช้ในการท้างาน

 เยาวชน และประชาชน ความรู้ และหาความรู้ต่างๆ

34 โครงการสอนดนตรี (กีตาร์โปร่ง) -เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการ 30 คน  --- 40,000 40,000 40,000  --- มีผู้สนใจเพ่ิมข้ึนคิด -เยาวชนใช้เวลาว่างให้ กองสวัสดิการ
สร้างเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เล่นดนตรีและไม่ยุ่งเก่ียวยาเสพติด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เป็นร้อยละ20-30% เกิดโดยไม่ม่ัวสุมยาเสพติด

35 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและ -ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 1 คร้ัง/ปี    --- 50,000 50,000 50,000 50,000 คิดเป็นร้อยละ 100% -สามารถสร้างจิตส้านึกให้นัก กองสวัสดิการ
เนตรนารี และอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของ จน.นักเรียน เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

36 โครงการจัดต้ังวงดนตรีเด็ก และเยาวชน -เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างเป็น 1 คณะ  ---  ----- 100,000 100,000 100,000 จ้านวน 1 คณะ  -เด็กและเยาวชนห่างไกลยา กองการศึกษา
 ทต.หัวไทร ประโยชน์หันมาสนใจกิจกรรมท่ีดีๆทางด้าน  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เสพติด

สันทนาการ

37 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมด้าน 1 คร้ัง/ปี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวน นร. 50 คน  -สามารถป้องกันโรคให้กับ กองการศึกษา
การป้องกันโรคชนิดต่างๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เด็กเล็กได้ฝึกฝนการเรียนรู้วิธีป้องกัน

38 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร -เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สถานศึกษามีครูท่ีมี  -สามารถแก้ปัญหากิจ กองการศึกษา
สถานศึกษา (ค่าพัฒนาครูฯ) 2 ภาคเรียน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศักยภาพเพ่ิมข้ึน กรรมด้านการเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ -เพ่ือเน้นความรู้ทางด้านวิชาการ/เน้นความ ระดับช้ัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน นร. 50 คน  -สามารถสร้างแรงจูงใจทาง ศูนย์ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหัวไทร เป็นเลิศทางวิชาการ อนุบาล 1-3 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ด้านการเรียนการสอนให้ กองการศึกษา

กับเด็ก
40 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 2-5 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครอง/ประชาชน -ผู้ปกครองมีความเช่ือม่ัน ศูนย์ฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ได้ทราบข่าวสาร ในศักยภาพการเรียนการสอนกองการศึกษา

41 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา ส่ือ -เพ่ือจัดหาวัสดุการศึกษา ส่ือการเรียนการสอน 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วมประมาณ -เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

การเรียนการสอน และเคร่ืองเล่นสนาม และเคร่ืองเล่นสนาม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 350 คน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศูนย์ฯ
กองการศึกษา

42 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษของ -เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาของศูนย์ฯ เช่น แผน 1-3  คร้ัง/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมประชุม -สามารถวางแผนทางด้านการ ศูนย์ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการศึกษาสามปี แผนยุทธศาสตร์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประมาณ 15 คน เรียนการสอนของศูนย์อย่าง กองการศึกษา

พัฒนาการศึกษาสามปี แผนแผนปฏิบัติการ มีคุณภาพ
ประจ้าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีการศึกษาของศูนย์

43 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษของ -เพ่ือจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 1 คร้ัง/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมประชุม -สามารถวางแผนในการ ศูนย์ฯ
กองการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของกองการศึกษา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประมาณ 15 คน บริหารทางด้านการศึกษา กองการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์- -เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 หลัง 500,000 500,000 500,000 500,000  --- อาคารเรียนอยู่ใน -สามารถแก้ปัญหาน้้าร่ัวซึม ศูนย์ฯ
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต้าบลหัวไทร -เพ่ือสร้างร้ัวก้ันล้อมรอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนา (หลังเก่า และ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สภาพพร้อมด้าเนิน ช่วงฤดูหน้าฝน/ป้องกันความ กองการศึกษา

เด็กเล็ก (หลังใหม่) อาคารหลังใหม่) การตลอดปีการศึกษา ปลอดภัยเด็ก/ความสะดวก

45 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ 2 หลัง (หลังเก่า 5,000 5,000 5,000 5,000  --- สร้างบรรยากาศ -ปลูกฝังจิตส้านึกให้เด็กรู้ ศูนย์ฯ
เทศบาลต้าบลหัวไทร -เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงาม   และอาคารหลังใหม่) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ให้น่าอยู่ จักรักรักษาความสะอาด กองการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการ (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการ 1 ชุมชน 1 ปริญญาตรี -เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส 7 ชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 7 คน /เกรดเฉล่ีย  -เป็นการสร้างโอกาสให้ กองการศึกษา
และเรียนดี ชุมชนละ 1 คน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ไม่ต้่า 2.50 เด็ก ในชุมชนได้รับการศึกษา

47 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ -เพ่ือจัดศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะกรรม 3 คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ิมศักยภาพแก่ -เพ่ิมศักยภาพให้แก่คณะ ศูนย์ฯ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคคลากร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คณะกรรมการฯ กรรมการ มีความรู้ ประ กองการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา สบการณ์สามารถน้ามาพัฒนาต่อ

48 โครงการผู้เฒ่าเล่านิทาน -เพ่ือให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลได้มาเล่านิทาน ผู้สูงอายุ 3 คน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สร้างความสนใจให้ -แก้ปัญหาให้นักเรียนสน ศูนย์ฯ
ให้กับเด็กปฐมวัย นักเรียน 140 คน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เด็กรักการเรียน ใจอยากมาโรงเรียน กองการศึกษา

ทุกวัน
49 โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ปฐมวัย -เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 1 ห้อง 500,000   --- 500,000  ----  ---- คัดเลือกเด็กท่ีเรียนเก่ง 1. นักเรียนได้รับการ

ท่ีทันสมัย (งบ อปท.) (งบ อปท.) ไว้จ้านวนหน่ึงห้อง พัฒนาศักยภาพสมอง
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครูให้ทันสมัย เรียน และทักษะทางด้าน
สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา ต่างๆ ดีข้ึน
-เพ่ือรองรับการเรียนการสอนวิชาต่างๆผ่าน 2. นักเรียนได้เรียนรู้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กับโลกของเทคโนโลยี

อย่างมีความสุข และ
สนุกสนาน

3. ครูมีเคร่ืองมือและ
ส่ือการสอนท่ีทันสมัย
4.ส่งเสริมให้มีการจัด
การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม
5.ส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาการใช้ ICT
เพ่ือการเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับ -เพ่ือจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน 280 วัน/คน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็กนักเรียนได้ -นักเรียนได้ทานอาหาร ศูนย์ฯ
ร.ร.ในสังกัด สพฐ. และ ศพด.ทต.หัวไทร นักเรียน (งบอุดหนุน.) (งบอุดหนุน.) (งบอุดหนุน.) (งบอุดหนุน.) (งบอุดหนุน.) ทานนมทุกคน เสริมนมครบถ้วนทุกคนตาม กองการศึกษา

1,600 คน หลักโภชนาการสมวัย

51 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน -เพ่ือให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันปกติทุกวัน 1,400 คน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ้านวน 2 แห่ง -ท้าให้เด็กมีสุขภาพแข็ง กองการศึกษา
ในสังกัด สพฐ. (งบอุดหนุน.) (งบอุดหนุน.) (งบอุดหนุน.) (งบอุดหนุน.) (งบอุดหนุน.) ร.ร.บ้านหน้าศาล/ร.ร.ทบ. แรงไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร

 
52 โครการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน/ เด็กปฐมอายุ  ---  --- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กท่ีมีอายุ 3-5ปี ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ กองการศึกษา

สถานศึกษา ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนา 3-5 ปี (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ต่างๆครบตามจ้านวน

ผู้เรียน/เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.

ทต.หัวไทร/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ

สอน ศพด.ทต.หัวไทร (ค่ารายหัว)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกัน -เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆให้มี 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จน.คร้ัง/ปี -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน งานบรรเทาฯ/

และบรรเทาสาธารณภัย แผนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้รับความ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การปฏิบัติหน้าท่ี ส านักปลัด

เสียหายน้อยท่ีสุด

2 โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. -เพ่ือให้มีอาสาสมัครเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 1 คร้ัง/ปี   ---  --- 150,000  --- 150,000 จน.คน/ปี -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานบรรเทาฯ

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในการปฏิบัติหน้าท่ี ส านักปลัด

3 โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. -เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆให้มี 60 คน 150,000  --- 150,000 150,000 150,000 จน.คน/ปี -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานบรรเทาฯ

แผนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้รับความ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในการปฏิบัติหน้าท่ี ส านักปลัด

เสียหายน้อยท่ีสุด

4 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ-เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 7 ชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน -สามารถป้องกันภัยต่างๆ งานป้องกันฯ

ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ท่ีเกิดข้ึนแก่ประชาชน ส านักปลัด

5 โครงการให้ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะ ในการช่วยเหลือ200 คน/คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จน.คน/คร้ัง -สามารถลดความเสียหาย งานป้องกันฯ

แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ตนเอง กรณีเกิดสาธารณภัย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรณีเกิดสาธารณภัย ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลหัวไทร

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 :  การรักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงาน : บรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7 : ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงรถดับเพลิง -เพ่ือต้องการเพ่ิมปริมาณความจุจาก 2,000 ลิตร 6,000 ลิตร 600,000  ---  ---  --- 600,000 จ านวนลิตร -สามารถบรรเทาความ งานป้องกันฯ

เป็นความจุ 6,000 ลิตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) เดือดร้อนของประชาชน ส านักปลัด

จากอัคคดีภัย

7 โครการซ่อมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา 1 คัน  ---  --- 500,000  ---  --- เพ่ิมประสิทธิ อ านวยความสะดวกแก่ งานป้องกันฯ

สาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและใกล้เคียง (งบ อปท.) ภาพในการช่วย ประชาชน ส านักปลัด

เหลือประชาชน

8 โครงการติดต้ังถังเคมีในเขตเทศบาล -เพ่ือป้องกันอัคคีภัยในเบ้ืองต้น 7 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดอัตราการเกิด -สามารถแก้ปัญหาเร่ือง งานป้องกันฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อัคคีภัย อัคคีภัย ส านักปลัด

9 โครงการจัดซ้ือชุดดับเพลิง -เพ่ือช่วยเหลือประชาชนจากอัคคีภัย 5 ชุด 50,000  ---  ---  ---  --- จ านวนชุด -พนักงานดับเพลิงมีความ งานป้องกันฯ

-ป้องกันพนักงานดับเพลิงให้มีความปลอดภัยในการ (งบ อปท.) ปลอดภัยในการปฏิบัติ ส านักปลัด

ปฏิบัติหน้าท่ี หน้าท่ี

10 โครงการจัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิงแบบม่านน้ า -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระงับเหตุไฟไหม้ 1 ชุด 30,000  ---  ---  ---  --- จ านวนชุด -สามารถดับไฟได้อย่างมี งานป้องกันฯ

(งบ อปท.) ประสิทธิภาพ/จนท.มี ส านักปลัด

ความปลอดภัย

11 โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. -เพ่ือความสะดวกในการติดต่อราชการ 1 แห่ง 150,000  ---  ---  --- 150,000 จ านวนแห่ง -ประชาชนได้รับความ งานป้องกันฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) สะดวก ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสร้างท่ีเติมน้ าส าหรับรถดับเพลิง -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาฯ 1 แห่ง 70,000  ---  ---  --- 70,000 ประหยัดงบ -สะดวกในการเติมน้ า งานป้องกันฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) ส านักปลัด

13 โครงการติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร และตีเส้น -เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร 7 ชุมชน 100,000  --- 50,000  --- 50,000 จน.ชุมชน -สามารถลดอุบัติเหตุ ส านักปลัด

จราจร - ผู้ขับข่ีรถได้ปฏิบัติตามกฏจราจร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ได้ระดับหน่ึง

14 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ -เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ 7 ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จน.ชุมชน -สร้างความเช่ือม่ันเร่ือง งานบรรเทาฯ

ทรัพย์สินในเขตเทศบาล ของเทศบาลฯ และอาชญากรรมในประเภทต่างๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความปลอดภัยให้กับประ ส านักปลัด

ชาชน

15 โครงการจ้างเหมาเอกชน/บุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี -เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 2 คน 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวนคน -ให้การช่วยเหลือด้านการ งานบรรเทาฯ

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) รแพทย์ฉุกเฉินและอุบัติ ส านักปลัด

ฉุกเฉิน

16 โครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  - เพ่ือป้องกันทรัพย์สินเงินทองของประชาชนในเขต 3 คร้ัง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง - สร้างความเช่ือม่ันใน งานป้องกันฯ

ทางถนนในช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่,สงกรานต์ เทศบาล ปัญหาการจราจร และอาชญากรรมใน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความปลอดภัยให้กับประ ส านักปลัด

ตรุษจีน และเทศกาลต่างๆ ด้านต่าง ๆ ชาชนในเขตเทศบาลฯ 

อ านวยความ

17 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 2 จุด 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนจุด -ประชาชนผู้ใช้รถใช้ งานป้องกันฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนนมีความมีความ ส านักปลัด

ปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการรักษาความสงบ และบริการการแพทย์-เพ่ือดูแลความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ และความดูแลให้ความช่วยเหลือ10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ -สร้างความเช่ือม่ันแก่ งานป้องกันฯ
ฉุกเฉิน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต อ านวยความสะดวก(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปลอดภัยใน ประชาชนด้านความ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลหัวไทร ภายใน7 ชุมชน ชีวิตและทรัพย์ ปลอดภัย
-เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลด้านความม่ันคง

19 โครงการจัดซ้ือเรือกู้ภัยพร้อมเคร่ืองติดท้าย -เพ่ือดูแลความปลอดภัยทางราชการในชีวิตและ ดูแลให้ความช่วยเหลือ 80,000  ---  --- 80,000 80,000 ประชาชนมีความ -สร้างความเช่ือม่ันแก่ งานป้องกันฯ
ทรัพย์สินทางน้ า อ านวยความสะดวก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปลอดภัยใน ประชาชนด้านความ ส านักปลัด

ภายใน 7 ชุมชน ชีวิตและทรัพย์ ปลอดภัย

20 โครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพ (FR) -เพ่ือให้บริการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอาสากู้ชีพ 20 คน 100,000  ---  ---  ---  --- ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับความ งานป้องกันฯ
(งบ อปท.) การช่วยเหลือ ปลอดภัยก่อนส่ง รพ. ส านักปลัด

ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ

21 โครงการติดต้ังเคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ์ -เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเคร่ืองเสียงติดต้ัง 50,000  --- 50,000  ---  --- เทศบาลฯได้ ประชาชนได้รับข้อมูล งานป้องกันฯ
รถตรวจการ ประจ ารถ 1 ชุด (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปชส.ข่าวสารได้ ข่าวสารจากทาง ส านักปลัด

อยา่งทั่วถึง เทศบาลฯ

22 โครงการซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง เพ่ือเกิดความคล่องตัวในการบรรเทาฯ สายดับเพลิง  ---  --- 97,000  --- 97,000 7 ชมุชน ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี งานป้องกันฯ

ขนาด 1.5 น้ิว (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประสิทธิภาพ ส านักปลัด

จ านวน 4 เส้น

สายดับเพลิง

ขนาด 2.5น้ิว

จ านวน 7 เส้น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

1 โครงการจัดท าป้ายซอยและป้ายบอก -เพ่ือบอกแนวเขตของเทศบาลและประชา 7 ชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้สัญจรได้ -ประชาชน/ผู้ผ่านไปมาจะได้ ส านักปลัด

แนวเขตเทศบาลต าบลหัวไทรและช่ือ สัมพันธ์ ทต.หัวไทร ให้เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวกัน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) รับความสะดวก ทราบ

สถานท่ีต่างๆ

2 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชา พ้ืนท่ีใน 7 ชุมชน 500,000  --- 500,000  --- 500,000 7 ชุมชน - เพ่ิมประสิทธิภาพในการ งาน ปชส./

สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ครอบคลุม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ได้รับทราบข่าว รับ-ส่งระบบเสียงอย่างครอบคลุมท่ัวถึง ส านักปลัด

ท่ัวถึง สารอย่างท่ัวถึง

3 โครงการติดต้ังระบบ Wi-Fi -เพ่ือให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล มี ครอบคลุม 300,000  --- 300,000  --- 300,000 ผู้ใช้อินเตอร์ -ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัด

ในเขตเทศบาล สัญญาณความถ่ีเล่นเน็ตโดยไม่ผ่านสาย ได้ พ้ืนท่ีท่ัวท้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เน็ตมีสัญญาณ ในการใช้บริการเน็ต

อย่างสะดวก รวดเร็ว 7 ชุมชน เพียงพอ

4 โครงการจัดท าป้ายไฟว่ิง LED -เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 1 ป้าย 70,000  --- 70,000  ---  --- ผู้สัญจรได้ -ประชาชนให้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด

ต่างๆให้ประชาชนทราบ (งบ อปท.) (งบ อปท.) รับความสะดวก อย่างท่ัวถึง

5 โครงการปรับปรุงและจัดท าป้าย -เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 7 ชุมชน 70,000  ---  ---  --- 70,000 อ านวยความ -ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด

ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะดวกให้ผู้สัญจร อย่างท่ัวถึง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 8 : การพัฒนาการเมือง การปกครองการบริหารจัดการภายในระบบธรรมาภิบาล
แผนงาน : บริหารท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลหัวไทร

ท่ี วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

6 โครงการอุดหนุนปรับปรุงและพัฒนา -เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 1 แห่ง  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพ่ิมความสะดวก -สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักปลัดฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ าเภอหัวไทร ให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก มี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานได้สะดวกข้ึน

ประสิทธิภาพ

7 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน -ต่อเติมอาคาร ขยายพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงคับแคบ 1 แห่ง  ---  ---  ---  --- 1,000,000 เพ่ิมความสะดวก -สามารถแก้ปัญหาเร่ืองเอกสาร ส านักปลัดฯ

เทศบาลต าบลหัวไทร -เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/      (งบ อปท.) ในการปฏิบัติงาน วัสดุ ครุภัณฑ์ มีท่ีจัดเก็บ

-เพ่ือปูกระเบ้ืองพ้ืนในตัวอาคารและบริเวณ -แก้ปัญหาพ้ืนทางเดินท่ีช ารุด
อาคารส านักงาน ตลอดถึงบริเวณอ่ืนๆ และปรับปรุงให้สวยงามตาม

สภาพความเหมาะสม

8 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1 ระบบ 50,000 50,000 50,000  --- 50,000 เพ่ิมความเร็ว -สามารถแก้ปัญหาเร่ืองความ ส านักปลัดฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อย่างท่ัวถึงและ เร็วของเน็ต

มีประสิทธิภาพ

9 โครงการติดต้ังซุ้มประตูทางเข้าตลาดสดและ-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพ่ิมสีสรรของ 2 จุด 500,000  ---  ---  ---  --- 2 จุด -สามารถดึงดูดความสนใจแก่ กองช่าง

ทางเข้าตลาดริมน้ าหัวไทร หมู่ 1 (งบ อปท.) ผู้คนท่ีสัญจรไปมา
ต.หัวไทร

10 โครงการฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้  - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาส 1 คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พนักงานมี -เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ ส านักปลัดฯ

ด้านระเบียบ และอ่ืนๆ แก่พนักงาน ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และเพ่ิมประสิทธิ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน

เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ภาพในการปฏิบัติงาน และได้เรียนรู้ด้าน

ระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการต่างๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

11 โครงการจัดท าแผนพัฒนา พนักงาน ง  - เพ่ือสร้างตัวช้ีวัด/เป้าหมายให้พนักงาน 1 คร้ัง 200,000  ---  --- 200,000  --- เพ่ือสร้างตัว - สามารถสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ ส านักปลัดฯ

ลูกจ้าและพนักงานจ้าง ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เป็นตัวก าหนด (งบ อปท.) (งบ อปท.) ช้ีวัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปริมาณงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณา

ผลงาน

12 โครงการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี -เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมบริหาร 3 ปี/คร้ัง 20,000  ---  --- 20,000  --- เพ่ือวางแผน -สามารถแก้ปัญหาเร่ืองก าลังคนงานการ จนท.

ก าลังคน ไม่เกิน 40% (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรอบอัตราก าลัง และสอดคล้องกับงบประมาณ ส านักปลัดฯ

ไม่เกิน 40%

13 โครงการจัดงานวันเทศบาล -เพ่ือให้ความส าคัญกับองค์กร 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พนง.เห็นความ -สามารถสร้างความผูกพันใน ส านักปลัดฯ

 -เพ่ือจัดกิจกรรมด้านต่างๆของเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส าคัญองค์กร องค์กร

14 โครงการพัฒนาแผนบุคลากร - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความรู้ 1 คร้ัง/ปี  ---  --- 50,000  ---  --- เพ่ิมประสิทธิ -สามารถแก้ปัญหาเร่ืองการ ส านักปลัด

มีประสบการณ์ใหม่สามารถน ามาประ (งบ อปท.) ภาพ พนง. ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน

15 โครงการจัดท าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต -เพ่ือให้บริการประชาชนและผู้สนใจ 1 ระบบ 100,000  --- 100,000  ---  --- เพ่ิมประสิทธิ -เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ ส านักปลัดฯ

ความเร็วสูง ท่ัวไปรับทราบข้อมูล ข่าวสารอย่างท่ัวถึง (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาพในการท างาน ปฏิบัติงาน

16 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  - เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่พระบาท 1 แห่ง 350,000  ---  ---  ---  --- เพ่ือถวายความ -เพ่ือให้ประชาชนท่ีผ่านไปมา ส านักปลัดฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระนางเจ้า (งบ อปท.) จงรักภักดี ได้แสดงความจงรักภักดีและ

พระบรมราชินีนาถฯ มีความส านึกในพระมหากรุณา

ธิคุณแด่พระองค์ท่าน

ท่ี โครงการ

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการจัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์ -เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน 7 ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000  --- เพ่ิมความสะดวก -สามารถขยายผลไปยัง งาน ปชส./

ต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบโดยท่ัวกัน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ให้ผู้มาติดต่อ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ส านักปลัด

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

18 โครงการจัดท าปฏิทินประจ าปี -เพ่ือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์1,000-1,500 60,000 60,000 60,000 60,000  --- เป็นช่องทาง -สามารถเผยแพร่ภาพกิจ- งาน ปชส./

ของงาน/กิจกรรมการขับเคล่ือนด้านต่างๆ ครัวเรือน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในการเผยแพร่ กรรมการปฏิบัติงานด้าน ส านักปลัด

ให้ประชาชนได้รับทราบท่ัวกัน ให้ประชาชน ต่างๆให้ประชาชนทราบ

ทราบข่าวสาร

19 โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน -เพ่ือก าหนดแผนงาน/แนวทางการด าเนินงาน 3 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส าหรับใช้เป็น -สามารถน าแผนงาน/โครงการ ส านักปลัดฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คู่มือท างาน ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติงาน

20 โครงการจัดท างบประมาณ  - เพ่ือบรรจุแผนงาน/โครงการต่างๆ จัดท างบประมาณ 3 คร้ัง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เป็นคู่มือในการ -สามารถน าแผนไปสู่การ ส านักปลัดฯ

ประจ าปี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) บริหารงาน ปฏิบัติจริง

21 โครงการทบทวน ปรับปรุง ถอดองค์ความรู้-เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน ให้สอดคล้องกับ3 คร้ัง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนรู้จัก -สามารถปรับปรุงบรรจุแผนงานส านักปลัดฯ

แผนชุมชน เทศบาลต าบลหัวไทร ความต้องการท่ีแท้จริง/สนองนโยบายรัฐ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อยู่แบบพอเพียง โครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

22 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถ่ิน -เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น 1-3 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ให้ประชาชนได้ -เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป งานนโยบาย

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาอย่างเปิดเผย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีส่วนร่วม อย่างโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

23 โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานติดตามผลการ1-3 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพ่ือเป็นตัวช้ีวัด -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ส านักปลัดฯ

ด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ผลการท างาน เพ่ิมมากข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการเชิญชวนประชาชนรับฟัง -เพ่ือก าหนดแผนงาน/แนวทางการด าเนินงาน 2-5 คร้ัง/ปี ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ เน้นการมีส่วน -เปิดโอกาสให้ประชาชนรับ ส านักปลัดฯ

การประชุมสภา ร่วม ทราบข้อมูลอย่างโปร่งใส

25 โครงการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์ -เพ่ือประเมินผลการบริหารงานให้ถูกต้องตามหลัก3 คร้ัง  ---  --- 5,000 5,000 5,000 ยึดหลักการมี -การบริหารเป็นไปตามนโยบาย ส านักปลัดฯ

การบริหารจัดการท่ีดี(ธรรมาภิบาล) ธรรมาภิบาล ด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส่วนร่วม ของรัฐเพ่ิมมากข้ึน

26 โครงการประสานแผนพัฒนาท้อง -เพ่ือประสานแผนในเขตอ าเภอหัวไทร 1 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ยึดหลักตาม -สามารถประสานแผน และแนวงานนโยบายฯ

ถ่ินระดับอ าเภอ -ท าความเข้าใจ/ก าหนดกรอบ/แนวทางในการจัดท า (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระเบียบ ทางในการท าโครงการเป็น ส านักปลัดฯ

โครงการเป็นมาตรฐานแนวเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน

27 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน(จปฐ.) -เพ่ือจัดเก็บข้อมูลน าไปใช้ประกอบจัดท าแผนฯ1,500-1,700  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1,000 -เพ่ือน าข้อมูลครัวเรือนไปจัดท างานนโยบายฯ/

ครัวเรือน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ครัวเรือน แผนฯ กองสวัสดิการ

ท่ีจะต้องจัดเก็บ

28 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและสร้าง -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณภาพในการ 3 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ิมประสิทธิ -ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกและ ส านักปลัดฯ

แรงจูงใจในการท างาน ปฏิบัติงาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาพ พนง. รับผิดชอบในหน้าท่ีของงานท่ี

29 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและสร้าง -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณภาพในการ 3 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ิมประสิทธิ -ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกและ ส านักปลัดฯ

แรงจูงใจในการท างาน ปฏิบัติงาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาพ พนง. รับผิดชอบในหน้าท่ีของงานท่ี

30 โครงการจัดท าแผน ปปช. -เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์กร 3 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดการทุจริต สร้างจิตส านึกในองค์กร ส านักปลัดฯ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 110%

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้  - เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการให้บริการ 1 คร้ัง/ปี  ---  --- 30,000  --- 30,000 อ านวยความ -สามารถอ านวยความสะดวก ส านักปลัดฯ

บริการงานทะเบียนราษฏร์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะดวกแก่ผู้มา ให้กับประชาชนได้รับความพึงพอใจ

32 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด -เพ่ือสืบหาหลักฐาน พยาน กรณีเกิดการ 4 ตัว  ---  --- 200,000  ---  --- เพ่ิมความ ลดปัญหาอาชญากรรม/มี ส านักปลัดฯ

(CCTV) ลักขโมย หรือเกิดเหตุในกรณีต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ (งบ อปท.) ปลอดภัย หลักฐานมัดผู้กระท าผิด

และป้องระบบความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์ 100%
สินของประชาชน

33 โครงการจัดซ้ือตู้ไฟวับวาบ -เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการจราจร 4 ตู้  ---  --- 100,000  ---  --- ได้รับความ อ านวยความสะดวกการ ส านักปลัดฯ

(งบ อปท.) ปลอดภัย จราจร

100%

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวน  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและ1,000-2,000 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จน.ผู้เข้าร่วมงาน - ประชาชนได้มีโอกาสร่วม กองการศึกษา

การมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนแห่หมฺรับ ประเพณีเอาไว้สืบทอดตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีปริมาณเพ่ิมข้ึน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
งานประเพณีบุญเดือนสิบ

35 โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมโดยกระ  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและ1,000-2,000 คน 2,500 3,000 2,500 2,500 2,500 จน.ผู้เข้าร่วมงาน - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน กองการศึกษา

บวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี ประเพณีเอาไว้สืบทอดตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และผู้สนใจเพ่ิมข้ึน การอนุรักษ์ประเพณี
แห่ผ้าข้ึนธาตุ (วันมาฆบูชา)

36 โครงการอุดหนุนงานประเพณีต่างๆ -เพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียนประเพณีต่างๆ 4 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ือส่งเสริมงาน เป็นการสืบสานประเพณี กองการศึกษา

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประเพณีต่างๆ วัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงไว้

37 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติฯ -เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 1 คร้ัง/ปี  ----  ---- 15,000 15,000 15,000 7 ชุมชน/พนง. เป็นการแสดงออกถึงความ ส านักปลัด

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท แด่พระองค์ท่าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล/สท. จงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้บริหาร

38 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน -เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 1 คร้ัง/ปี  ----  ---- 10,000 10,000 10,000 7 ชุมชน/พนง. เป็นการแสดงออกถึงความ ส านักปลัด

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ แด่พระองค์ท่าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล/สท. จงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน

พระบรมราชินี ผู้บริหาร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ -เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 1 คร้ัง/ปี  ----  ---- 10,000 10,000 10,000 7 ชุมชน/พนง. เป็นการแสดงออกถึงความ ส านักปลัด

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ แด่พระองค์ท่าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล/สท. จงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้บริหาร

40 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและงาน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองหัวไทร 1 คร้ัง/ปี  ----  ---- 40,000 40,000 40,000 11 ต าบล ให้คนท้ังอ าเภอได้รู้จักของดี ส านักปลัด

ประเพณีของดีอ าเภอหัวไทร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กระตุ้นให้มีการท่องเท่ียว

41 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา - เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่พระ 500-1,000  คน 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ือแสดงออกถึง - ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้ ส านักปลัด
พระบรมราชินีนาถ องค์ท่าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความจงรักภักดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี

42 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช  - เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความแด่พระ 500 - 1,000  คน 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 เพ่ือแสดงออกถึง - ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้ ส านักปลัด
องค์ท่านท่ีได้สร้างคุณูปการให้กับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความจงรักภักดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ประเทศไทยมากมาย

43 โครงการจัดงานเพ่ือถวายความจงรักภักดี  - เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่ 500 - 1,000  คน 25,000 25000 25,000 25,000 25,000 เพ่ือแสดงออกถึง - ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้ ส านักปลัด
แด่พระองค์ท่าน (รัชกาลท่ี 10) พระองค์ท่าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความจงรักภักดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี

44 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูล-เพ่ือปรับปรุงห้องท้องถ่ินอ าเภอหัวไทร มีหน่วยงาน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 สร้างความพึงพอ -เพ่ิมความสะดวก สบาย ส านักปลัด
ข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้างของ ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน 12 อปท.ใช้บริการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ใจให้กับ ผู้ใช้บริ
อปท. อ าเภอหัวไทร

45 โครงการอุดหนุน สันนิบาต ชมรม 1-3 องค์กร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สนับสนุนองค์  -เพ่ือให้ความส าคัญส่งเสริมกิจกรรม ส านักปลัดฯ
สมาคม ของดีและองค์กรต่างๆ ชรม สันนิบาต (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรให้มีกิจกรรม การมีส่วนร่วมขององค์กร

ขับเคล่ือน

 -เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการขับเคล่ือนของ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



แบบ ผ.02

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 9 :  การท่องเท่ียว

แผนงาน : การวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวชาย  - เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 1 แห่ง 3,000,000    3,000,000   3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนสน - สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว กองช่าง

ทะเลบ้านหน้าศาล (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ใจมาน่ังชมวิว ได้ระดับหน่ึง งบ อบจ.

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในปริมาณเพ่ิมข้ึน

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะน้้าไพร  - เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 1 แห่ง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 เป็นจุดชมวิว - สามารถพัฒนาปรับปรุง กองช่าง

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้า  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นท่ีพักผ่อน 1 แห่ง 1,000,000 1,500,000 1,500,000   --- 1,500,000 เป็นสถานท่ี - ประชาชนได้มีโอกาสใช้เป็น กองช่าง

ส้านักงานเทศบาล หย่อนใจ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ออกก้าลังกาย ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

สันทนาการ

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นท่ีพักผ่อน 1 แห่ง  --- 350,000  ---   --- 350,000 สะอาด/สวยงาม - ประชาชนได้มีโอกาสใช้เป็น กองช่าง

บ้านหน้าศาล หย่อนใจ (งบ อปท.) (งบ อปท.) ใช้เป็นท่ีพักผ่อน ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

5 โครงการจัดท้าป้ายแหล่งท่องเท่ียวบ้าน  - เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการสัญจรไป-มา 1 ป้าย  ---  --- 60,000   --- 60,000 ผู้ท่ีสัญจรไป - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หน้าศาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) มาสามารถ

มองเห็น/เข้าใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลหัวไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐาน
ธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

6 โครงการพัฒนาชายฝ่ังทะเลบ้านหน้าศาล  - เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลบ้าน 1 แห่ง  ---  --- 3,000,000  --- ริมฝ่ังทะเล - สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว กองช่าง

หน้าศาล (งบ อปท.) สะอาดสดใส ได้ระดับหน่ึง

7 โครงการถมหินกันคล่ืนกัดเซาะชายฝ่ัง  - เพ่ือป้องกันคล่ืนกระแทก และกัดเซาะชายฝ่ังริมหมู่ท่ี 3,7 15,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สามารถป้อง -แก้ปัญหาคล่ืนกัดเซาะชายฝ่ัง กองช่าง/อบจ.

ทะเลบ้านหน้าศาล (ส่วนหน่ึงเป็นโครงการท่ีขอรับต.หน้าสตน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กันหาดสูญหาย โดยเฉพาะช่วงฤดูหน้ามรสุม

การสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน (ของบ อบจ.นครศรีฯ) (งบ อบจ.)

8 โครงการจัดท้าปะการังเทียม -เพ่ือสร้างแหล่งเพาะพันธ์ุปลา/บ้านปลา หมู่ท่ี 3,7  --- 500,000  ---  --- 500,000 ท้าให้ปลา -สามารถสร้างบ้านให้ปลาอยู่ กองช่าง

ต.หน้าสตน (งบ อปท.) (งบ อปท.) ขยายพันธ์ุ เป็นท่ีเพาะพันธ์ุสัตว์น้้า

เพ่ิมข้ึน
9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แนวริมคลองหัวไทร -เพ่ือปรับปรุงให้สวยงาม และมีความปลอดภัยหมู่ท่ี 1,3,7,8 5,000,000  --- 5,000,000  --- ลดอุบัติ/เป็น -สามารถลดปัญหาอุบัติเหตุ/ กองช่าง

ฝ่ังตะวันออก และฝ่ังตะวันตก -สามารถใช้เป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ท่ีสวยงาม ต.หน้าสตน (งบ อปท.) (งบ อปท.) สถานท่ีท่อง อันตราย

ต.หัวไทร เท่ียว

10 โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทะเล -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 5 หลัง 800,000  ---  ---  --- 800,000 ความพึงพอใจของ -ได้ใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ กองช่าง

บ้านหน้าศาล ม.3,7 ต.หน้าสตน (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประชาชนในพ้ืนท่ี และสันทนาการ

และนักท่องเท่ียว

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ -เพ่ือใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจและให้ชุมชนจัดหมู่ 1 ต.หัวไทร  --- 300,000 300,000  --- 300,000 สร้างความพึงพอ -ประชาชนได้ใช้เป็นท่ีพักผ่อน กองช่าง

(สระหลวง) กิจกรรมต่างๆด้านส่งเสริมสุขภาพ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ใจให้ประชาชน หย่อนใจและออกก้าลังกายใน

ชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ (ต่อ)
งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

12 โครงการถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสด -เพ่ือส่งเสริมการท่องเทียววิถีไทย 1. มีการจัดพ้ืนท่ีจ้า 3,000,000 3,000,000 10,000,000 3,000,000 3,000,000 มีนักท่องเท่ียว 1.สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจใน ทุกกอง/ฝ่าย

น่าซ้ือเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย -เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวก และจ้าหน่ายสินค้าท้องถ่ิน(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เพ่ิมข้ึนประ ระดับชุมชน ร่วมรับผิดชอบ

มิตรไมตรีของคนไทย โดยเฉพาะความสุข ความหรือ OTOP (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) มาณร้อยละ 2.ยกระดับในการส่งเสริมการท่อง

ร่ืนเริง บันเทิง ความเป็นอยู่แบบไทย 2. มีป้ายช่ือร้าน มีป้าย(งบ การท่องเท่ียว) (งบ การท่องเท่ียว) (งบ การท่องเท่ียว) 30-50% เท่ียวเชิงอนุรักษ์/วัฒนธรรม

-เพ่ือเช่ือมความรู้สึกของนักท่องเท่ียวให้เข้าถึง สินค้าพร้อมราคา (งบหน่วยงานอ่ืนๆ) (งบหน่วยงานอ่ืนๆ) (งบหน่วยงานอ่ืนๆ) 3.เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่ง

วิถีไทย พร้อมราคา ท่องเท่ียวใหม่ให้ผู้คนได้รู้จัก

-สนองนโยบายของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมท่ีต้อง3. ต้อนรับผู้มาใช้ อย่างกว้างขวางในอนาคตต่อไป

ด้าเนินการ คือ บริการ/นักท่องเท่ียว

1. การดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วย

    งานภาครัฐและเอกชนพัฒนาสถานประกอบ

    การด้านอาหารและส่งเสริมการท่องเท่ียว

    อย่างเป็นรูปธรรม

3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการให้

    ได้มาตรฐานและลดความเส่ียงในการบริโภค

    ของประชาชนและนักท่องเท่ียว

4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้บริโภค

    และนักท่องเท่ียว มีความรู้ในการเลือกบริโภค

    อาหารท่ีปลอดภัยและมีพฤติกรรมการบริโภค

    ท่ีถูกต้อง

5. ด้านสุขอนามัย และแหล่งท่องเท่ียว สถานบริการ

    ด้านท่องเท่ียว โดยจัดให้มีกิจกรรมบันเทิง

ดังน้ี

ด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม

รายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

4. จัดให้มีบริการข้อมูลส้าหรับ

นักท่องเท่ียว

5.จัดให้มีถังดับเพลิง

6.มีระบบรักษาความปลอดภัย

ของนักท่องเท่ียว

เหมาะสม

งบประมาณและท่ีมา

7. และบริการด้านอ่ืนๆตามความ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

     5.1. เวทีกลางส้าหรับจัดกิจกรรมการแสดงด้าน

           วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน

    5.3 และกิจกรรมการแสดงด้านอ่ืนๆ 

          เป็นต้น

13 โครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณชายทะเล -เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและส่งเสริมอาชีพ หมู่ท่ี 3,7 1,000,000 1,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความเป็นอยู่ ความพึงพอใจ กองช่าง

บ้านหน้าศาล หมู่ท่ี 3,7 ต้าบลหน้าสตน ต.หน้าสตน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ดีข้ึน/รายได้ ของประชาชน

เพ่ิมข้ึน
14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหัวไทร เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่ง ให้สวยงาม บริเวณหลาด  ----- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เพ่ือดึงดูดนัก ความพึงพอใจ กองช่าง

ภายใตโ้ครงการบรูณาการสง่เสรมิและ และมีจุดเซลฟ่ี เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ริมคลองหัวไทร (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ท่องเท่ียว ของประชาชน

พัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช ใจกลางเมืองหัวไทร เช่ือมต่อ

(ต่อเน่ืองจากโครงการเดิม) หมู่ 1,8

ต.หัวไทร

หมู่ 3,7

ต.หน้าสตน

15 โครงการก่อสร้างประติมากรรม เพ่ือส่ือสารความอุดมสมบูรณ์ของ 1 แห่ง  ----  ---- 10,000,000 10,000,000  ---- เป็นการ เพ่ือให้คนท่ีมา กองช่าง

จุดอัฒลักษณ์วิถีหัวไทร พุ่มข้าวบิณฑ์ หัวไทร ซ่ึงมี เขา ป่า นา เล สะท้อน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สะท้อน เท่ียวได้เข้าใจ

วิถีนา วิถีชาวเล วิถีค้าขาย (คนจีน) วิถีชีวิตคนหัวไทร วิถีคน ถึงจุดอัฒลักษณ์

 (เป็นโครงการต่อเน่ืองปรับปรุง หัวไทร วิถีหัวไทร ซ่ึงมี

ภูมิทัศน์ริมคลองหัวไทร ส่งเสริม เขา ป่า นา เล
การท่องเท่ียวท่ียังยืน) ภายใต้โครงการ
บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ (ต่อ)



แบบ ผ.01
ก. 

ข.

 แผนงาน : บริหารงานคลัง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี  - เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ 7 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จน.ครัวเรือน สร้างความเข้าใจกับประชาชน งานผลประโยชน์

ภาษีทุกประเภทให้ประชาชนทราบ และสนใจการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ท่ีช าระภาษี ผู้เสียภาษีทุกคนมีความภูมิใจว่า กองคลัง

ช าระภาษี เงินท่ีเสียภาษีได้น าไปพัฒนา

ท้องถ่ิน

2 โครงการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลใน - เพ่ือพัฒนาระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียน 7 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาแผนท่ีภาษี - เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมทักษะ งานผลประโยชน์

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทรัพย์สินเพ่ือความถูกต้องของข้อมูล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เพ่ิมระบบการ สะดวกในการท างานและการ กองคลัง

จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ ให้บริการ

3 โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  - เพ่ือน าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดท าแผนท่ีภาษี พ้ืนท่ี ทต.หัวไทร   --- 700,000   --- 700,000 พัฒนาประสิทธิภาพ - สามารถให้บริการประชาชน งานแผนท่ีภาษี

(GIS) และทะเบียนทรัพย์สิน 1.8 ตร.ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ทางสารสนเทศ ได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นท่ี กองคลัง

ยอมรับของทุกฝ่าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลหัวไทร

เทศบาลต าบลหัวไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 : การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 10. ด้านการเงินการคลัง



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองคลังซ่ึง 1 ระบบ 30,000  ---  ---  --- พัฒนาประสิทธิภาพ - ระบบการจัดเก็บงานกองคลัง กองคลัง

เพ่ือรองรับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas ประกอบด้วยระบบงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง (งบ อปท.) ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มีระบบการท างาน

การเบิกจ่าย การจัดเก็บรายได้ ในส่วนท่ีจัดเก็บเอง คล่องตัว รวดเร็ว ตรวจสอบได้

5 โครการรณรงค์เพ่ือเชิญชวนให้ช าระภาษี - รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสียภาษี 1 คร้ัง/คร้ัง 30,000 30,000 30,000  --- เพ่ิมจ านวนครัว - ประชาชนย่ืนแบบเสียภาษี งานผลประโยชน์

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เรือนท่ีมาช าระภาษี เพ่ิมมากข้ึน กองคลัง

6 โครงการบริการรูปแบบใหม่ (Delivery) -เพ่ือบริการรูปแบบใหม่ โดยการรับช าระภาษีถึงบ้าน 7 ชุมชน 30,000 30,000 30,000  --- ประชาชนพึงพอใจ - ผู้ช าระภาษีได้รับความพึงพอ งานผลประโยชน์

-เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ท่ีไม่มีเวลามา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ต่อการให้บริการ ใจ การจัดเก็บเป็นไปตามเป้า กองคลัง

ช าระภาษี หมาย ไม่มีลูกหน้ีค้างช าระ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชน  - เพ่ือสร้างความสามัคคีและป้องกันยาเสพติด โดย 7 ชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กมีโอกาสออก - เยาวชนห่างไกลยาเสพติด กองการศึกษา
และประชาชน (ร่มไทรเกมส์) หันมาเล่นกีฬา ออกก าลังกาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ

2 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านเด็กเยาวชนและ  - เพ่ือให้ชุมชนได้เช่ือมความสัมพันธ์สามัคคีต่อกัน 7 ชุมชน  ---  --- 20,000  --- ชุมชนหันมาสนใจ - ชุมชนได้มีโอกาสร่วม กองการศึกษา
ชุมชน (งบ อปท.) การเล่นกีฬา กิจกรรมและสามัคคีต่อกัน

ระหว่างชุมชน

3 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย  - เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 2 ชมรม  --- 10,000 10,000  --- สามารถแก้ปัญหา - ประชาชนมีสุขภาพร่ายกาย กองการศึกษา
ชมรมแอโรบิค (งบ อปท.) (งบ อปท.) เรืองสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์

4 โครงการนันทนาการเพ่ือประชาชนและ  - เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมพบ 2 คร้ัง  ---  --- 10,000  --- ชุมชนได้มีโอกาส - เช่ือมความสัมพันธ์สามัคคี กองการศึกษา
เยาวชน ปะสังสรรค์เช่ือมความสัมพันธ์ต่อกัน (งบ อปท.) ร่วมพบปะสันทนาการ ต่อกัน

5 โครงการส่งเสริมสนามกีฬาและลานกีฬา  - เพ่ือให้ชุมชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและ 7 ชุมชน  ---  --- 15,000  --- ชุมชนสนใจการ - หัวไทรปลอดจากยาเสพติด กองการศึกษา
ชุมชน ห่างไกลยาเสพติด (งบ อปท.) เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ ทุกชนิด

6 โครงการแข่งขันกีฬา- กรีฑา ในเขตเทศบาล  - เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของเด็ก เยาวชน 3 คร้ัง 70,000 70,000 70,000 70,000 จน.นักกีฬาท่ีส่ง - เช่ือมความสัมพันธ์ กองการศึกษา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ และประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เข้าร่วมแข่งขัน สามัคคีต่อกัน
อ าเภอ มีเพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลหัวไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : การสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 11 : ด้านการกีฬา

แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภทต่างๆ -เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของเด็ก และเยาวชน 3 คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 จน.นักกีฬาท่ีส่ง - เช่ือมความสัมพันธ์ กองการศึกษา
ห่างไกลยาเสพติด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เข้าร่วมแข่งขัน สามัคคีต่อกัน

มีเพ่ิมข้ึน

8 โครงการกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเด็กให้มีความพร้อม 3 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กได้มีโอกาส -สร้างเสริมสุขภาพ ด้าน ศูนย์ฯ/
เทศบาลต าบลหัวไทร ทางด้านร่างกาย และจิตใจ สุขภาพ อนามัย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ออกก าลังกาย ร่างกาย และจิตใจ กองการศึกษา

9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียน  - เพ่ือให้เยาวชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาห่าง 2 คร้ัง  --- 51,000 51,000 51,000 จน.นักเรียนท่ีสน - หัวไทรปลอดจากยา กองการศึกษา
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)และโรงเรียน ไกลยาเสพติด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ใจเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน เสพติดทุกชนิด
บ้านหน้าศาล

10 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายของ  - เพ่ือให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการออกก าลัง 2 คร้ัง  ---  --- 15,000  --- จน.ประชาชนท่ี - หัวไทรปลอดจากยา กองการศึกษา
ประชาชน กายเพ่ือสุขภาพ (งบ อปท.) สนใจการออกก า เสพติดทุกชนิด

ลังกายเพ่ิมข้ึน

11 โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน  - เพ่ือให้ชุมชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและ 3 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 จน.นักเรียนท่ีสน - หัวไทรปลอดจากยา กองการศึกษา
ระดับต่างๆ ห่างไกลยาเสพติด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ใจเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน เสพติดทุกชนิด

12 โครงการส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน - เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของเด็ก เยาวขน 3 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 จน.ทีมนักกีฬาท่ี - เช่ือมความสัมพันธ์ กองการศึกษา
"หัวไทรสัมพันธ์" และประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เข้าร่วมแข่งขัน สามัคคีต่อกัน

13 โครงการจัดการแข่งขันเดิน-ว่ิง เทศบาลต าบลหัวไทร-เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของ 1,000 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 จน.ทีมนักกีฬาท่ี -ประชาชนตระหนักและ กองการศึกษา
ฟันรัน-มินิมาราธอน ประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เข้าร่วมแข่งขัน ให้ความส าคัญในการเล่น

เพ่ิมข้ึน กีฬาและมีสุขภาพแข็งแรง

14 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล -เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของเด็ก และเยาวชน 50-100 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 จน.ทีมนักฟุตบอล -ท าให้สุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
ห่างไกลยาเสพติด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีเพ่ิมข้ึน ห่างไกลยาเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วมประมาณ -เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง ศูนย์ฯ
สัมพันธ์ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 350 คน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กองการศึกษา

16 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน-เพ่ือจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเยาวชนและ 1 คร้ัง/ปี 90,000 90,000 90,000 90,000 มีผู้เข้าร่วม -นักฟุตบอลมีทักษะ กองการศึกษา
ประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประมาณ 500 คน ในการเล่นฟุตบอล

มากย่ิงข้ึน

17 โครงการบริการอุปกรณ์ วัสดุกีฬาชุมชนและ  - เพ่ือให้โรงเรียน / ชุมชนได้มีอุปกรณ์กีฬาเล่นอย่าง 2 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนสามารถมี - มีอุปกรณ์การเล่นกีฬาอย่าง กองการศึกษา
โรงเรียนในเขตเทศบาล ท่ัวถึง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อุปกรณ์การเล่นกีฬา เพียงพอ

18 โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาในร่ม  - เพ่ือให้ชุมชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและ 1 หลัง - - 200,000 200,000 มีจ านวนสนาม -มีสถานท่ีออกก าลังกาย กองการศึกษา
ห่างไกลยาเสพติด (งบ อปท.) (งบ อปท.) กีฬาเพ่ิมข้ึน

19 โครงการก่อสร้างลานกีฬา - เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของเด็ก เยาวขน 1 คร้ัง  --- 600,000 600,000  --- มีจ านวนสนาม - เพ่ือให้ประชาชนได้ออก กองการศึกษา
และประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) กีฬาเพ่ิมข้ึน ก าลังกาย

20 โครงการปรับปรุงลานกีฬา -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย 1 คร้ัง   ---  --- 600,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ ประชาชนออกก าลังกาย กองการศึกษา
(งบ อปท.) การใช้สนามกีฬา เพ่ิมข้ึน

21 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน และศูนย์  - เพ่ือให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการออกก าลัง 7 ชุมชน 70,000 70,000 70,000 70,000 มีจ านวนอุปกรณ์ - หัวไทรปลอดจากยาเสพติด กองการศึกษา
กีฬาเทศบาล กายเพ่ือสุขภาพ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กีฬาเพ่ิม ทุกชนิด

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ศูนย์- -เพือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการ 1 แห่ง 200,000   --- 200,000   --- สามารถใช้เป็น - สามารถสร้างแรงจูงใจในด้าน ศูนย์ฯ/
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลหัวไทร สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) สถานท่ีเรียนรู้และ การเรียน การสอนของเด็กใน กองการศึกษา

สันทนาการ ศูนย์ฯ

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการปูพ้ืนด้วยยางพาราภายนอกหรือภายใน -เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหายางพารา พ้ืนท่ีใน 7 3,000,000  --- 3,000,000  --- 3  แห่ง เป็นการแก้ปัญหาให้ กองการศึกษา
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาตกต่ า ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชาวสวนยาง/สนองนโย กองสวัสดิการ

บายรัฐบาล

24 โครงการปูพ้ืนด้วยยางพารา -เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหายางพารา พ้ืนท่ีใน 7 3,000,000  --- 3,000,000  --- 3  แห่ง เป็นการแก้ปัญหาให้ กองการศึกษา
ราคาตกต่ า ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชาวสวนยาง/สนองนโย กองสวัสดิการ

บายรัฐบาล

25 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ท่ีมีส่วนผสม -เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหายางพารา ขนาด 22x42 3,000,000  ---  ---  --- 1 แห่ง เป็นการแก้ปัญหาให้ กองการศึกษา
ของยางพารา ราคาตกต่ า  เมตร  พ้ืนท่ี (งบ อปท.) ชาวสวนยาง/สนองนโย กองสวัสดิการ

924 ตร.ม. บายรัฐบาล

26 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประเภทต่างๆ -เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหายางพารา พ้ืนท่ีใน 7 3,000,000 3,000,000 3,000,000  --- 3  แห่ง เป็นการแก้ปัญหาให้ กองการศึกษา
ท่ีมีส่วนผสมของยางพารา ราคาตกต่ า ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชาวสวนยาง/สนองนโย กองสวัสดิการ

บายรัฐบาล

27 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นออกก าลังกาย -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน 7 ชุมชน  -- 500,000  ---  --- 2-3 ชุมชน สามารถส่งเสริมการออก กองการศึกษา
ได้มีเคร่ืองเล่นออกก าลังกายสร้างเสริมสุขภาพ (งบ อปท.) ก าลังกายใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์

28 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลเล็ก -เพ่ือใช้เป็นสนามฝึกซ้อมฟัตบอลให้แก่เด็กเยาวชน 1 แห่ง 2,500,000  ---  ---  --- 1 แห่ง สามารถส่งเสริมการออก กองการศึกษา
และกีฬาอ่ืนๆ (งบ อปท.) ก าลังกายใช้เวลาว่าง
-เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย ให้เป็นประโยชน์

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวน  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและ1,000-2,000 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จน.ผู้เข้าร่วมงาน - ประชาชนได้มีโอกาสร่วม กองการศึกษา

การมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนแห่หมฺรับ ประเพณีเอาไว้สืบทอดตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีปริมาณเพ่ิมข้ึน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
งานประเพณีบุญเดือนสิบ

2 โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมโดยกระ  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและ1,000-2,000 คน 2,500 3,000 2,500 2,500 2,500 จน.ผู้เข้าร่วมงาน - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน กองการศึกษา

บวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี ประเพณีเอาไว้สืบทอดตลอดไป (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และผู้สนใจเพ่ิมข้ึน การอนุรักษ์ประเพณี
แห่ผ้าข้ึนธาตุ (วันมาฆบูชา)

3 โครงการอุดหนุนงานประเพณีต่างๆ -เพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียนประเพณีต่างๆ 4 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ือส่งเสริมงาน เป็นการสืบสานประเพณี กองการศึกษา

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประเพณีต่างๆ วัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงไว้

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติฯ -เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 1 คร้ัง/ปี  ----  ---- 15,000 15,000 15,000 7 ชุมชน/พนง. เป็นการแสดงออกถึงความ ส านักปลัด

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท แด่พระองค์ท่าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล/สท. จงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้บริหาร

5 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน -เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 1 คร้ัง/ปี  ----  ---- 10,000 10,000 10,000 7 ชุมชน/พนง. เป็นการแสดงออกถึงความ ส านักปลัด

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ แด่พระองค์ท่าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล/สท. จงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน

พระบรมราชินี ผู้บริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหัวไทร

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ -เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 1 คร้ัง/ปี  ----  ---- 10,000 10,000 10,000 7 ชุมชน/พนง. เป็นการแสดงออกถึงความ ส านักปลัด

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ แด่พระองค์ท่าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล/สท. จงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้บริหาร

7 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและงาน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองหัวไทร 1 คร้ัง/ปี  ----  ---- 40,000 40,000 40,000 11 ต าบล ให้คนท้ังอ าเภอได้รู้จักของดี ส านักปลัด

ประเพณีของดีอ าเภอหัวไทร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กระตุ้นให้มีการท่องเท่ียว

8 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา  - เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่พระ 500-1,000  คน 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ือแสดงออกถึง - ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้ ส านักปลัด
พระบรมราชินีนาถ องค์ท่าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความจงรักภักดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี

9 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช  - เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความแด่พระ 500 - 1,000  คน 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 เพ่ือแสดงออกถึง - ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้ ส านักปลัด
องค์ท่านท่ีได้สร้างคุณูปการให้กับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความจงรักภักดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ประเทศไทยมากมาย

10 โครงการจัดงานเพ่ือถวายความจงรักภักดี  - เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่ 500 - 1,000  คน 25,000 25000 25,000 25,000 25,000 เพ่ือแสดงออกถึง - ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้ ส านักปลัด
แด่พระองค์ท่าน (รัชกาลท่ี 10) พระองค์ท่าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความจงรักภักดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี

11 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูล -เพ่ือปรับปรุงห้องท้องถ่ินอ าเภอหัวไทร มีหน่วยงาน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 สร้างความพึงพอ -เพ่ิมความสะดวก สบาย ส านักปลัด
ข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้างของ ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน 12 อปท.ใช้บริการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ใจให้กับ ผู้ใช้บริ
อปท. อ าเภอหัวไทร การดีข้ึน

12 โครงการอุดหนุน สันนิบาต ชมรม 1-3 องค์กร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สนับสนุนองค์  -เพ่ือให้ความส าคัญส่งเสริมกิจกรรม ส านักปลัดฯ
สมาคม ของดีและองค์กรต่างๆ ชรม สันนิบาต (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรให้มีกิจกรรม การมีส่วนร่วมขององค์กร

ขับเคล่ือน

 -เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการขับเคล่ือนของ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอกสระเก็บน ้าเพ่ือใช้ เพ่ือเพ่ิมขนาดความจุให้ 100x200 เมตร  ---  ---- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1,200 ไดเ้พ่ิมขนาด กองช่าง

ในระบบประปา กักเก็บน ้าได้เพ่ิมมากขึ น ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ครัวเรือน ความจใุนการ ทต.หัวไทร /

ความจุ 50,000 ได้มีน ้าใช้ กกัเก็บน า้ แก้ อบจ.นศ.

ลูกบาศ์เมตร ไขปัญหาน า้ดิบ
ขาดแคลน
ชว่งวกิฤตภยั
แลง้

        1.1 แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 1 : ด้านโครงสร้างพื นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

         เทศบาลต้าบลหัวไทร

          แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
        รายละเอียดโครงการพัฒนา

            ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี วัด

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การพัฒนาการท่องเท่ียวพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ท่ี 3.1)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน



เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2 โครงการวางท่อเมนส่งน ้าดิบ SDPE เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าดิบ ท่อน ้าดิบ SDPE  ----  ---- 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1,200 สามารถแก้ไข กองช่าง
ขนาด ǿ250 ม.ม. รวมความยาว ขาดแคลนช่วงวิกฤต ขนาด ǿ250 ม.ม. ครัวเรือน ปัญหาน ้าดิบ ทต.หัวไทร /

ประมาณ 4,600 เมตร พร้อม ภัยแล้ง รวมความยาวประ ได้มีน ้าใช้ ขาดแคลนใน อบจ.นศ.

อุปกรณ์ มาณ 4,600 ม. ช่วงวิกฤตภัยแล้ง

พร้อมอุปกรณ์ และตอบสนอง

พื นท่ีด้าเนินการ ความต้องการใช้
หมู่ท่ี 1,9 ต.หัวไทร น ้าเพ่ือการอุป

โภคบริโภคใน
เขตเมืองหัวไทร

และพื นทีข้าง
เคียง

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม วางท่อเหล่ียม คสล.  ----  ---- 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1 สาย สามารถแก้ไข กองช่าง
พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ขังในช่วงฤดูฝน ขนาด 1.50x1.50 ปัญหาน ้าท่วม ทต.หัวไทร /
ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนท่ี 2) เมตร ยาว 430 ม. อบจ.นศ.

พร้อมบ่อพัก 30 จุด
และขยายผิวจราจร
ขนาดกว้าง 11.0 ม.
ยาว 430 ม. หรือ พท.
ไม่น้อยกว่า 3,450
ตารางเมตร

งบประมาณ
   รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการก่อสร้างประติมากรรม เพ่ือส่ือสารความอุดม 1 แห่ง  ----  ---- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เป็นการ เพ่ือให้คนท่ีมา กองช่าง

จุดอัฒลักษณ์ วิถีหัวไทร พุ่มข้าว สมบูรณ์ของหัวไทร ซ่ึง สะท้อน เท่ียวได้เข้าใจ ทต.หัวไทร /

บิณฑ์ วิถีนา วิถีชาวเล วิถีค้าขาย มีเขา ป่า นา เล สะท้อน วิถีคน ถึงจุดอัฒลักษณ์ อบจ.นศ.

(คนจีน) ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง วิถีชีวิตคนหัวไทร หัวไทร วิถีหัวไทร ซ่ึงมี

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง เขา ป่า นา เล
หัวไทรเพ่ือการท่องเท่ียวท่ียังยืน
ริมคลองหัวไทร 

รวม 4 โครงการ  ----  ----- 29,000,000 19,000,000 19,000,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ----

1.ตู้เหล็ก 2 บานประตู ส าหรับเก็บเอกสาร/แฟ้มต่างๆ ง่ายต่อการค้นหา 1 ตู้ 6,000 6,000 6,000 6,000  ---- กองสาธารณสุข

จ านวน 1 ตู้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

2.ตู้ใส่เอกสาร ส าหรับเก็บเอกสาร/แฟ้มต่างๆ จ านวน 1 ตู้ 6,000 6,000 6,000 6,000  ---- กองสาธารณสุข

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในงานรักษาความสะอาด รักษาความสะอาด 9,500 9,500 9,500 9,500  ---- กองสาธารณสุข

(เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จ านวน 1 เคร่ือง

3 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับเก็บเอกสารทางการเงิน ง่ายต่อการค้นหาและ 16,500 16,500 16,500 16,500  ---- กองคลัง

(ตู้เหล็ก 2 บานประตู) แฟ้มฏีกาเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จ านวน 3 ตู้

4 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือติดต้ังใช้แทนเคร่ืองเดิม

เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีช ารุดใช้การมานานหลายปี 2 เคร่ือง/ปี 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลัด
ไม่คุ้มค่าซ่อมแซมสึกหรอ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

                                                 บัญชีครุภัณฑ์                                                
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหัวไทร

ท่ี แผนงาน
งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 03
เป้าหมาย หน่วยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน มีดังน้ี -เพ่ือใช้ในส านักงาน/ในการปฏิบัติ

1. โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี งาน ประจ ากองต่างๆ 3 ตัว/ปี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ส านักปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กองการศึกษา

2.. เค่ืองโทรศัพท์พ้ืนฐาน -เพ่ือทดแทนเคร่ืองเก่าท่ีช ารุด จ านวน 5 เคร่ือง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ส านักปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

3.. พัดลม -เพ่ือใช้ในส านักงานส่วนท่ียังขาด 2 เคร่ือง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

6 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
มีรายการดังน้ี
1. รถจักรยานยนต์ -เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 2 คัน 100,000 100,000 100,000  --- 100,000 ส านักปลัด

ปฏิบัติหน้าท่ี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

2 เรือติดท้าย -เพ่ือใช้เป็นพาหนะในกรณีน้ าท่วม 1 ล า 100,000  --- 100,000  --- 100,000 ส านักปลัด

หรือใช้ตักขยะในล าคลอง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

6. รถสุขาเคล่ือนท่ี -เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านบริการ     1 คัน 3,000,000  ---  ---  --- 3,000,000 ส านักปลัด

7 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร มีดังน้ี (งบ อปท.) (งบ อปท.)

1. เคร่ืองสูบน้ า -เพ่ือใช้แก้ปัญหาน้ าท่วม 5 ชุด 50,000 50,000 50,000  ---  --- ส านักปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

2. เคร่ืองพ่นยา -เพ่ือฉีดพ่นหมอกควันก าจัด 3 เคร่ือง 50,000 50,000 50,000  ---  --- ส านักปลัด

ยุงลาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

บัญชีครุภัณฑ์ (ต่อ)

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ. 03
เป้าหมาย หน่วยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. เคร่ืองเป่าลม -เพ่ือใช้เป่าหญ้า เป่าใบไม้ 1 ชุด  ---  --- 23,500  ---  --- กองสารณสุข

เป่าฝุ่นละออง ยักใย และอ่ืนๆ (งบ อปท.)

8 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ มีดังน้ี

1. โคมไฟฟ้า - เพ่ือใช้ติดต้ังตามแสงสว่าง 100 ชุด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด

ตามสถานท่ีต่างๆในชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

2. โทรทัศน์ -เพ่ือไว้บริการประชาชนน่ังรอ 5 เคร่ือง 15,000 15,000 15,000  ---  --- ส านักปลัด

-ใช้ประกอบการประชุม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

สัมมนาต่างๆ

3. เคร่ืองรับส่งวิทยุ -เพ่ือใช้ส่ือสารติดต่อประสาน 5 เคร่ือง 50,000 50,000 50,000  --- ส านักปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

4. โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) -เพ่ือเผ้าระวังป้องกันของสูญหาย 10 ชุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ส านักปลัด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

5. เคร่ืองเล่นซีดี, ดีวีดี -เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 3 เคร่ือง 5,000 5,000 5,000  --- 150,000 ส านักปลัด
ปฏิบัติงาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

6. หม้อแปลงไฟฟ้า -เพ่ือความสะดวกแก้ปัญหาไฟตก 2 ชุด 150,000 150,000 150,000  ---  --- ส านักปลัด
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค์

บัญชีครุภัณฑ์ (ต่อ)



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.ชุดเคร่ืองรับสัญญาณ ระบบ เพ่ือส่ือสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เคร่ืองรับสัญญาณ ประกอบด้วย  --- 230,000 230,000 230,000 ส านักปลัด

กระจายเสียงแบบไร้สาย ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ 1.เคร่ืองรับสัญญาณ 1 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
2.ดอกล าโพงฮอร์นพร้อมปาก 80 วัตต์

  จ านวน 4 ชุด

3.เสาอากาศส าหรับรับสัญญาณ

  จ านวน 1 ชุด

4.ชุดอุปกรณ์ประกอบติดต้ังบนเสาไฟฟ้า 

จ านวน 1 ชุด

(46,00 บาท /จุด)

จ านวน 5 จุด

9 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มีดังน้ี
1. เคร่ืองรับโทรทัศน์ -เพ่ือรับสัญญาณดาวเทียม 3 เคร่ือง 5,000 5,000 5,000  ---  --- ส านักปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว มีดังน้ี

1. เคร่ืองกรองน้ า -เพ่ือใช้กรองน้ าด่ืมให้สะอาด 5 เคร่ือง 10,000 10,000 10,000  ---  --- ส านักปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

2. เคร่ืองตัดหญ้า -เพ่ือใช้ตัดหญ้าในสนาม/ตาม 1 เคร่ือง  --- 10,000 9,500  ---  --- กองสาธารณสุข

สถานท่ีต่างๆ ในเขตเทศบาล (ต้ังตามราคามาตรฐาน (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ครุภัณฑ์)

ท่ี

บัญชีครุภัณฑ์ (ต่อป

แผนงาน วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.03
เป้าหมาย หน่วยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. เตาแก๊ส -เพ่ือใช้ประกอบอาหารและ 5 เคร่ือง 3,000 3,000 3,000  ---  --- ส านักปลัด

ใช้สาธิตการดับเพลิง และ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ใช้ในกิจกรรมต่างๆ

4. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ -เพ่ือใช้ปิดบังแสงบานประตู 10 ชุด 3,000 3,000 3,000  ---  --- ส านักปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

10 งานบรรเทาสาธารณภัย ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง มีดังน้ี

2. ชุดดับเพลิง -เพ่ือใช้ปฏิบัติหน้าท่ี 10 ชุด 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 งานบรรเทาฯ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส านักปลัดฯ

3. สายส่งน้ าดับเพลิง -เพ่ือใช้ป้องกันระงับอัคคีภัย 10 เส้น 10,000 10,000 10,000 10,000  --- งานบรรเทาฯ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส านักปลัดฯ

4. หัวฉีดแบบม่านน้ า -เพ่ือใช้ป้องกันระงับอัคคีภัย 2 หัว 35,000  --- 35,000  --- งานบรรเทาฯ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ส านักปลัดฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีดังน้ี
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ -เพ่ือทดแทนเคร่ืองเก่าท่ีช ารุดและ 2 ชุด 30,000 30,000 30,000  --- 30,000 ส านักปลัด
ประมวลผล แบบท่ี 1 -เพ่ิมใหม่ท่ียังขาดแคลน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กองการศึกษา

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิ-

ปฏิบัติงาน /ลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี62

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

บัญชีครุภัณฑ์ (ต่อ)



แบบ ผ.03
เป้าหมาย หน่วยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พร้ิมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank Printer)ปฏิบัติงาน /ลักษณะพ้ืนฐาน ส านักปลัด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี62 กองการศึกษา

2. จอคอมพิวเตอร์ -เพ่ือทดแทนเคร่ืองเก่าท่ีช ารุด 10 ชุด 5,000 5,000 5,000  ---  --- ส านักปลัด
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กองการศึกษา

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิ- 3 เคร่ือง 25,000 25,000 25,000  ---  --- ส านักปลัด
บัติหน้าราชการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กองการศึกษา

4. เคร่ืองส ารองไฟ -เพ่ือป้องกันไฟดับเซฟข้อมูล 10 เคร่ือง 1,500 1,500 1,500 1,500  --- ส านักปลัด
ข้อมูลไม่สูญหาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กองการศึกษา

5. เคร่ืองพร้ินเตอร์ -แทนเคร่ืองเก่าท่ีช ารุด/ใช้การไม่ได้ 5 เคร่ือง 30,000 30,000 30,000  ---  --- ส านักปลัด
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กองการศึกษา

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

บัญชีครุภัณฑ์ (ต่อ)



แบบ ผ.03
เป้าหมาย หน่วยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. เคร่ืองสแกนเนอร์ -เพ่ือใช้สแกนเอกสาร/ภาพถ่าย 3 เคร่ือง 15,000 15,000 15,000 15,000  --- ส านักปลัด
กิจกรรมต่างๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กองการศึกษา

7. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิ- 1 ชุด  ---  --- 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข
(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) บัติงาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

11 แผนงานเคหะชุมชน ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส ารวจ
ส่ิงก่อสร้าง 1. ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล -เพ่ือใช้ในงานส ารวจออกแบบ 1 เคร่ือง  ---  --- 8,000  ---  --- กองช่าง

ชนิดเดินตาม และภารกิจอ้ืนๆของกองช่าง (งบ อปท.)

12 กิจการประปา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน

1. ตู้เหล็กใส่เอกสาร เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสาร 3 ตู้  ---  --- 16,500  ---  --- กองการประปา

    ชนิด 2 บาน (งบ อปท.)

บัญชีครุภัณฑ์ (ต่อ)

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



สว่นที ่ 6 
การตดิตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เสนอให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทราบ
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาใช้ในการปรับแผนพัฒนาประจำปีทั้งในระดับ
กิจกรรม และระดับโครงการ ให้สอดคล้องกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตลอดจนสามารถตอบสนองนโยบายใหม่ของรัฐบาลได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็สามารถนำ
ผลการติดตามและประเมินไปใช้ในการวางแผนในปีต่อไป 

 การติดตามประเมินผล เป็นวงจรขั้นสุดท้ายของการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 
ทั้งนี้เพ่ือจะได้ทราบว่าแผนงานโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ จะได้
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที เพ่ือจะได้ไม่ก่อให้เกิดผลเสียในการพัฒนา หรือกล่าวโดยสรุป
การติดตามและประเมินผลคือกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเพื่อให้สิ่งที่เราต้องการบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์นั้นเอง 

การตดิตามและประเมนิผลแผนการดำเนนิงานประจำปี มวีตัถปุระสงค์ ดงันี้ 

1. เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่ง
จะนำไป สู่การปรับแผนการดำเนินงานต่อไป 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี ให้สามารถ
ดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการ ได้ตามเป้าหมายโดยครบถ้วน 

สาระสำคญัของการตดิตามและประเมนิผล 

  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหัวไทรโดยอาศัย
แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือ มีสาระสำคัญของการติดตามและประเมินผลใน  10  เรื่อง คือ 

1. ติดตามความก้าวหน้าของแผนกิจกรรมประจำเดือน 
2. ติดตามสภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของแผนงาน/โครงการ 
4. ประเมินประโยชน์ของแผนพัฒนาประจำปี 
5. ช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรเป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
6. ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนและกำหนดเวลา 
7. ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางไม่พึงปรารถนาต่อโครงการ 
8. ช่วยควบคุมคุณภาพของงาน 
9. ผลการประเมินเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและในการกำหนดนโยบาย 
10. ช่วยกำหนดวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการดำเนินงานให้ชัดเจนขึ้น 

 
 



 
  กลไกการตดิตามและประเมนิผล 

  กลไกสำคัญท่ีจะคอยดูแลในการนำผลการติดตามและประเมินผลไปใช้ในการ
กำกับและปรับปรุงการปฏิบัติงานตลอดจนการวางแผนในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปีในปีต่อไป 
ได้แก่ 

1. คณะทำงานรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยผู้แทนของฝ่ายต่าง ๆ โดยมีหน้าที่
คอยติดตามรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

2. ที่ประชุมผู้บริหาร จะพิจารณากำหนดรูปแบบของการรายงานและติดตาม
ประเมินผล กำกับการปฏิบัติงาน หามาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนดำเนินงานในระดับโครงการ
และมอบหมายให้ฝ่ายต่าง ๆ นำไปปฏิบัติต่อไป 

3. ที่ประชุมฝ่ายต่าง ๆ จะทำหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายหรือมติของที่ประชุม 
ผู้บริหารมอบหมายมาให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติทราบ โดยการประชุมในระดับ 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน 

การรายงานผลการติดตามประเมินผล 

  การรายงานการติดตามและประเมินผลกำหนดให้รายงาน 2 ระยะ และรายงาน
ภายใน 15 วัน หลังสิ้นระยะงบประมาณท่ีกำหนดแต่ละระยะ คือ 

▪ ระยะที่ 1 ภายในเดือน เมษายน  
▪ ระยะที่ 2 ภายในเดือน ตุลาคม  
หลังจากท่ีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร 

ประเมินผลการติดตามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ เพ่ือนำข้อคิดเห็น ข้อ
เสนแนะ ด้านต่างๆ เพ่ือไปพัฒนาปรับปรุง  แก้ไข เติมเต็ม อันก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับชุมชน 
เพ่ือสนองตอบต่อชุมชนต่อไป 

รปูแบบการติดตามประเมนิผล 

 รูปแบบการติดตามประเมินผล ใช้รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมายโดยดูว่าที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด
ไว้ 

1. ผลการดำเนนิงานตามแผนพฒันา ประจำปงีบประมาณ ..................................... 
 
ยุทธศาสาตร ์

จน.โครงการ
ที่เสร็จ 

จน.โครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จน.โครงการที่
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

จน.โครงการที่
มีการยกเลิก 

จน.โครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จน.โครงการ
ทั้งหมด 

 จน. ร้อยละ จน. ร้อยละ จน. ร้อยละ จน. ร้อยละ จน. ร้อยละ จน. ร้อยละ 
1.             

2.             
รวม             



2. การเบิกจา่ยงบประมาณป.ี....................................... 
ยุทธศาสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

 จน.เงิน ร้อยละ จน.เงิน ร้อยละ จน.เงิน ร้อยละ 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

รวม       
 
3. ผลการดำเนนิงานตามโครงการทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ 
 3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี............................ 

 ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
โครงการ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหวา่ง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

รวม      

 
4.  ปญัหา และอปุสรรคในการปฏบิตังิาน 
........................................................................................................................................................ ...
............................................................................................................................. .............................. 
....................................................................................................................................... ....................
......................................................................... ..................................................................................  
....................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................................................... ............ 
 

หนว่ยงานและผูร้บัผดิชอบการติดตามประเมนิผล 

 หน่วยงานหลักในการติดตามประเมินผล คือ สำนักปลัดเทศบาล ที่จะต้องกำหนดรูปแบบ
แนวทางต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดตามประเมินผล ทั้งนี้การปฏิบัติงานจะประสบความสำเร็จลุล่วง
ไปได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ นั้น ๆ 
เทศบาลตำบลหัวไทร จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานสาขาการพัฒนาต่าง 
ๆ เพือ่ปฏิบัติงานดังกล่าว  
 ซึ่งในการติดตามประเมินผล เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ติดตามประเมินผลควรจะมีการประชุมคณะทำงาน สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในการ 



รายงานผล เพ่ือให้คณะทำงานสาขาต่าง ๆ ได้สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละสาขา และใน
ขั้นตอนนี้เราสามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบและแสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง 

◆◆◆ 
 

การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เป็นรายไตร
มาส หรือตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลหัวไทร 
ประกอบด้วย ดังนี้ 

1. นายวิเชียร พัฒน์เชียร   ข้าราชการบำนาญ      ประธานกรรมการ 
2. นายจรูญ จันทร์เทพ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. นายวิโรจน ์ จันทร์เมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. นายอุทัย สุวรรณรัตน์ อ.โรงเรียนบ้าหน้าศาล กรรมการ 
5. นายสุธี ราชแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
6. นายจีรวัฒน์ จันทร์เทพ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
7. นายเริงศักดิ์ หนูดำ  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  
8. นางระเบียบ แสนภักด ี ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
9. นางสรวงภรณ์ อริยกุลนิมิต ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
10. นางนภารัตน์    ผ่องใส รองปลัดเทศบาลฯ กรรมการ 
11. นายวิเชียร      ด้วงพริ้ม นักวิเคราะห์ฯ  กรรมการ 

                และเลขานุการ 
 

มอีำนาจหน้า ดงันี้ 
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง 
 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
 เห็นสมควร 

◆◆◆ 

 


