
   

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด  

ท่ีได แถลงไว ต"อสภาเทศบาล  
(รอบป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8) 
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นายวรรณชาติ  ยอดแก ว 

นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด  

ท่ีได แถลงไว ต"อสภาเทศบาล  
(รอบป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8) 

------------------------------ 
ตามท่ีข�าพเจ�า นายวรรณชาติ  ยอดแก�ว นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด ได�แถลงนโยบายแถลงต1อ

สภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  เม่ือวันศุกร4ท่ี  25  มกราคม  2556 ซ่ึงได�กําหนดนโยบายการพัฒนาไว� 6 ด�าน 
ประกอบด�วย 

1.  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน   
2.  ด�านเศรษฐกิจ     

 3.  ด�านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 
4.  ด�านการสาธารณสุข  สิ่งแวดล�อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  ด�านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
6.  ด�านส1งเสริมการเมือง การบริหาร และการบริการ 

เพ่ือปฏิบัติให�เปBนไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห1งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติม           
ถึงป$จจุบัน  กําหนดให�นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�แถลงต1อสภาเทศบาล
เปBนประจําทุกปI จึงได�รวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปIงบประมาณ ๒๕๕7 เสร็จเรียบร�อยแล�ว โดยสรุป              
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไว�ท้ังหมด ดังนี้ 
 

1.นโยบายด านโครงสร างพื้นฐาน 
 

จะยึดหลักความคุ�มค1าต1อส1วนรวม  โดยการสร�างปรับปรุงโครงสร�างท่ีมีอยู1 และปรับปรุงเพ่ือรองรับ          
การเจริญเติบโต ทางด�านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และพัฒนาให�เปBนเทศบาลน1าอยู1โดยจะจัดให�มีความสะดวก           
ด�านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให�มีคุณภาพ 
 

 นโยบายด านโครงสร างพ้ืนฐาน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ รวมท้ังสิ้น  15  โครงการ  
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1. โครงการซ1อมแซมถนนภายในตําบลเกาะทวด 
2. โครงการก1อสร�างถนน คสล.สาย รพช.-หนําพะยอม-หนองกPกซง หมู1ท่ี 8 
3. โครงการก1อสร�างถนน คสล.สายบ�านฆ�อฝ$Sงตะวันตก หมู1ท่ี 5 
4. โครงการปรับปรุงถนนสายบ�านนายอนันต4 จรด หมู1ท่ี 2 
5. โครงการปรับปรุงมถนนสาย หลังก่ิง อ.ราษฎร4ภักดี หมู1ท่ี 1 
6. โครงการซ1อมแซมระบบประปาหมู1บ�าน 
7. โครงการจัดหาป$Uมสูบน้ําบาดาล(ซับเมิสซิเบ้ิล) 
8. โครงการก1อสร�างถังประปาหมู1บ�านผิวดิน 
9. โครงการปรับปรุงถนนสายบางบูชา - ปากคลอง หมู1ท่ี 1,3,2 

439,800.00 
1,098,000.00 
1,903,540.00 

92,500.00 
155,000.00 

9,000.00 
50,000.00 

1,799,000.00 
87,500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

10. โครงการปรับปรุงถนนสายหัวปXาขลู1 – ดอนสําราญ 
11. โครงการบุกเบิกทางสาธารณะสายบ�านนางสาวเดือนเพ็ญ แต�มเติม 
12. โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองน้ําสายนายครวญ - เกษตรพัฒนา 3  
หมู1ท่ี 2 ตําบลเกาะทวด 
13. โครงการขยายเขตประปาหมู1บ�าน หมู1ท่ี 4 
14. โครงการปรับปรุงปZายสํานักงาน 
15. โครงการก1อสร�างและจัดต้ังศูนย4พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล 

135,000.00 
189,000.00 

79,500.00 
 

43,000.00 
30,000.00 

2,474,000.00 

 
 
 
 
 
 

อยู1ระหว1าง
ดําเนินการ 
 

 

2.  ด านเศรษฐกิจ 
เน�นการพัฒนา สร�างอาชีพ เพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ สร�างความเข�มแข็งของชุมชนบนพ้ืนฐาน

การพ่ึงตนเอง ชุมชนมีงานทํา มีรายได�เพียงพอต1อการดํารงชีพ 

 นโยบายด านเศรษฐกิจ  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ  รวมท้ังสิ้น 1  โครงการ  
   

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1. โครงการเทศบาลสัญจรและจัดเวทีประชาคมหมู1บ�านเพ่ือจัดทํา/
ทบทวนแผนพัฒนาสามปI 

2. โครงการอบรมการเพาะเชื้อราไตรโคเดอร4ม1าแก�ป$ญหาโรคพืชนาข�าว
และสวนพริก 

- 
 

- 

จัดกิจกรรมโดยไม1ใช�
งบประมาณ 

โครงการความร1วมมือระหว1าง 
ทต.เกาะทวดร1วมกับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

3.  ด านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 
ส1งเสริมการปลูกฝ$งจิตสํานึก      ให�กับเด็กและเยาวชนและประชาชนให�เกิดความเชื่อม่ันในชาติ   ศาสนา   

และพระมหากษัตริย4และวัฒนธรรมอย1างเปBนรูปธรรม 
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมเพ่ือความสมานฉันท4  สร�างความสามัคคีของ

ประชาชนในเทศบาลและเพ่ือให�เกิดสันติร1วมกันในสังคม 

นโยบายด�านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมมีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ                 
รวมท้ังสิ้น  10  โครงการ    

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
2. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 
3. โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) 
4. โครงการฝ\กอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการ
เตรียมความพร�อมสู1ประชาคมอาเซียน 
5. โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห1ผ�าข้ึนธาตุ 
6. โครงการแห1หมรับรับงานเดือนสิบ 
7. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท            
สมเด็จพระเจ�าอยู1หัว 
8. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�า
พระบรมราชินีนาถ 
9. โครงการจัดกิจกรรมรัฐพีธีถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู1หัว (วันป̂ยะมหาราช) 
10. โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา 

15,500.00 
1,910,600.00 

810,770.06 
29,400.00 

 
10,000.00 

5,000.00 
2,500.00 

 
2,500.00 

 
1,000.00 

 
520.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

4.  ด านการสาธารณสขุ  สิ่งแวดล อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
สนับสนุน     ส1งเสริมกิจกรรม    และภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.) สนับสนุนให�มี

รถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ือการบริการแก1ประชาชนในเขตเทศบาล 
สนับสนุนให�ประชาชนมีส1วนร1วมในการอนุรักษ4  และปลูกพืชบริโภคในครอบครัว  โดยสร�างจิตสํานึก   

ตลอดจนการประชาสัมพันธ4ผ1านสื่อต1าง ๆ โดยเทศบาลเปBนผู�นําร1อง 

นโยบายด�านการสาธารณสุข  สิ่งแวดล�อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินการ  รวมท้ังสิ้น  2  โครงการ   

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1. โครงการสนับสนุนงบประมาณแผนพัฒนาสุขภาพหมู1บ�าน 
2. โครงการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ีร�อยละ 50 
 

60,000.00 
111,015.00 

 

 

 
5.  ด านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

สนับสนุน   ส1งเสริม   ประสานความช1วยเหลือ  การทํางานของชุมชน   วัด   โรงเรียน  ในด�านงานบุญ   
ประเพณี   และวัฒนธรรมท�องถ่ิน 

จัดระบบให�สวัสดิการสังคมแก1ผู�ด�อยโอกาส หรือผู�ท่ีไม1สามารถช1วยเหลือตัวเองได� 
 

นโยบายด�านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ  รวมท้ังสิ้น  5  โครงการ 
  

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหต ุ

๑. โครงการอุดหนุนเบ้ียยังชีพผู�ปXวยเอดส4 
๒. โครงการบริการประชาชนเพ่ือปZองกันและลดอุบัติเหตุช1วงเทศกาล 
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ4/อุปกรณ4สําหรับ การปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุวัตถุประสงค4) 
4. โครงการเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
5. โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ 

42,000.00 
4,500.00 

21,000.00 
 

8,043,000.00 
1,308,800.00 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

6.  ด านส"งเสริมการเมอืง  การบริหาร และการบริการ 
ปรับปรุงการบริหารจัดการ   โดยนําอุปกรณ4เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีทันสมัยมาช1วยเพ่ิมขีด

ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีในการบริการประชาชน 
ส1งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ�างและครู ศูนย4 พัฒนาเด็กเล็ก                     

ในฐานะผู�ปฏิบัติงานให�มีความสามารถในการทดแทนได�อย1างสมดุล รวมท้ังการสรรหาคัดเลือกและการปรับเปลี่ยน
บุคลากรท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม  มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานอย1างแท�จริง 

 

นโยบายด�านส1งเสริมการเมือง การบริหาร และการบริการ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ รวมท้ังสิ้น  6  โครงการ    
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1. โครงการอุดหนุนศูนย4รวบรวมข�อมูลข1าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างระดับตําบล/
ระดับอําเภอ 
2. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ งานรัฐพิธี วันสําคัญ 
3. โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส1วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร4 สําหรับสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 
5. โครงการจัดหาเครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง  จํานวน 2 เครื่อง 
6. โครงการจัดหาป$Uมสูบน้ําบาดาล  ซับเมิสซิเบ้ิล  จํานวน 2 เครื่อง 

20,000.00 
 

1,850.00 
27,900.00 

 
16,000.00 
17,000.00 
50,000.00 

 

  

จากรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกล1าวมาท้ังหมดนี้ บรรลุผลสําเร็จได�เกิดจากความร1วมมือ 
ร1วมใจจากสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน�าส1วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ�าง    โดยเฉพาะอย1างยิ่งชุมชน
ของเรา  องค4กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ในเขตเทศบาล และเชื่อม่ันว1าจะสามารถดําเนินนโยบายต1างๆ ท่ีได�แถลงไว�ต1อ
สภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  ให�สําเร็จลุล1วงได�ภายใน 4 ปI อย1างแน1นอน ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะทําให�เทศบาลตําบลเกาะทวด
ของเราพัฒนาสู1เปZาหมายและน1าอยู1ยิ่งข้ึนสืบไป 

 

นายวรรณชาติ  ยอดแก�ว 
 นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 

 
 
 
 
 
 


