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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของ 

นายกเทศมนตรีตําบลทุงยาว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
เร่ือง  การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายท่ีแถลงไวตอ

สภาเทศบาลตําบลทุงยาว ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุงยาว สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 1 ประจําป 
พ.ศ. 2554 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2554 โดยมีโครงการท่ีไดดําเนินการแลว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ดังน้ี 

 

1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

     1.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง ถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา และทาเทียบเรือ 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

1 
 

บํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินของเทศบาล 

ขุดลอกคูระบายนํ้า 
บริเวณถนนตรัง – สตูล  
 

ก.ย. 2561 
 

300,000 
(คาบํารุงรักษาฯ  
งานไฟฟาถนน) 

50,000 
 

ซอมแซมถนนสาย  
เล่ียงเมือง, สามหมอก, 
หวยนํ้าตกเช่ือมถนน 
ตรัง – สตูล และสุขาภิบาล 
 

15 – 20  
พ.ย. 2561 

 
 

 33,750 

ซอมแซมถนนสายเล่ียง
เมือง ตอน 1, ตอน 2, 
พันธุรัตน, สุขาภิบาล และ
พระอภยัมณี 
 

1 – 6  
ก.พ. 2561 

 51,750 

ซอมแซมฝาคูระบายนํ้าถนน 
สายสหธรรม, สมาคม ซอย 
2, ศาลเจา, สมาคม และ
ตลาดสดเทศบาล 

ส.ค. 2561  14,000 

ซอมแซมฝาคูระบายนํ้า
ถนน สายเล่ียงเมือง, 
สมาคม,  สุขาภิบาล ซอย 
5 และเทศบาล ซอย 1 

ก.ย. 2561  34,200 
 
 



1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

     1.1 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟา ประปา   

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

2 ติดตั้งเสาไฟฟาไฮเมท ติดตั้งเสาไฟฟาไฮเมท         
สูง 20 เมตร 1 จุด 
(บริเวณสนามเด็กเลน) 
 

29 ส.ค. 2561 500,000 499,000 

3 ขยายเขตไฟฟา  
และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
พรอมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ ดังน้ี 
- ชุมชนตลาด  
จุดเริ่มตนถนนสุขาภิบาล – 
ตลาดทุงยาว ระยะทาง 
100 เมตร 
- ชุมชนสหธรรม  
จุดเริ่มตนถนนสมาคม  
ซอย 5 – มูลนิธิตระกูลโคว  
ระยะทาง 220 เมตร 
 

 3 ก.ย. 2561 300,000 191,319 

2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.1 แนวทางการพัฒนาดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

4 ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต 

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
และบุคลากรในการตั้งจุด
ตรวจชวงเทศกาลปใหม 
 

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
และบุคลากรในการตั้ง   
จุดตรวจชวงเทศกาล
สงกรานต 
 
 
 
 
 

 29 ธ.ค. 2560 

ถึง 
 4 ม.ค. 2561 

 

11 – 17  
เม.ย. 2561 

 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
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2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

5 เศรษฐกิจพอเพียง ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก 
และนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ รวมกันปลูก
พืชผักสวนครัวปลอด
สารพิษที่ศูนยฯ 
 

ก.ย. 2561  
ถึง 

มี.ค. 2562 
 

5,000 5,000 

6 สงเสริมและปองกันโรคในชอง
ปากเด็กกอนเกณฑ  

จัดกิจกรรมสงเสริมและ
ปองกันโรคในชองปากเด็ก 
 
 

 6 ธ.ค. 2560 
 
 

20,000 17,632 

7 สนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

อุดหนุนงบประมาณการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐาน โดยจัดสรรเปนคา
ดาํเนินงานในการพัฒนา
งานสาธารณสุขในพื้นที่
เขตชุมชน  
จํานวน 3 ชุมชน ๆ ละ 
20,000.- บาท 
 

 18 มิ.ย. 2561 60,000 60,000 

8 แกไขปญหายาเสพติด - รวมเดินรณรงค 
วันตอตานยาเสพติดโลก 
 
 

 26 มิ.ย. 2561 3,000 2,500 

9 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  
ผูพิการ 
 

- สํารวจและจัดทําขอมูล
สุขภาพ 
- อบรมใหความรู 
- สงเสริมสุขภาพจิต 
 

 29 ธ.ค. 2560 20,000 20,000 

10 สุขาภิบาลอาหาร - อบรมสุขาภิบาลอาหาร/
สุขาภิบาลตลาด 
- แลกเปล่ียนเรียนรูการ
จัดการตลาด 
- บริหารจัดการตลาด 
 

7 พ.ค. 2561 

 
11 พ.ค. 2561 

20,000 6,970 
 

2,040 
 

1,740 
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2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

11 แกไขปญหาสาธารณสุข - ลงพื้นที่ใหสุขศึกษาใน
สถานศึกษาในพื้นที่เรื่อง
โรคมือเทาปาก ไดแก 
โรงเรียนบานทุงยาว 
โรงเรียนทุงยาววิทยา  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

8 – 9  
ส.ค. 2561 

3,000 1,710 

12 คุมครองผูบริโภค - รณรงคลดรับ ลดให  
ลดใชถุงพลาสติกและโฟม  

 24 ส.ค. 2561 10,000 - 

13 ปองกันแกไขปญหา 
โรคเอดส 

- อบรมใหความรูเรื่อง
เอดส (แกนนําสุขภาพ) 
- รณรงคใหความรู
เก่ียวกับโรคเอดส 
 

 29 พ.ย. 2560 

 
 1 ธ.ค. 2560 

10,000 4,830 
 

3,250 

14 รณรงคปองกันโรค 
พิษสุนัขบา 

- ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว 
บันทึกฐานขอมูลเพื่อ     
ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว  
- ประชาสัมพันธเรื่อง    
โรคพิษสุนัขบา 
- สรางความรูความเขาใจ
เรื่องโรคพิษสุนัขบา    
(แกนนําสุขภาพ) 
- ฉีดวัคซีนสุนัข – แมว 

2 – 5  
เม.ย. 2561 

 
5 – 10  

เม.ย.  2561 
9 เม.ย. 2561 

 
 

10 เม.ย. 2561 

10,000 9,950 

15 ปองกันไขเลือดออก - รณรงคไขเลือดออก/
แจกทรายมีฟอส/สุขศึกษา
ชุมชน 

 28 มิ.ย. 2561 30,000 23,250 

16 แขงขันกีฬาตานภัย 
ยาเสพติด 

จัดการแขงขันฟุตบอล 
และตะกรอ 
 

20 – 22  
ก.ย. 2561 

70,000 41,314 

17 พัฒนาศักยภาพผูสนับสนุน
ดูแลสุขภาพประชาชน 

- อบรมและศึกษาดูงาน  
ณ อําเภอปาบอน จังหวัด
พัทลุง 

กรกฎาคม 
2561 

50,000 44,761 
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2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

18 สงทีมนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

สงทีมนักกีฬาฟุตบอล  
เปตอง และแบดมินตัน  
เขารวมการแขงขันกีฬา
สันนิบาตเทศบาล 
  

19 มิ.ย. 2561 

 ถึง 

 6 ก.ค. 2561 

50,000 - 

2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

    2.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสวัสดกิารและนันทนาการ 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

19 จัดซ้ือครุภัณฑกีฬา - ปายบอกวิธีการใชงาน
อุปกรณกีฬากลางแจง  
- พื้นที่ติดตั้งแผนคอนกรีต
อุปกรณกีฬากลางแจง  
- อุปกรณซิทอัพลดหนาทอง 
- อุปกรณน่ังดันอกยกตัว 
(แบบคู) 
- อุปกรณน่ังดึงไหลปกหลัง
ยกตัว (แบบคู) 
- อุปกรณบริหารขาแบบ
น่ังถีบดันตัวเอง (แบบคู) 
- อุปกรณบริหารเอว
ดานขาง (แบบคู) 
- อุปกรณบารโหน 
- อุปกรณฝกแกวงขา  
และแขน (แบบคู) 
- อุปกรณฝกเดินกลาง
อากาศ (แบบคู) 
- อุปกรณยืนบิดเอว 2 จุด 
- อุปกรณยืนยกนํ้าหนัก

อิสระ 

 19 มิ.ย. 2561  8,000 
 

13,200 
 

29,000 
33,000 

 
33,000 

 
26,000 

 
28,000 

 
19,000 
29,000 

 
28,000 

 
25,000 
29,000 

 

8,000 
 

13,200 
 

29,000 
33,000 

 
31,000 

 
26,000 

 
28,000 

 
19,000 
29,000 

 
28,000 

 
25,000 
29,000 

20 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอายุ 

จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแก 
ผูมีสิทธิฯ ทุกคน ในอัตรา
แบบขั้นบันได 
 

  1 ต.ค. 2560 
ถึง 

 30 ก.ย. 2561 

2,365,200 2,231,800 
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2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

    2.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสวัสดกิารและนันทนาการ (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

21 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ผูพิการ 

จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแก 
ผูมีสิทธิฯ ทุกคน ๆ ละ  
800.- บาทตอเดือน 
 

 1 ต.ค. 2560 
ถึง 

 30 ก.ย. 2561 

652,800 511,200 

22 เช่ือมความสัมพันธ ครู 
นักเรียน ผูปกครอง 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา    
เช่ือมความสัมพันธ
ระหวางครู นักเรียน 
ผูปกครอง  
 

 17 ส.ค. 2561 20,000 10,940 

23 พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและ
ผูพิการ 

จัดอบรมใหความรู 
และศึกษาดูงาน  
ณ จังหวัดพัทลุง 
 

22 และ 27 
ส.ค. 2561 

50,000 33,900 

2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.4 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

24 จัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดใหมีกิจกรรม
นันทนาการตาง ๆ  
ในวันเด็ก 

 13 ม.ค. 2561 100,000 64,241 

25 จัดงานวันพอ จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร    
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 5 ธ.ค. 2560 5,000 - 

26 จัดงานวันแม จัดกิจกรรมวันแมใหกับ
นักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กและผูปกครอง 
 

10 ส.ค. 2561 5,000 432 

27 สนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 

- คาอาหารกลางวันของ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- คาจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) จัดสรรตาม 
จํานวนเด็กเล็ก  
 

 1 พ.ย. 2560 
ถึง 

31 มี.ค.2561 

831,600 576,140 
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2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.4 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

28 อาหารเสริม (นม) คาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล 
ทุงยาว และโรงเรียน 
บานทุงยาว 
 

1 พ.ย. 2560 
ถึง 

31 มี.ค. 2561 

963,850 834,230 

29 เยี่ยมบานนักเรียน ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก 
เยี่ยมนักเรียนและ
ผูปกครองศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กฯ ที่บาน 
 

ส.ค. – ก.ย. 
2561 

10,000 432 

30 สงเสริมความเปนเลิศ 
และพฒันาศักยภาพของ
ผูเรียน 

จัดกิจกรรมมอบอนุบัตร 
สําหรับนักเรียนที่สําเร็จ 
การศึกษาช้ันอนุบาล 3 
 

30 มี.ค. 2561 10,000 6,359 

31 อนุรักษและสืบสานประเพณี
วันขึ้นปใหม 

- จัดกิจกรรมที่ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กฯ 
- ตักบาตร 
 
 
 

 29 ธ.ค. 2560 
 
 1 ม.ค. 2561 

 5,000 - 

3. นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

     3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

32 ปกปองและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมตักบาตร 
เน่ืองในวันแมแหงชาติ  
ในพื้นที่เทศบาลตําบล 
ทุงยาว (สมาคมสหธรรม) 
 
 
 
 
 

 12 ส.ค. 2561 10,000 - 
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3. นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

     3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

33 พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลทุงยาว 
 

ฝกอบรมผูบริหารทองถิ่น 
และเจาหนาที่ทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลทุงยาวเพื่อ
พัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ ตามหัวขอ 
“คุณธรรม จริยธรรม 
ความรูความเขาใจในหลัก 
การทํางานเปนทีม และ
ความรวมมือในการทํางาน 
ณ อุทยานนกนํ้าทะเลนอย 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 
 

23 – 24  
ส.ค. 2561  

50,000 48,032 

34 วันเทศบาล 
 

จัดกิจกรรมอบรม 
ใหความรู ทํากิจกรรม
พัฒนาในพื้นที่เทศบาล  
และถวายสังฆทาน 
เน่ืองในวันเทศบาล 

24 เม.ย. 2561 10,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

35 จัดทาํวารสารเทศบาล 
 

จางเหมาจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลตําบลทุงยาว 
ประจําป 2560 
 

 9 ก.พ. 2561 80,000 80,000 

36 ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ
เว็บไซต 

ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ
เว็บไซตของเทศบาลตําบล 
ทุงยาวใหเปนปจจุบัน 
 
 

ต.ค. 2560 
ถึง 

ก.ย. 2561 
 

10,000 8,000 

37 จัดงานรัฐพิธีที่สําคัญ 
 

รวมพิธีถวายพวงมาลา 
วันปยมหาราช  
 
 
 
 

23 ตลุาคม 
2560 

100,000 1,000 
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3. นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

     3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

38 จัดทําและปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพยสิน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บภาษี 
 

ธ.ค. 2560 
ถึง 

ก.ย. 2561 

30,000 - 

39 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
 

- เครื่องคอมพิวเตอร  
สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครื่อง  
- เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง  
- เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที ่1 จํานวน 1 เครื่อง  
 

 19 มิ.ย.2561 

 
 

  16,000 
 
 

11,200 
 
 

22,000 

 16,000 
 
 

10,000 
 
 

21,600 

40 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
 

- โตะทํางาน  
จํานวน 1 ตัว 
 
 

 27 ก.ย. 2561 16,500 15,000 

41 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร  
(แผนงานเคหะและชุมชน) 

- เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 
งานประมวลผล 
- เครื่องพิมพ 
Multifunction  
ชนิดเลเซอร  
หรือชนิด LED สี 
 

 19 มิ.ย.2561 21,000 
 

17,000 

37,890 

42 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
(แผนงานเคหะและชุมชน) 

- ตูบานเล่ือนกระจก 
- ตูบานเล่ือนทึบ 
- ตูเอนกประสงค 3 in 1 
 

 19 มิ.ย. 2561 9,000 
4,200 
6,500 

9,000 
4,000 
6,500 

43 จัดซ้ือครุภัณฑกอสราง เล่ือยโซยนต  
จํานวน 1 เครื่อง  
 
 

1 สิงหาคม 
2561 

12,000 11,500 
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3. นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

    3.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

44 สงเสริมการจัดทําแผนชุมชน 
 

จัดกิจกรรมประชุม
คณะทํางานสนับสนุน
ขับเคล่ือนแผนชุมชน 
สูการพัฒนาทองถิ่นเพื่อ
พิจารณาจัดทํา ทบทวน 
และปรับปรุงแผนชุมชน 
เพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
 

 22 พ.ค. 2561 5,000 - 

45 จัดเวทีประชาคม จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
สภาพปญหาความตองการ
ของประชาชน  
ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลทุงยาว 
  

 22 พ.ค. 2561 5,000 
 

 2,470 

46 พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน  
ณ ศูนยศิลปะวิถี  
อําเภอหวยยอด  
จังหวัดตรัง 
 
 
 

 25 พ.ค. 2561 30,000 - 

3. นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

    3.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

47 จัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุอุปกรณ 
เครื่องดับเพลิง 
ประเภทตาง ๆ 
 
 
 
 

 8 พ.ค. 2561 70,000 68,400 
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4. นโยบายการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

     4.1 แนวทางการพัฒนาดานบําบัดและกาํจัดขยะ 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

48 ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 
 

- ปรับเกล่ีย ขนยาย  
ฝงกลบขยะ ปริมาณขยะ
ไมนอยกวา 2,400 ลบ.ม.  
ปรับเกล่ียทางเขา – ออก  
กวาง 5 เมตร  หนา 
0.10 เมตร  ระยะทาง 
200 เมตร  ปริมาตร 
ดินลูกรัง 100 ลบ.ม. 
- ปรับเกล่ีย ขนยาย ฝง
กลบขยะ ปริมาณขยะ 
ไมนอยกวา 3,500 ลบ.ม.
ปรับเกล่ียทางเขา – ออก   
กวาง   5 เมตร  หนา 
0.20 เมตร  ระยะทาง 
300 เมตร  ปริมาตร 
ดินลูกรัง 300 ลบ.ม.  

 10 พ.ย. 2560 

 
 
 
 
 
 
 

 5 ก.ค. 2561 

500,000 145,000 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 

49 จัดการนํ้าเสียชุมชน - อบรมการบําบัดนํ้าเสีย 
ดวยศาสตรพระราชา 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 

 17 ก.ค. 2561 10,000 10,000 

50 จัดการขยะมูลฝอย - ประชุมจัดทําแผนบริหาร
จัดการขยะ/จัดตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก 
- ขับเคล่ือนการบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่ทั้ง  
3 ชุมชน 
   - ชุมชนสหธรรม 
   - ชุมชนตลาด 
   - ชุมชนอนามัย 
- แลกเปล่ียนประสบการณ
กับเทศบาลตําบลควนโดน  
จังหวัดสตูล 
 

 22 ก.พ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 

 23 ก.พ. 2561 

 2 มี.ค. 2561 
 7 มี.ค. 2561 
17 เม.ย. 2561 

30,000 
 
 

8,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,672 
2,672 
2,672 

12,000 
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5. นโยบายการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

     5.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

51 อนุรักษและสืบสาน 
ประเพณีลอยกระทง 
 

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 
 
 
 

3 พ.ย.  2560 120,000  3,960 

52 อนุรักษและสืบสาน 
ประเพณีตรุษจีน 
 

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีตรุษจีน 
 
 
 

14 – 16  
ก.พ. 2561 

250,000 232,688 

53 อนุรักษและสืบสาน 
ประเพณีสงกรานต 

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต       
     
 
 

11 และ 13 
เม.ย. 2561 

 

70,000 
 

51,618 

 

54 อนุรักษและสืบสาน 
ประเพณีไหวพระจันทร 
 

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีไหวพระจันทร  
 
 
 
 

22 – 24  
ก.ย. 2561 

1,000,000 809,981 

55 รายจายเก่ียวกับการรับรอง
และพธีิการทางศาสนา 
ทุกศาสนา 
 
 
 

จัดกิจกรรมทางศาสนา 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
และถวายเทียนพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 2561 
ถึง 

ก.ค. 2561 

10,000 - 
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6. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

     6.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

56 พัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 
 

อบรมใหความรู 
และศึกษาดูงาน  
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 

14 – 15  
สิงหาคม 
2561 

50,000 36,100 

57 สงเสริมอาชีพและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

จัดอบรมอาชีพระยะส้ัน
หลักสูตรการทําอาหาร  
(ขาวซอย) และขนม  
(ขนมผูกรัก) 
 
 
 
 
 

31 ส.ค. 2561 30,000 11,670 

6. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

     6.2 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

58 สงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงอนุรักษวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงอนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่น ไดแก ประเพณี
ไหวพระจันทร  

22 – 24  
กันยายน 
2561 

500,000 
(งบอุดหนุน
จากกรมการ
ทองเที่ยว) 

500,000 
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การพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และพนักงานจาง เดินทางไปราชการเพ่ือเขารับการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังน้ี 

วัน เดือน ป ผูเขารับการอบรม รายละเอียด 

4 – 5 พ.ย. 2560    น.ส.สิรามล  โคกเขา 
  น.ส.รุจิกาญจน  ทวีพัฒนะพงศ  

ประกาศนียบัตรหลักสูตร  "วิธีการปฏิบัติในการ
จัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม  การเบิก      
จายเงิน  การจัดทําบัญชี  และกรณีศึกษา
ขอบกพรองในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนา   
เด็กเล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 รุนที่  1"      
ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา  อําเภอเมือง     
จังหวัดตรัง 
 

10 – 11 พ.ย. 2560 
 

  น.ส.จันทนา  กังแฮ 
 

วุฒิบัตรหลักสูตร "เทคนิคการจัดทํา แผนพัฒนา
ส่ีปของสํานักการศึกษา กองการศึกษาโรงเรียน  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  รุนที่  1" ณ หองประชุม       
ภัชรัตน    โรงแรมวัฒนาพารค   อําเภอเมือง   
จังหวัดตรัง 

 

17 – 19 พ.ย. 2560 

 

 

 

  น.ส.วิลาวัลย  แกวเก้ือกูล หลักสูตร “เทคนิคการเขียนวิสัยทัศนเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นและสมรรถนะของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รุนที่ 1”             
ณ  โรงแรมเอเช่ียน   อําเภอหาดใหญ  จังหวัด
สงขลา 

 

21 – 23 พ.ย. 2560  นายไกรสิงห  ศิริกุล 
นายสมเกียรติ  เดชะ 
นายเอกศักดิ์  นันทชัยพิทักษ 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร  "กลยุทธในการ   
จัดทาํราคากลา ง ตามหลักเกณฑแนวทาง     
และวิธีปฏิบัติในการกําหนดราคากลาง         
งานกอสรางของทางราชการ  สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  รุนที่  1"  ณ โรงแรม
กระบี่รีสอรทอาวนาง   อําเภอเมือง  จังหวัด
กระบี่ 
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วัน เดือน ป ผูเขารับการอบรม รายละเอียด 

27 – 28 ม.ค. 2561 
 

 

 

 

น.ส.รุจิกาญจน  ทวีพัฒนะพงศ 
น.ส.กัญลิกา  เล้ียววัฒนาสกุล 

 

 

 

เกียรติบัตรหลักสูตร  "การวิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2560 เพื่อการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก /
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย /โรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ) สูรอยเช่ือมตอ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ป.1) และ
เทคนิค  การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฯ  เพื่อ
สงเสริมพัฒนาการทางสมอง  และสมรรถนะ
เด็กปฐมวัย ดวยนิทาน เกม เพลง" ณ โรงแรม
หรรษาเจบี  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

 

15 – 17 ก.พ. 2561 
 

นายไกรสิงห  ศิริกุล  ประกาศนียบัตรหลักสูตร  "เทคนิคการใชงาน
ระบบคํานวณราคากลางงานกอสราง          
ดวยอิเล็กทรอนิกส  และการคาํนวณเงินชดเชย
คางานกอสราง (คา K) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  รุนที่ 4"  ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา  
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

23 – 25 ก.พ. 2561 
 

น.ส.โชติกา  คาํมาก  เกียรติบัตรหลักสูตร  "การพัฒนาศักยภาพ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพตามแนวนโยบาย          
ไทยแลนด  4.0 และแนวทางการตรวจสอบ
ดานงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ตามขอสังเกตของสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน"  ณ โรงแรมภูเก็ตเมอรลิน อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 

 

14 มิ.ย. 2561  น.ส.วิลาวัลย  แกวเก้ือกูล  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ

ในการเช่ือมโยงระดับพื้นที่และจัดทําแผน

ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับ

จังหวัด” ณ  โรงแรมมาริไทม ปารค – แอนด 

สปา รีสอรท  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 
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วัน เดือน ป ผูเขารับการอบรม รายละเอียด 

10 - 11 ก.ค. 2561 น.ส.วิลาวัลย  แกวเก้ือกูล อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ

ในการเช่ือมโยงระดับพื้นที่และจัดทําแผน

ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับ

จังหวัด” ณ โรงแรมเซ็นทาราซีวิวรีสอรท     

เขาหลัก  อําเภอตะก่ัวปา  จังหวัดกระบี่ 

11 – 15 ก.ค. 2561 น.ส.เคยลดา  เหมือนแสน ประกาศนียบัตรหลักสูตร "ปฐมนิเทศขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม  รุนที่ 27" 
ณ โรงแรมบีพีแกรนดทาวเวอร  อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 
 
 

19 – 20 ก.ค. 2561 
 

นางอัชฌา  นาคบรรพ 
 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร  "การบริหา ร      
จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามหลัก           
ธรรมาภิบาล  ดวยระบบการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน "  ณ โรงแรมวีแอล  
อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
 
 

17 – 19 ส.ค. 2561 
 

 น.ส.โชติกา  คาํมาก 
 

เกียรติบัตรหลักสูตร  "การจัดซ้ือจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ในบริบทของงาน
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน "   ณ โรงแรมบีพี  
แกรนดทาวเวอร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 
 
 

17 – 19 ส.ค. 2561 
 

 น.ส.เคยลดา  เหมือนแสน 
 

วุฒิบัตรหลักสูตร  "ทบทวนอํานาจหนาที่และ
แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชยทั่วไป  
การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส          
(E-commerce) ฝกปฏิบัติดวยระบบ
คอมพิวเตอร  และทิศทางรางพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย  พ.ศ. …"  ณ โรงแรมบีพี       
แกรนดทาวเวอร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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วัน เดือน ป ผูเขารับการอบรม รายละเอียด 

13 ก.ย. 2561 
 

 น.ส.เคยลดา  เหมือนแสน 
 

เกียรติบัตรหลักสูตร  "อบรมผูจัดการประจํา
หนวยเลือกตั้ง  โครงการผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง  
และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ " ณ 
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย   อําเภอปะเหลียน  
จังหวัดตรัง 
 
 
 
 

20 – 23 ก.ย. 61 
 

นายไกรสิงห  ศิริกุล 
นายเอกศักดิ์  นันทชัยพิทักษ 

 
 

 

 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร  "พัฒนาบุคลากรชาง
ตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวก รรม (ระดับสามัญ
วิศวกร ) รุนที่ 3"  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น   ซอยคลองหลวง  8  ตําบลคลองหน่ึง  
อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
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