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	 เทศบาลตำาบลทุ่งยาวบริหารงานเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน	ภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีว่า	“เมืองพัฒนา ประชามีสุข

แหล่งเศรษฐกิจรุ่งเรือง ลือเลื่องประเพณี”		ซึ่งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เทศบาล

ตำาบลทุ่งยาวในทุกด้าน	 ให้ก้าวไปสู่การมีเสถียรภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 	 โดยไม่ลืมที่จะสืบทอด

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม	ที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ให้สืบทอดถึงคนรุ่นหลังต่อไป

	 ตั้งแต่ที่กระผม	 	นายบุญโชค  ชัยเกษตรสิน	 	 เริ่มดำารงตำาแหน่งนายกเทศมนตรีตำาบลทุ่งยาว		

จึงมีความพยายามตลอดมาที่จะอนุรักษ์ประเพณีไหว้พระจันทร์ให้เป็นประเพณีท้องถิ่นที่อยู่คู ่กับ

ชาวทุ่งยาว	ซึ่งเป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน	ให้คงอยู่และสืบทอดเป็นศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

สู่ลูกหลานชาวทุ่งยาวต่อไป	 จนกระทั่งงานประเพณีไหว้พระจันทร์ของเทศบาลตำาบลทุ่งยาวกลายเป็น

งานประเพณีระดับจังหวัดของจังหวัดตรัง	 	 เป็นการสนับสนุน	 ส่งเสริมนโยบายด้านการท่องเที่ยวของ

จังหวัดตรัง	 จนได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ส่งเสริมการดำาเนินงานวัฒนธรรม	 ด้าน

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม		จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	เมื่อปี	2555	

	 นอกจากนี้	 เทศบาลตำาบลทุ่งยาวยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาด้านอื่น	 ๆ	 อย่างเท่าเทียมกัน	

ทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 เศรษฐกิจ	 การท่องเที่ยว	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 และโครงสร้างพื้นฐาน	 	 โดยปัจจุบันได้เน้นเรื่อง	 “เศรษฐกิจ

พอเพียง”	และ	“ตลาดนัดรีไซเคิล”	ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ	เพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำาบล

ทุ่งยาวให้มีเสถียรภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สารจาก...
นายกเทศมนตรีตำาบลทุ่งยาว
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สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลทุ่งยาว...

สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลทุ่งยาว เขต1...

นายประทีป  อังศุธรกุล
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นายสมชัย  แซ่โค้ว
		ประธานสภาเทศบาลตำาบลทุ่งยาว
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สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลทุ่งยาว เขต2...
1. นายนนทวัฒน์ ชัยเกษตรสิน  2. นายพิพัฒน์ เก้าเอี้ยน  3. นายพิสิษธิ์ นิธิวรนันท์  4. นายประวิทย์ ธีระกุลพิศุทธิ์  5. นายพงศ์ภาดา ทวีพัฒนะพงศ์ 6. นายอนันต์ จรณโยธิน 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำาบลทุ่งยาว 
ประจำาปี 2558

6

1.	นางวัชรีย์		วรรณงาม		ผู้อำานวยการกองคลัง

2.	นางอารีย์		จูห้อง		ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

3.	น.ส.อรุณศรี		ยุทธวรวิทย์		นักวิชาการพัสดุชำานาญการ

4.	นางกรรณิกา		ชินานุรักษ์		นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

5.	น.ส.สุภาวิณี		อนันตวรพจน์		นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ

6.	น.ส.พิมพ์รวี		ชัยเกษตรสิน		ผช.นักวิชาการพัสดุ

7.	นางภณิษา		เอ้งฉ้วน		นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

8.	น.ส.สุวรรณา		ธีระกุลพิศุทธิ์		ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

9.	นายศิริพันธ์		แดงมาด		ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1.	นายไกรสิงห์		ศิริกุล		ผู้อำานวยการกองช่าง

2.	นายเอกศักดิ์		นันทชัยพิทักษ์		วิศวกรโยธาชำานาญการ

3.	นายสมจิต		สุวรรณหงส์		นายช่างโยธาชำานาญการ

4.	นายเอกรินทร์		อนันตวรพจน์		ผช.ช่างไฟฟ้า

5.	นายสมเกียรติ		เดชะ		นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

6.	นายประเสริฐ		รัตนะ		คนสวน

7.	นายรณณกฤต		เก้าเอี้ยน		ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

กองช่าง

กองคลัง

1.	นายมณี		อภัยพงค์		หัวหน้าสำานักปลัด

2.	จ.อ.พรพิทักษ์		ทองขาว		จพง.ป้องกันฯ

3.	น.ส.วิลาวัลย์		แก้วเก้ือกูล		นักวิเคราะห์ฯ

4.	นางอังคณา		เก้าเอ้ียน			นักจัดการงานท่ัวไปฯ

5.	นางศิริกัลยา		ชูละออง		นักทรัพยากรบุคคลฯ

สำานักปลัด
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6.	นางโชติกา		แซ่โค้ว		นักพัฒนาชุมชนฯ

7.	น.ส.กมลพรรณ		ต้ังสถิตพร		นักการ

8.	นายเพ็ญ		ขุนสันเทียะ		พนักงานขับรถฯ

9.	นายจรัญ		บุญโยดม		พนักงานขับรถดับเพลิง

10.น.ส.ณณญา	นนทิพิเชฐ	ผช.นักประชาสัมพันธ์

11.นางสุภาพร		ปราบแทน		จพง.ธุรการ

12.นางวีรวรรณ		บุญชัย		พนักงานพิมพ์ดีด

13.นายพิเชฐ		แซ่โค้ว		ผช.พนักงานดับเพลิง

14.นายยุทธภูมิ		นิธิพรเดชะ		ผช.นักพัฒนาชุมชน

15.นายวิทยา		บุ้งทอง		พนักงานขับรถยนต์
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กองคลัง 1.	นางประคิ่น		ไชยรุตม์		ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขฯ

2.	น.ส.อัจฉรา		ชูอ่อน		พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

3.	นายเอกชัย		ขุนสันเทียะ		พนักงานขับรถขยะ

4.	นายสงวน		คงพรม		พนักงานขับรถยนต์

5.	นายเช่า		ขุนสันเทียะ		พนักงานขับรถยนต์

• สำาหรับผู้มาติดต่อด้วยตนเอง สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการเจ้าของภารกิจ

• เว็บไซต์ http://www.thungyaotrang.go.th  สำาหรับการค้นหาข้อมูลที่ทางราชการต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

• โทรศัพท์หมายเลข 075 – 208165 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.	นางอัชฌา		นาคบรรพ์		รองปลัดเทศบาล					

			รักษาราชการแทนผู้อำานวยการกองการศึกษา

2.	น.ส.จันทนา		กังแฮ		ครูผู้ดูแลเด็ก

3.	น.ส.ศรุดา		บุญดีสมชัย		นักวิชาการศึกษาฯ

4.	นางฉัตรสิริ		สรรเพชร		ผู้ดูแลเด็ก

5.	น.ส.สิรามล		โคกเขา		ครูผู้ดูแลเด็ก

6.	นายสิทธิชัย		ขุนไพชิต		พนักงานขับรถยนต์

7.	น.ส.ชนันดา		ธีระกุลพิศุทธิ์		ผู้ดูแลเด็ก

8.	น.ส.กัญลิกา		เลี้ยววัฒนาสกุล		ผู้ดูแลเด็ก

9.	น.ส.รุจิกาญจน์		ทวีพัฒนะพงค์		ผู้ดูแลเด็ก

10.นางบุปผา		เพชรเดช		ผู้ดูแลเด็ก

กองการศึกษา

 ปัจจุบัน...เทศบาลตำาบลทุ่งยาวได้จัดทำาคู่มือสำาหรับประชาชนตาม

พระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558  ในกระบวนงานที่ต้องพิจารณาอนุญาต จำานวน 87 

กระบวนงาน เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ขอรับบริการ  โดย

สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากช่องทางต่อไปนี้ 
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 “หากพูดถึงตำาบลทุ่งยาว  จังหวัดตรัง  ก็ต้องนึกถึง  ประเพณีไหว้พระจันทร์”		

ซึ่งถือเป็น	 เอกลักษณ์ประจำาตำาบลของชาวไทยเชื้อสายจีนทุ่งยาว	 ที่ได้สืบทอดมรดก

ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ถึงปัจจุบัน			ดังน้ันเม่ือยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล	ในปี	2542

เทศบาลตำาบลทุ่งยาวจึงยังคงนโยบายให้จัดงานไหว้พระจันทร์อย่างต่อเนื่อง	เป็นประจำาทุกปี

จวบจนถึงปัจจุบัน
	 ในปี	 2558	 เทศบาลตำาบลทุ่งยาวได้จัดแถลงข่าวการจัดงานไหว้

พระจันทร์	ต่อสื่อมวลชน	ในวันที่		10		กันยายน		2558			ณ		ห้องประชุม

สภาเทศบาลตำาบลทุ่งยาว		และจัดงานไหว้พระจันทร์ระหว่างวันท่ี		25	–	27

กันยายน		2558			ณ	บริเวณตลาดเทศบาลตำาบลทุ่งยาว

	-	การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

			เพ่ือต้อนรับส่ือมวลชน	ผู้บริหาร	และผู้มาร่วมงาน

	-	สื่อมวลชนและผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง	ๆ					

			ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแถลงข่าว

	-	นายบุญโชค	ชัยเกษตรสิน	นายกเทศมนตรีตำาบลทุ่งยาว	แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	พร้อมทั้ง

			ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน
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กิจกรรมบนเวที

นายสถาพร	ประทุมทอง	นายอำาเภอปะเหลียน	ประธานใน

พิธีกล่าวเปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์	ประจำาปี	2558

นายชวน	หลีกภัย	อดีตนายกรัฐมนตรี	ร่วมรับประทานโต๊ะจีน

ในงานพิธีไหว้พระจันทร์	

นายบุญโชค		ชัยเกษตรสิน	นายกเทศมนตรีตำาบลทุ่งยาว

กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี

นายชวน	หลีกภัย	อดีตนายกรัฐมนตรี	ประกอบพิธีไหว้พระจันทร์		
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สำานักปลัด....
	 	 	 	 	 	โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำาปี 2558	
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน	นำามา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2558

	ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

     โครงการวันเทศบาล	 มีการ

จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น

ข้าราชการที่ดี		ถวายภัตตาหารเพลแด่

พระภิกษุสงฆ์	 และอบรมให้ความรู้บทบาท

หน้าท่ีของเทศบาลและคุณธรรม	 จริยธรรม

ในการปฏิบัติงาน	ในวันท่ี	24	เมษายน	2558

		   โครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	กิจกรรมอบรมให้

ความรู้และฝึกอาชีพการทำาผลิตภัณฑ์เดคูพาจ	 และผ้าปาเต๊ะเพ้นท์	 ให้

แก่สมาชิกกลุ่มสตรีและประชาชนท่ีสนใจ		
				 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 	อบรมความรู้ด้านการบริหาร

จัดการกลุ่มสตรี					และฝึกอาชีพระยะส้ันหลักสูตรผ้าปาเต๊ะปักเล่ือม	ให้

แก่สมาชิกกลุ่มสตรี	ระหว่างวันท่ี				28-29	กรกฎาคม	2558

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำาบลทุ่งยาว 
ประจำาปี 2558

10

ระหว่างวันท่ี	 	 7	 –	 8	 พฤษภาคม	 2558,	 	 วันท่ี	 	 13	 –	 15	

พฤษภาคม	2558			และวันท่ี	20–22	พฤษภาคม	2558
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       โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู ่ชุมชน		จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำาทรัพย์		

ณ	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำาทรัพย์	จังหวัดเพชรบุรี		และศึกษาดูงานการดำาเนินงานกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำาบลบ้านกรูด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 	 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำาริ	 และโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง	 จังหวัดเพชรบุรี	 ระหว่างวันที่		

27	–	29	พฤษภาคม	2558

        โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	83	พรรษา			

12	สิงหาคม	2558	พิธีถวายเครื่องราชสักการะ	และจุดเทียนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

							 โครงการเทศบาลสู่อาเซียน กิจกรรมอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและภาษาอังกฤษพื้นฐาน	สำาหรับประชาชน

และบุคลากรของเทศบาลตำาบลทุ่งยาว	ระหว่างวันที่	3	–	4	สิงหาคม	2558

       โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน	เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	83	พรรษา	

12	สิงหาคม	2558	ของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำาบลทุ่งยาว	ร่วมกับสำานักงานพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนที่	13	ในวันที่	

15	สิงหาคม	2558
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กองคลัง....
“ท้องถิ่นดี  ภาษีช่วย  ท้องถิ่นสวย  ภาษีสร้าง”

											ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของ

ชาวทุ่งยาวในการชำาระภาษี	 	 การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน	เพื่อเป็นการสำารวจและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดรูปร่าง

ลักษณะและขนาดของที่ดิน	โรงเรือน	สิ่งปลูกสร้าง	ที่ตั้งอยู่ได้ถูกต้อง

สามารถกำาหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้ครบถ้วน	 และสร้าง

ความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้เสียภาษี	 และส่งผลให้มีข้อมูลพื้นฐาน

เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
												ออกดำาเนินการสำารวจพื้นที่เพื่อใช้ข้อมูล

ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	และป้ายต่อไป

งานจัดเก็บรายได้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ออกให้บริการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท

นอกสถานที่	เพื่อให้ความสะดวกกับประชาชน

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การเสียภาษีประจำาปี
1.	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม	–	เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี	ชำาระเงินภายใน	30	วัน	

			นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งประเมินภาษี

2.	ภาษีป้าย		ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม	–	เดือนมีนาคม	ของทุกปี	ชำาระเงินภายใน	15	วัน	นับตั้งแต่ได้รับการ		

			แจ้งประเมินภาษี

3.	ภาษีบำารุงท้องที่		ยื่นแบบภาษี	และชำาระตั้งแต่เดือนมกราคม	–	เดือนเมษายนของทุกปี

การจดทะเบียนพาณิชย์
							เทศบาลตำาบลทุ่งยาวรับจดทะเบียนพาณิชย์		ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ที่ตั ้งสำานักงานอยู่ในเขตเทศบาลตำาบลทุ่งยาว		โดยการจดทะเบียนตั้งใหม่		

เปลี่ยนแปลงและยกเลิก	ทะเบียนพาณิชย์		ผู้ประสงค์จะดำาเนินการดังกล่าว	

ยื่นขอจดทะเบียนได้ที่กองคลัง	หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่	075-208165	ต่อ	114-115

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำาบลทุ่งยาว 
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สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำาบลทุ่งยาว อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

งบแสดงรายรับ ประจำาปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น   :   32,638,729.25      

รายการ                                 รับจริง ปี 2558

1.	รายได้ภาษีอากร																						18,271,913.12

		1.1	ภาษีอากรที่จัดเก็บ					 											1,527,253.75

		1.2	ภาษีอากรจัดสรร	 									16,744,659.37

2.	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี	 											2,102,312.42

	2.1	หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ

							และใบอนุญาต				 	 	584,275.40

	2.2	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน									1,336,137.02

	2.3	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	 	 	179,650.00

	2.4	รายได้จากทุน		 																2,250.00

3.	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	 									10,200,053.00	

		3.1		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป										10,200,053.00

4.	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์			6,164,475.00

4.1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ															1,249,440.00

4.2		เงินอุดหนุน	(ระบุวัตถุประสงค์)			4,915,035.00

รวมรายรับทั้งสิ้น                         36,738,753.54  			
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กองช่าง....
        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  

เสริมเหล็ก  สายถนนตลาดเชื่อมถนน

ห้วยน้ำาตก

         โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายตลาด

เทศบาลถึงถนนทุ่งยาว-ท่าพญา

        โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำาพร้อม

ทางเท้า ถนนสหธรรม
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        งานปรับปรุงผิวจราจร 

ท่อระบายน้ำาในเขตเทศบาล

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางเข้าสำานักสงฆ์ทุ่งยาว
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        งานซ่อมแซมไฟฟ้าถนน
        โครงการปรับปรุง ทาสีอาคาร 

    ศาลาด้านข้าง ก่อสร้างโรงจอดรถ

งานบริการกองช่าง

คำาขออนุญาต

การพิจารณาอนุญาต

แจ้งผลการพิจารณา

อนุญาต

ตรวจสอบพิจารณา

ความถูกต้อง

รับ/ตรวจ

คำาขออนุญาต

หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาต
1.	คำาร้องขออนุญาต	(ขอรับได้ที่เทศบาลฯ)

2.	สำาเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน		จำานวน	5	ชุด

3.	สำาเนาทะเบียนบ้าน		จำานวน	5	ฉบับ

4.	สำาเนาบัตรประชาชน		จำานวน	5	ฉบับ

หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาต
1.	สำาเนาทะเบียนบ้าน		จำานวน	2	ฉบับ

2.	สำาเนาบัตรประชาชน		จำานวน	2	ฉบับ

3.	หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล			จำานวน	2	ฉบับ

4.	ใบ	ภ.พ.	20	ของกรมสรรพากร		จำานวน	1	ฉบับ

 ค่าธรรมเนียมคำาขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม

ประเภทท่ี ๓   ใบแทนใบอนุญาต  การอนุญาตให้ใช้ถังหรือภาชนะ

ในการบรรจุ  หรือขนส่งน้ำามันเช้ือเพลิง และการต่ออายุใบอนุญาต

(๑)	คำาขอ	ฉบับละ	๒๐	บาท	

(๒)	ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม	ประเภทที่	๓	

					ฉบับละ	๒๐๐	บาท	

(๓)	ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละ	๒๐๐	บาท

					ระยะเวลาให้บริการ	(วัน)	ไม่เกิน	7	วัน	

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง										ฉบับละ	20	บาท

2.ใบอนุญาตดัดแปลง											ฉบับละ	10	บาท

3.ใบอนุญาตรื้อถอน											ฉบับละ	10	บาท

4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย							ฉบับละ	10	บาท

5.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้				ฉบับละ	20	บาท

6.ใบรับรอง																					ฉบับละ	10	บาท

พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน

เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

พิจารณาอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

(น้ำามันเชื้อเพลิง)                     

	ประเภทอาคารพาณิชย์	/ขนาดใหญ่	/

		ควบคุมการใช้		7		วัน

ระยะเวลาการให้บริการ (วัน)
ประเภทอาคารพักอาศัยไม่เกิน	2	ชั้น		5		วัน		

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่....

กองช่าง
075-208165 ต่อ 117

ขั้นตอนการให้บริการ



กองการศึกษา....

        โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ภายในงานมีกิจกรรมลอยกระทง	การประกวดหนูน้อยนพมาศ	

									การแสดงบนเวทีของนักเรียน	และชุมชนต่าง	ๆ

       โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กในพื้นที่เขตเทศบาล	และบริเวณใกล้เคียง	มาร่วมทำา		

							กิจกรรมต่าง	ๆ		ณ		สมาคมสหธรรมทุ่งยาว

       โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ มีการประกอบพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์	สรงน้ำาพระพุทธรูป	รดน้ำาขอพร

								จากผู้สูงอายุ	และละเล่นสาดน้ำา

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำาบลทุ่งยาว 
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        โครงการทำาบุญตักบาตร  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	วันพ่อแห่งชาติ	วันมาฆบูชา	วันวิสาขบูชา		วันอาสาฬหบูชา	วันสงกรานต์	

       โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	4	คน	ต้านภัยยาเสพติด	ในงานเทศกาลไหว้พระจันทร์			

								ณ	สนามเด็กเล่น

        โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  	คณะผู้บริหาร		พนักงานเทศบาล	ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

								ร่วมกันฟังธรรมและถวายเทียนพรรษา		ณ	วัดทุ่งยาว

        โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำาเภอปะเหลียนคัพ” 

ประจำาปี 2558  ระหว่างวันที่	16	–	20	มิถุนายน	2558	



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลทุ่งยาว
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลทุ่งยาว  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 

ตำาบลทุ่งยาว อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  สังกัดกองการศึกษา  

เทศบาลตำาบลทุ่งยาว

       โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา  

กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรมการ

จัดการศึกษาท้องถิ่น		

								ณ		ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

อิมแพคเมืองทองธานี		อำาเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี

       โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง	วันที่	26	มิถุนายน	2558	จัดแข่งขันกีฬาสากลและพื้นบ้าน	จำานวน	13	รายการ

      โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำาปี 2558 ในงานมีกิจกรรมแลกของขวัญ	การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำาบลทุ่งยาว

       โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

จังหวัดตรัง ประจำาปี	 2558	วันที่	 10	

กรกฏาคม	 2558	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำาบลทุ่งยาว	

									ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภท

เดินทรงตัว	 ได้แก่ เด็กหญิงฐิชาฎา 

ยุบลวิติ      
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 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – 

อนุบาล 3 ในปี 2558  มีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 

149 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก  ทั้งที่เป็นข้าราชการและ

ลูกจ้าง  จำานวน 7 คน
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      โครงการไหว้ครู นักเรียนมอบ

พานดอกไม้บูชาครู	 สมาชิกสภา	

และพนักงานเทศบาล

      โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับฟังนโยบายของทางโรงเรียน   จากผู้บริหารและพบปะครูประจำาชั้นเพื่อ

							ขอความร่วมมือในเรื่องต่าง	ๆ

       โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ คณะครูเข้าร่วมโครงการจัดงาน

แข่งขันทักษะวิชาการเมืองลุงวิชาการ ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 11 

ณ	โรงแรมชัยคณาธานี				อำาเภอเมือง	จังหวัดพัทลุง

        โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 	พิธีมอบอนุบัติแก่นักเรียนชั้นอนุบาล	3	ที่

สำาเร็จการศึกษา

									ครู	ผู้ปกครอง	และนักเรียน	ช่วยกัน
ทำาความสะอาด	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	
ตำาบลทุ่งยาว



กองสาธารณสุขฯ....

       โครงการ TO BE  NUMBER ONE กิจกรรมเข้าค่าย TO BE  NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง

       โครงการเอดส์โลกร่วมกับ รพ.ปะเหลียน

       โครงการป้องกันไข้เลือดออก

       โครงการคัดกรองสุขภาพ
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        กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลทุ่งยาว  

       กวาดขยะบนถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลทุ่งยาว  

       โครงการปรับปรุงหลุมขยะ  

       โครงการเมืองน่าอยู่         ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ จาก

วัสดุเหลือใช้

    ทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย....
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        โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ	บริเวณที่ทำาการเทศบาลตำาบลทุ่งยาว

         ฝึกอบรมการดับเพลิง  และการอพยพหนีไฟเบื้องต้นร่วมกับสถานีบรรจุก๊าซ

        ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

 เทศบาลตำาบลทุ่งยาว อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้เล็งเห็น

ถึงความสำาคัญของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สืบเนื่อง

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ และ

สาธารณภัยที่เกิดจากฝีมือมนุษย์  มีแนวโน้มการเกิดบ่อยครั้ง และ

ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำานักปลัดเทศบาล

ตำาบลทุ่งยาว จึงดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ตลอดเวลา ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย การจัดเวรยามเตรียมความพร้อม  24  ชั่วโมง การส่ง

เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน การส่ง

เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมภาคทฤษฏี  และภาคปฏิบัติการอพยพหนีไฟ

และการเข้าดับไฟกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในพ้ืนท่ี การจัดทำาแผนปฏิบัติการ

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนป้องกัน

 และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558

บอกต่อ...เรื่องราวดี ดี...
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 เกิดจากเช้ือไวรัสเดนก่ี (Dengue) ซ่ึงมีสายพันธ์ุ 1, 2, 3, 4  ส่วนน้อยเกิดจากเช้ือชิคุนกุนยาไวรัส 

(Chikugunya Virus) พาหะ คือ ยุงลายบ้าน (Aedes aegyti) ยุงลายจะได้รับเช้ือไวรัสจากผู้ป่วยท่ีเป็นไข้

เลือดออก และเม่ือไปกัดคนอ่ืน ๆ จะแพร่เช้ือไปด้วย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุต่ำากว่า 15 ปี โรคไข้เลือดออกจะ

ระบาดทุกปี โดยเฉพาะฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

อาการ
- ไข้สูงลอย 2 – 7 วัน  ไข้สูง 39 – 41 องศาเซนเซียล

- เบ่ืออาหาร อาเจียน ปวดท้อง เจ็บใต้ชายโครงข้างขวา

- ปวดหัว ปวดกล้ามเน้ือ ในวันท่ี 2 – 3 เด็กมักซึมลง

- หน้าแดง ตัวแดง อาจมีผ่ืนหรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง

การป้องกัน
- ต้องระวังเร่ืองไม่ให้ยุงกัดโดยใส่เส้ือผ้าหนา ๆ ใส่เส้ือแขนยาว นอนในมุ้ง

- ช่วยกันกำาจัดและลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำายุงลาย โดย 5 ป. คือ

 -	ปิดฝาโอ่งให้สนิท	ด้วยผ้าและฝา	

	 -	เปล่ียนน้ำาในภาชนะท่ีปิดไม่ได้	กันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่

	 -	ปล่อยปลากินลูกน้ำาก่อนท่ีลูกน้ำาจะกลายเป็นยุงกินเลือดเรา

	 -	ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม	ทำาลาย	และคว่ำาภาชนะท่ีน้ำาขัง	หรือไม่ใช้แล้ว

	 -	ปฏิบัติเป็นประจำาทุกวันศุกร์

- กำาจัดยุงโดยการใช้ยาฆ่ายุง

- การใช้กล่ินกันยุง เช่น ตะไคร้หอม เปลือกส้ม  เป็นต้น

- ใส่เกลือ น้ำาส้มสายชู หรือผงซักฟอก ลงในน้ำา  จานรองตู้กับข้าว เพ่ือป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่

ทำาอย่างไรเม่ือเป็นโรคไข้เลือดออก
- ถ้าผู้ป่วยมีไข้สูง ควรใช้ผ้าชุบน้ำาเช็ดตัวเพ่ือลดไข้

- หากจำาเป็นต้องใช้ยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้แอสไพริน เพราะมีผลทำาให้เลือดออกง่ายกว่าปกติ

- หากมีอาการอ่อนเพลีย ให้ด่ืมน้ำาผลไม้ หรือน้ำาตาลเกลือแร่บ่อย ๆ

- ถ้าหากอาการไม่ดีข้ึน ควรรีบพามาพบแพทย์ทันที

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำาบลทุ่งยาว 
ประจำาปี 2558

รู้เรื่อง...โรคภัย...

ไข้เลือดออก



บทความ...น่าสน...
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กับเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำาวัน

 เศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9)  ที่ทรงให้แนวทาง
การดำ�เนินชีวิตแก่พสกนิกร�ชาวไทยตลอดนานกว่า�30�ปี�คือ�ใช้จ่าย�3�ส่วน�
และเก็บออม 1 ส่วน
การนำาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  																										
การอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีดังนี้
								 1.	พอมีพอกิน	ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง	ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน	2	–	3	ต้น	พอท่ีจะมีไว้กินเองในครัวเรือน	แบ่งให้

เพื่อนบ้านบ้าง	เหลือจึงขายไป

								 2.	พออยู่พอใช้	ทำาให้บ้านน่าอยู่	ปราศจากสารเคมี	กล่ินเหม็น	ใช้แต่ของท่ีเป็นธรรมชาติ	รายจ่ายลดลง	สุขภาพจะดีข้ึน

(ประหยัดค่ารักษาพยาบาล)	 	การใช้ไฟฟ้าและน้ำาประปา	ต้องช่วยกันประหยัด	 ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียน	ก็ควรปิดน้ำา	

ปิดไฟ	เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง

								 3.	พออกพอใจ	เราต้องรู้จักพอ	รู้จักประมาณตน	ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น	เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ		ยึดหลัก							

“ออมวันนี้ เศรษฐีวันหน้า” 											

								 4.	 เมื่อมีรายได้แต่ละเดือน	จะแบ่งไว้ใช้จ่าย	3	ส่วน	 เป็นค่าน้ำา	ค่าไฟ	ค่าโทรศัพท์	ค่าจิปาถะ	ที่ใช้ในครัวเรือน	

รวมทั้งค่าเสื้อผ้า	เครื่องใช้บางอย่างที่ชำารุด		เป็นต้น														

									 5.	ยึดความประหยัด	ตัดทอนรายจ่ายในทุก	ๆ	วันที่ไม่จำาเป็น	ลดละความฟุ่มเฟือย

	 เศรษฐกิจพอเพียงจะดำาเนินไปได้ดี	 ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนปฏิบัติตาม	 ขอให้อย่าลืมที่จะปฏิบัติในเรื่อง	

ความขยัน	ประหยัด	ซื่อสัตย์	อดทน	ปฏิบัติตนเป็นคนดี	ดำาเนินชีวิตแบบเรียบง่ายให้พอเพียง	พอกิน	และพอใช้	โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       	 ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคน	 ทุกภาคส่วน	 ต้องมีส่วนร่วมในการร่วมมือ	 ร่วมใจกัน	 ปฏิบัติตามแนวพระราชดำาริ

เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงตั้งแต่ยังเด็ก	 แล้วจะติดเป็นนิสัยความพอเพียงไปตลอดชีวิต	สามารถนำาไปพัฒนาตน	พัฒนา

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า	เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ	เป็นคนดีของสังคม
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บทความ...น่าสน...
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กับเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำาวัน

เทศบาล...ใส่ใจสุขภาพ...
 เทศบาลตำาบลทุ่งยาวได้ให้ความสำาคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการดูแล

รักษาสุขภาพ ได้ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงาน ชมรมต่าง ๆ เพ่ือขับเคล่ือนกระบวนการ

สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนตำาบลทุ่งยาว ด้วยการออกกำาลังกาย 

	 ปัจจุบันมีชมรมแอโรบิคซ่ึงมีการทำากิจกรรมออกกำาลังกาย	เป็นประจำาทุกวัน	ระหว่างเวลา	19.00	–	20.00	น.	ณ	สนาม

เด็กเล่นเทศบาลตำาบลทุ่งยาว

	 นอกจากน้ี	 ยังมีชมรมโยคะ	 ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกันเพ่ือทำากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำาลังกายด้วยการ

ฝึกโยคะ	ซ่ึงทางชมรมฯ	จะมีการเล่นโยคะกันเป็นประจำา	ทุกสัปดาห์	ๆ	ละ	2	วัน	คือ	วันพุธ	และวันเสาร์	ณ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำาบลทุ่งยาว

	 ศูนย์ออกกำาลังกายเทศบาลตำาบลทุ่งยาวเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเทศบาลฯ	ได้จัดไว้	สำาหรับให้บริการประชาชน

ด้านสุขภาพ	โดยเปิดทำาการทุกวัน	ต้ังแต่เวลา	18.00	–	20.00	น.	ยกเว้นวันพฤหัสบดี		ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้บริการมากพอสมควร	และ

มีนโยบายท่ีจะจัดซ้ือเคร่ืองออกกำาลังกายเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับผู้ใช้บริการในอนาคตอันใกล้

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำาบลทุ่งยาว 
ประจำาปี 2558
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	 Bike	 for	 Mom	 “ป่ันเพ่ือแม่”	 เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึน

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 83	 พรรษา	

12	 สิงหาคม	 2558	 โดยเทศบาลฯ	 	 	 ร่วมกับชมรมจักรยาน

เทศบาลตำาบลทุ ่งยาว	จัดขึ ้นในวันที ่	19	สิงหาคม	2558

เวลา	15.00	น.

					เทศบาลตำาบลทุ่งยาว	ร่วมกับ	ชมรมจักรยานเทศบาลตำาบลทุ่งยาว	ต้อนรับคณะนักป่ัน	“สองล้อเพ่ือน้อง ของขวัญเพ่ือโลก”

ตามโครงการของสำานักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	ในวันท่ี	29	กันยายน	2559	และป่ันจักรยาน	“bike for mom”	ร่วมกัน
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

ลำาดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายตลาดเทศบาลถึงถนนทุ่งยาว	–	ท่าพญา 1,004,000.00

2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำาถนนสายสหธรรม 220,000.00

3. ปรับปรุงอาคารสำานักงานเทศบาลตำาบลทุ่งยาว 489,500.00

4. นมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว 28,462.00

5. ป้องกันไข้เลือดออก 22,100.00

6. พัฒนาศักยภาพผู้สนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชน 34,930.00

7. สนับสนุนสร้างสุขภาพ 31,070.00

8. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน 22,500.00

9. แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 5,100.00

10. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		ผู้พิการ ใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

11. ปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

12. แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 35,459.00

13. ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	ๆ 23,260.00

14. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 107,402.00

15. เชื่อมความสัมพันธ์ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง 50,000.00

16. ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา 120,000.00

17. จัดซื้อครุภัณฑ์สำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00

18. อาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลทุ่งยาว 637,000.00

19. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 39,161.00

20. สำารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,890.00

21. พัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นประจำาปี	2558

15,000.00

22. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน 106,420.00

23. เทศบาลสู่อาเซียน 37,600.00

24. จัดเวทีประชาคม 4,725.00

25. ส่งเสริมการจัดทำาแผนชุมชน 10,000.00

26. วันเทศบาล 	10,000.00

27. จัดทำาวารสารเทศบาล 50,000.00

28. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 50,000.00

29. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ดับเพลิง 129,900.00

30. ปรับปรุงหลุมขยะ 200,000.00

31. ปรับปรุงบ่อเก็บสิ่งปฏิกูล 97,500.00

32. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง 117,830.00

33. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 44,040.00

34. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ 878,260.53

35. พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 40,350.00

36. ส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 49,925.00



ลำาดับที่ ประเพณี ช่วงเวลาจัดงาน กิจกรรม

1. งานไหว้พระจันทร์ 13 – 15 กันยายน 2559 -	การประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์

-	การประกวดธิดาพระจันทร์

-	การประกอบพิธีไหว้พระจันทร์

-	การสาธิตและแข่งขันกินขนมกุยช่าย

-	การสาธิตทำาขนมตุ๊บตั๊บ

-	การสาธิตชง	-	ชิม	ชาหวานทุ่งยาว

-	การจำาหน่ายอาหารจีนและการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

-	การประกวดแต่งกายชุดกี่เพ้า

-	การเดินขบวนพาเหรดชุดกี่เพ้า

-	การเชิดมังกร,	การแสดงเชิดสิงโต

-	การแสดงบนเวที

2. งานลอยกระทง 14 พฤศจิกายน 2559 -	การประกวดหนูน้อยนพมาศ

-	การประกวดกระทง

-	การแสดงบนเวที

“ตลาดนัดรีไซเคิล” 	เทศบาลตำาบลทุ่งยาว

เปิดบริการทุกวันจันทร์สุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่

เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสนาม

เด็กเล่นเทศบาลตำาบลทุ่งยาว

ขนมกุยช่าย

ขนมตุ๊บตั๊บ


