
 
 

     
 

ประกาศเทศบาลตําบลทุงยาว 
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.............................................................. 

ตามที่เทศบาลตําบลทุงยาวไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 61
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คํานํา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ. 2548   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  
และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานน้ันมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน
โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป
งบประมาณน้ัน  เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณน้ันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสาน  และบูรณาการทํางานกับ
หนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน 

 เทศบาลตําบลทุงยาวจึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 61  
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของคณะผูบริหาร เทศบาลตําบลทุงยาว เปนการควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน และการประเมินผลการบริหารงานของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลทุงยาว และหนวยงานตาง ๆ  
ที่มาดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ของเทศบาล ทั้งยังเปนการตรวจสอบการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  
และแกไขปญหาตอบสนองความตองการของประชาชนไดอีกทางหน่ึง 
 
 
 
        เทศบาลตําบลทุงยาว  
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

1.1 บทนํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และ
แผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานน้ันมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน
โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป
งบประมาณน้ัน  เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณน้ันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสาน  และบูรณาการทํางานกับ
หนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง  ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน  ทําใหการติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน 

 ดังน้ัน  แผนการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลทุงยาว ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จึงเปน
เครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของคณะผูบริหาร เทศบาล เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผลการ
บริหารงานของ เทศบาล และหนวยงานตาง  ๆ ที่มาดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ของ เทศบาล ทั้งยังเปนการ
ตรวจสอบการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  การ แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอีกทางหน่ึง แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีลักษณะดังน้ี 
 1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ ( Action Plan) 
 2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว  
 3. แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง 
 4.  เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

 1. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงหน่ึงปงบประมาณ  ที่มีความสอดคลอง  และสามารถ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เขามาดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล 
 3. เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล  
 4. เพื่อควบคุมการดําเนินงานของคณะผูบริหาร เทศบาล ใหเปนไปอยางเหมาะสม  และมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อแสดงเปาหมายรายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริงของหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ของเทศบาล 
 
 
 
 



1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่น  ๆ ที่ดําเนินการ  
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่  และ
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการของอําเภอ จังหวัด และองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ขั้นตอนท่ี 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  โดยพิจารณา
จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กําหนดไว ในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาล (พ.ศ. 2556 – 2560)  โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน  คือ 
 สวนที่ 1  บทนํา  
 สวนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

 ขั้นตอนท่ี 3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหาร เทศบาลเพื่อ   
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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 จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน  สามารถเขียนเปนแผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ไดดังน้ี 

แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เสนอรางฯ ตอ 
คณะกรรมการพัฒนา 

จัดทําราง 
แผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม 

เสนอรางฯ ตอ
ผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ิน 
ใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

         หนวยงานอ่ืน 

พิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน 
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1.4 ประโยชนของแผนการดําเนนิงาน 

 1. เปนการลดความซ้ําซอนระหวางหนวยงานที่เขามาดําเนินการในพื้นที่ของ เทศบาล 
 2. ทําใหการดําเนินงานของ เทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ทําใหทราบถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน 
 4. ทําใหทราบถึงการดําเนินงานของ เทศบาลและหนวยงานตาง ๆ ที่เขามาดําเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาล 
 5. เปนการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลทางหน่ึง 
 6.  เปนการแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินงานของ เทศบาล และหนวยงานตาง  ๆ ที่เขามา
ดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล 
 7. เปนกระบวนการหน่ึงในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะผูบริหาร เทศบาล 
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สวนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ    
      

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลตําบลทุงยาว  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ               

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ  
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 4.00 1,100,000  9.18  
รวม 3 4.00 1,100,000  9.18  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม      

    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.33  5,000 0.04 - สํานักปลัด 
    2.2 แผนงานการศึกษา                      14 18.67 3,623,450 30.23 - กองการศึกษา 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 1 1.33 60,000 0.50 - กองสาธารณสุขฯ 
2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 13 17.33 320,000 2.67 - สํานักปลัด 

- กองสาธารณสุขฯ 
    2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 4.00 300,200 2.50 - กองการศึกษา 

    2.6 แผนงานงบกลาง 3 4.00 3,030,000 25.28 - สํานักปลัด 

รวม 35 46.66 7,338,650 61.22  

ผด. 01 
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ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ               

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ  
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม      

    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 12.00 571,700 4.77 - สํานักปลัด 
- กองคลัง 

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 4.00 260,000 2.17 - สํานักปลัด 

    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 4.00 69,700 0.58 - กองชาง 
3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 8.00 187,000 1.56 - สํานักปลัด 

รวม 21 28.00 1,088,400 9.08  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ      

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.67 595,000 4.96 - กองสาธารณสุขฯ 

    4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 6.67 105,000 0.87 - กองสาธารณสุขฯ 

รวม 7 9.34 700,000 5.83  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ และสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม                      
    และภูมิปญญาทองถ่ิน 

     

    5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 6.67 1,450,000 12.10 - กองการศึกษา 

รวม 5 6.67 1,450,000 12.10  
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว      

    6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 4.00 110,000 0.92 - สํานักปลัด 
    6.2 ******เงินอุดหนุนจากหนวยงานอื่น 1 1.33 200,000 1.67 - กองการศึกษา 

รวม 4 5.33 310,000 2.59  

รวมท้ังสิ้น 75 100.00 11,987,050 100.00  

 
            6 



2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลตําบลทุงยาว  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดต้ังเสาไฟฟาไฮเมท 
 

กอสรางเสาไฟฟาไฮเมท สูง 20 เมตร 
จํานวน 1 จุด บริเวณสนามเด็กเลน
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุงยาว
กําหนด 
 
 

500,000 
 

เขต 
เทศบาล 

กองชาง             

2. อุดหนุนขยายเขตไฟฟา 
 
 

- ชุมชนตลาด จุดเริ่มตน ถนน
สุขาภิบาล – ตลาดทุงยาว ระยะทาง 
100 เมตร 
- ชุมชนสหธรรม จุดเริ่มตน ถนน
สมาคม ซอย 5 – มูลนิธิตระกูลโคว – 
สุดเขตเทศบาล ระยะทาง 220 เมตร 
 
 

  300,000 เขต 
เทศบาล 

กองชาง             

 

ผด. 02 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ) 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. บํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินของเทศบาล 
 
 

บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน ซอมรถกระเชาไฟฟา ซอมแซม
ฝาบอพักทางเทา ขุดลอกคูระบายนํ้า 
คาถมลูกรัง ถนนที่ชํารุดเสียหายใน
สายตาง ๆ ซอมแซมสิ่งกอสราง 
ตาง ๆ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 

เขต 
เทศบาล 

กองชาง             
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต 

จัดต้ังจุดบริการประชาชน 7 วัน 
อันตราย ชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     5,000 
 

เขต 
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานปองกันฯ 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เช่ือมความสัมพันธ ครู 
นักเรียน ผูปกครอง 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา 
เช่ือมความสัมพันธระหวางครู 
นักเรียน ผูปกครองประจําป
การศึกษา 

20,000 เขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

2. จัดงานวันเด็กแหงชาติ 
 

จัดใหมีกิจกรรมตาง  ๆในวันเด็ก
แหงชาติ 

100,000 เขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

3. สนับสนุนเด็กนักเรียน นักศึกษา
และผูดอยโอกาสทางการศึกษา 

เด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาสทางการศึกษา 
 

20,000 เขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

4. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษา 
 
 

จัดศึกษาดูงานนอกสถานที ่
แกนักเรียนและบุคลากรใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

120,000 นอกเขต
จังหวัดตรัง 

กองการศึกษา             

5. จัดงานวันพอ จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
 

5,000 สมาคม
สหธรรม 

กองการศึกษา 
            

6. จัดงานวันแม จัดกิจกรรมใหนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและผูปกครอง 
 

5,000 ศูนย
พัฒนา 

เด็กเล็กฯ 

กองการศึกษา 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
    2.2 แผนงานการศึกษา (ตอ) 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

- คาอาหารกลางวันนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (จํานวน 245 วันๆ ละ 
126 คน ๆ ละ 20.- บาท)  
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
จัดสรรตามจํานวนเด็กเลก็  
126 คน ๆ ละ 1,700.- บาท 
 

617,400 
 
 

214,200 
 
 

เขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

8. สนับสนุนคาอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบานทุงยาว 
 

อุดหนุนงบประมาณสําหรับเปน 
คาอาหารกลางวันใหกับนักเรียน
โรงเรียนบานทุงยาว ช้ันประถมที่  
1 – 6  จํานวน 200 วัน 
 

1,508,000 โรงเรียน
บาน 

ทุงยาว 

กองการศึกษา             

9. อาหารเสริม (นม)  คาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
ทุงยาว และโรงเรียนบานทุงยาว 
 

963,850 เขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

10. เย่ียมบานนักเรียน จัดกิจกรรมเย่ียมบานนักเรียน  
ประจําปการศึกษา 2561 
 

   10,000 เขต
เทศบาล 

 
 

กองการศึกษา             
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
    2.2 แผนงานการศึกษา (ตอ) 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
จํานวน 150 คน เรียนรูการปลูกพืช 
ผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
 

  5,000 ศูนย
พัฒนา 

เด็กเล็กฯ 

กองการศึกษา             

12. สงเสริมความเปนเลิศ 
และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม สติปญญา ใหกับ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

10,000 ศูนย
พัฒนา 

เด็กเล็กฯ 

กองการศึกษา             

13. สงเสริมและปองกันโรค 
ในชองปากเด็กกอนเกณฑ 

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
จํานวน 150 คน ไดรับการคัดกรอง
ความเสี่ยงโรคฟนผ ุ
 
 
 

20,000 ศูนย
พัฒนา 

เด็กเล็กฯ 

กองการศึกษา             

14. อนุรักษและสืบสานประเพณี 
วันข้ึนปใหม 

จัดกิจกรรมวันข้ึนปใหมรวมกัน
ระหวางนักเรียน ผูปกครอง ครูผูดูแล
เด็ก ผูดูแลเด็ก ผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล 

 5,000 เขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
    2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

อุดหนุนงบประมาณการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเปน 
คาดําเนินงานในการพัฒนา 
งานสาธารณสุขในพื้นที่เขตชุมชน 
จํานวน 3 ชุมชน ๆ ละ 20,000.- 
บาท 
 

60,000 เขต
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
    2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

 ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและ  
ผูพิการ 

จัดกิจกรรมนันทนาการในวันสําคัญ 
ใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ กิจกรรมการ
แขงขันกีฬาพื้นบาน กิจกรรมการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ  
ผูพิการ 
 

50,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

            

2. แขงขันกีฬาผูสูงอายุ จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ 
รวมกับหนวยงานอื่น ตามโครงการ
แขงขันกีฬาผูสูงอายุ 
 

30,000 เขต 
จังหวัด 
ตรัง 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

 

            

3. พัฒนาศักยภาพผูสนับสนุนดูแล
สุขภาพประชาชน 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสนับสนุนดูแล
สุขภาพประชาชน 

50,000 
 

เขต 
เทศบาล 

 
 

กองสาธารณสุขฯ             

4. แกไขปญหายาเสพติด จัดกิจกรรม อบรมใหความรู  
รณรงคปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 
 

10,000 
 

เขต 
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
    2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. นมแมสายใยรักแหงครอบครัว จัดกิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงลูก 
ดวยนมแม 
 
 

30,000 
 

เขต 
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             

6. สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  
ผูพิการ 
 

จัดกิจกรรมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุ ผูพิการ 
 
 

20,000 
 

เขต 
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             

7. สนับสนุนสรางสุขภาพ จัดกิจกรรมสรางสุขภาพ  
สงเสริมสุขภาพประชาชน 

20,000 
 

เขต 
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             

8. สุขาภิบาลอาหาร จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารอยาง 
ถูกสุขลักษณะ เพื่อใหประชาชนมี
สภาพแวดลอมที่ดี 
 

20,000 เขต
เทศบาล 

 

 กองสาธารณสุขฯ             

9. แกไขปญหาสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ 
ใหความรู 
 
 

20,000 
 

เขต 
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
    2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10. คุมครองผูบริโภค จัดกิจกรรมคุมครองผูบริโภค  
การใหความรูในการบริโภคแก
ประชาชน 
 
 

10,000 เขต
เทศบาล 

 

 กองสาธารณสุขฯ             

11. ปองกันแกไขปญหาโรคเอดส จัดกิจกรรมรณรงคและปองกัน 
โรคเอดส 
 
 
 

10,000 เขต
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             

12. รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดกิจกรรมรณรงคและปองกัน 
โรคพิษสุนัขบา 
 
 
 

20,000 เขต
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             

13. ปองกันไขเลือดออก รณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก 
 
 
 
 

30,000 
 
 

เขต 
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
    2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด สงเสริมใหประชาชนโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนหันมาเลนกีฬาและ
หางไกลยาเสพติด 

70,000 สนาม 
เด็กเลน ทต.

ทุงยาว 

 กองการศึกษา             

2. สงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กับหนวยงานอื่น ๆ 

สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ประกอบดวย 
- ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง 
- เด็ก เยาวชน ประชาชน 

50,000 จังหวัดตรัง  กองการศึกษา             

3. จัดซื้อครุภัณฑกีฬา จัดซื้อครุภัณฑกีฬา ประกอบดวย 
- ปายบอกวิธีการใชงานอุปกรณกีฬาฯ 
- พื้นต้ังแผนคอนกรีตอุปกรณกีฬาฯ 
- อุปกรณซิทอัพลดหนาทอง 
- อุปกรณน่ังดันอกยกตัว (แบบคู) 

- อุปกรณน่ังดึงไหลปกหลังยกตัวฯ 

- อุปกรณบริหารขาน่ังถีบดันตัวเองฯ 
- อุปกรณบริหารเอวดานขาง (แบบคู) 
- อุปกรณบารโหน 
- อุปกรณฝกแกวงขาและแขนฯ 

- อุปกรณฝกเดินกลางอากาศ (แบบคู) 
- อุปกรณยืนบิดเอว 2 จุด 
- อุปกรณยืนยกนํ้าหนักอิสระ 

 
 8,000 

13,200 
29,000 
33,000 

 33,000 
26,000 
28,000 
19,000 
29,000 
28,000 
25,000 
29,000 

สนาม 
เด็กเลน 

ทต.ทุงยาว 

กองการศึกษา             
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
    2.6 แผนงานงบกลาง 

 ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสที่ขอรับสวัสดิการฯ ทุกคน
ไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
คนละ 500 บาท ตอเดือน 
 
 

12,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

 

            

2. จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุที่ขอรับสวัสดิการฯ ทุกคน
ไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

2,365,200 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

 

            

3. จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ผูพิการ 

ผูพิการที่ขอรับสวัสดิการฯ ทุกคน
ไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพิการ  
คนละ 800 บาท ตอเดือน 
 
 
 
 
 
 

652,800 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ปกปองและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย อยางนอยปละ             
1 ครั้ง  เชน งานรัฐพิธีวันพอ        
งานรัฐพิธีวันแม  ปรับปรุงซอมแซม
พระบรมฉายาลักษณ  เปนตน 
 

200,000 เขต
เทศบาล 

 

สํานักปลัด  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลทุงยาว 
 

ฝกอบรมผูบริหารทองถ่ิน และ
เจาหนาที่ทองถ่ินของเทศบาลตําบล 
ทุงยาวเพื่อพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

50,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานการเจาหนาที ่

            

3. วันเทศบาล จัดงานวันเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง 10,000 เขต
เทศบาล 

 
 

สํานักปลัด 
 

            

4. จัดทําวารสารเทศบาล 
 

จางเหมาจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธประจําปของเทศบาล 
 

80,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานแผนฯ 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ
เว็บไซต 

ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลทุงยาวใหเปนปจจุบัน 
 

36,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

6. จัดงานรัฐพิธีที่สําคัญ 
 

จัดงานรัฐพิธีที่สําคัญตาง ๆ เชน  
งานวันแม งานวันพอ  เปนตน 
 

100,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. จัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

จัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
 

30,000 เขต
เทศบาล 

กองคลัง             

8. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรประกอบดวย 
- เครื่องคอมพิวเตอร งานสํานักงาน 
- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA 
- เครื่องคอมพิวเตอร งานประมวลผล 

 

 
16,000 
11,200 
22,000 

 

เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

 

            

9. จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานประกอบดวย 
- โตะทํางาน 
 

 
16,500 

เขต
เทศบาล 

 

กองคลัง             
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ฝกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัย 
 

อบรมใหความรูประชาชนและ
พนักงานปองกันเกี่ยวกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัย 
 
 
 

10,000 
 

ศาลาริมนํ้า 
ทต.ทุงยาว 

สํานักปลัด 
งานปองกันฯ 

            

2. จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุอุปกรณเครื่องดับเพลิง 
ประเภทตาง ๆ 
 
 
 

50,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานปองกันฯ 

            

3. บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 

บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ประเภทตาง ๆ เชน ครุภัณฑ 
ยานพาหนะ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

  200,000 เขต
เทศบาล 

 

สํานักปลัด 
งานปองกันฯ 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรประกอบดวย 
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  
งานประมวลผล 
- เครื่องพิมพ Multifunction  
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 

 
21,000 

 
17,000 

เขต
เทศบาล 

กองชาง             

2. จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานประกอบดวย 
- ตูบานเลื่อนกระจก 
- ตูบานเลื่อนทึบ 
- ตูเอนกประสงค 3 in 1 

 
9,000 
4,200 
6,500 

เขต
เทศบาล 

กองชาง             

3. จัดซื้อครุภัณฑกอสราง เลื่อยโซยนต จาํนวน 1 เครื่อง  
รายละเอียดดังน้ี  
- เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ  
ปริมาตรกระบอกสูบ 2 จังหวะ  
นํ้าหนัก 3.9 KG. ความจุถังเช้ือเพลิง 
250 CC.  ความจุนํ้ามันหลอลื่นโซ 
150 CC.  ขนาดโซ PMMC 3 3/8" 
ขนาดกําลังเครื่อง 1.8 HP อุปกรณ
มาตรฐาน แผนบังคับโซ 9"   
ชุดเครื่องมือ 

12,000 เขต
เทศบาล 

กองชาง             
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
    3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สํารวจและจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานของเทศบาลตําบล 
ทุงยาว 

สํารวจและจัดเก็บขอมูลของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลทุกครัวเรือน  
ปละ 1 ครั้ง 
 
 

12,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

 

            

2. สงเสริมการจัดทําแผนชุมชน 
 
 

 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ทบทวน
และจัดทําแผนชุมชน อยางนอยปละ 
1 ครั้ง 
 
 

5,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

            

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูสูชุมชน จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานดานตาง ๆ ตามความ
สนใจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 
 

120,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

            

4. จัดเวทีประชาคม จัดโครงการจดัเวทีประชาคม  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 
 
 

5,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานแผนฯ 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
    3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ//กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลใหมีความรู ความสามารถ  
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 

30,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

            

6. รําลึกเชิดชูปูชณียบุคคล จัดหรือรวมกิจกรรมรําลึกเชิดชูบุคคล
สําคัญที่ทําคุณประโยชนตอประเทศ
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 ลําดับท่ี โครงการ//กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 
 

ขุดหลุมฝงกลบ ปรับเกลี่ย ขนยาย 
ปริมาณขยะไมนอยกวา 
3,600 ลูกบาศกเมตร พรอมถมดิน
ลูกรัง ปรับเกลี่ยเสนทางเขา - ออก 
ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรัง 300 ลูกบาศกเมตร 
 

500,000 เขต
เทศบาล 

กองสาธารณสุขฯ             

2. ปรับปรุงบอเก็บสิ่งปฏิกูล 
 

ปรับปรุงบอเก็บสิ่งปฏิกูล โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
- หลังคาคลุมบอเก็บสิ่งปฏิกูลแบบ
โปรงแสง ขนาดกวาง 6 เมตร  
ยาว 12 เมตร 
- งานถมหินฝุนลานดานขางบอเก็บ
สิ่งปฏิกูล ปริมาตร 90 ตารางเมตร 
ปริมาตรหินฝุน 9 ลูกบาศกเมตร 
 
 
 

95,000 เขต
เทศบาล 

กองสาธารณสุขฯ             
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 ลําดับท่ี โครงการ//กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เมืองนาอยู จัดกิจกรรมรณรงคจัดบานเรือนและ
ปรับภูมิทัศนใหเปนเมืองนาอยู 
 
 

30,000 เขต
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             

2. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ตระหนักและเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

30,000 เขต
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             

3. สถานที่ทํางานนาทํางาน จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่ทํางาน 5,000 เขต
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             

4. จัดการนํ้าเสียชุมชน จัดกิจกรรมการจัดการนํ้าเสียชุมชน 
 

10,000 เขต
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             

5. จัดการขยะมูลฝอย 
 

จัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
 

30,000 เขต
เทศบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ             
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
     5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 ลําดับท่ี โครงการ//กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อนุรักษและสืบสานประเพณี       
ไหวพระจันทร 
 

จัดงานไหวพระจันทรเพื่อสืบสาน
ประเพณีไหวพระจันทรของชาว 
ทุงยาว 
 

1,000,000 เขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

2. อนุรักษและสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 
 

เพื่อใหนักเรียนและประชาชนได
รวมกันอนุรักษและสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 
 

120,000 สํานักงาน 
ทต.ทุงยาว 

กองการศึกษา             

3. อนุรักษและสืบสานประเพณี
สงกรานต 
 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษประเพณีและเห็นความสําคัญ
ของผูสูงอายุ 
 

 70,000 สมาคม
สหธรรม 

 

กองการศึกษา             

4. อนุรักษและสืบสานประเพณี
ตรุษจีน 
 

เพื่อใหประชาชนไดรวมกันอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวทุงยาว 
 
 

250,000 เขต
เทศบาล 

 

กองการศึกษา             

5. รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการทางศาสนาทุก
ศาสนา 
 

จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญ
ตาง ๆ 
 

10,000 เขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
    6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 ลําดับท่ี โครงการ//กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาศักยภาพกลุมสตร ี
 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานดานตาง ๆ ตามความ
สนใจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 
 

50,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

            

2. สงเสริมอาชีพและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานดานอาชีพและภูมิปญญา
ทองถ่ินตามความสนใจ อยางนอย   
ปละ 1 ครั้ง 
 
 

30,000 เขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

            

3. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู และ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยางนอยปละ  
1 ครั้ง 
 
 
 
 

30,000 เขต 
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
    6.2 ******เงินอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืน 

 ลําดับท่ี โครงการ//กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงอนุรักษวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ไดแก ประเพณี
ไหวพระจันทร ฯลฯ 

500,000 
(งบอุดหนุน
จากกรมการ
ทองเที่ยว) 

เขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             
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