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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของ 

นายกเทศมนตรีตําบลทุงยาว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
เร่ือง  การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามนโยบายท่ีแถลงไวตอ

สภาเทศบาลตําบลทุงยาว ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุงยาว สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 1 ประจําป 
พ.ศ. 2554 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2554 โดยมีโครงการท่ีไดดําเนินการแลว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ดังน้ี 

 

1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

     1.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง ถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา และทาเทียบเรือ 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

1 
 

ขุดลอกคูระบายนํ้า    
ในเขตเทศบาล 

 

- ขุดลอกคูระบายนํ้า 
บริเวณถนนตรัง – สตูล 
พรอมขนยายวัชพืช 
- ขุดลอกคูระบายนํ้า 
บริเวณถนนหวยนํ้าตก 
พรอมปรับเกล่ีย 

8 ส.ค. 60 
 

400,000 
(คาบํารุงรักษาฯ  
งานสวน 
สาธารณะ) 

60,000 
 

2 ติดตั้งปายจราจร สัญญาณ
จราจร ตีเสนจราจร ทําลูก
ระนาดเกาะกลางช่ัวคราว 
ในเขตเทศบาล 

ทาสี ตีเสนจราจร  
บริเวณตลาดสดเทศบาล 

 

3 ก.ค. 60 60,000 
(คาวัสดุกอสราง) 

1,130 

3 ซอมแซมผิวจราจร  
แอสฟลติกคอนกรีต 
ถนนในเขตเทศบาล 

ซอมแซมผิวจราจรถนน  
สายสุขาภิบาล, ตลาด, 
สหธรรม, สมาคม, พระ
อภัยมณี และพันธุรัตน 

13 ก.ค. 60 340,000 
(คาบํารุงรักษาฯ  
งานสวน 
สาธารณะ) 

40,050 

4 ซอมแซมฝาทอระบายนํ้าที่
ชํารุดในเขตเทศบาล 

ซอมแซมฝาทอระบายนํ้า 
ถนนสายตลาด, ทุงยาว – 
ทาพญา, สมาคม และ
ประชาอุทิศ 

20 ก.ค. 60   299,950 
(คาบํารุงรักษาฯ  
งานสวน 
สาธารณะ) 

21,500 

5 ซอมแซมถนน ทางเทา และ
ทอระบายนํ้าในเขตเทศบาล 

ซอมแซมถนน ทางเทา  
และทอระบายนํ้าถนน 

7 พ.ย. 59 
14 ก.พ. 60 
17 มี.ค. 60 

58,870 
 

14,300 
26,650 

9,200 



2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.1 แนวทางการพัฒนาดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

6 จัดตั้งจุดตรวจ 
ชวงเทศกาลตาง ๆ 

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
และบุคลากรในการตั้งจุด
ตรวจชวงเทศกาลปใหม 
 

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
และบุคลากรในการตั้งจุด
ตรวจชวงเทศกาล
สงกรานต 

29 ธ.ค. 59 
ถึง 

4 ม.ค. 60 
 

11 – 17  
เม.ย. 60 

 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

7 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร
ปดระบบบันทึกขอมูล
บริเวณตลาดนัดเทศบาล 
จํานวน 1 ชุด 

ก.ย. 60 160,000 ขออนุมัติ  
กันเงิน

งบประมาณ 
เบิกเหล่ือมป 

2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

8. สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ    
ผูพิการ 

- อบรมใหความรู  
- สงเสริมการออกกําลังกาย   
- ถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น (ขนมพื้นบาน) 

18 ม.ค. 60 10,000  9,915 

9. คุมครองผูบริโภค - แลกเปล่ียนเรียนรู/ภาคี
เครือขาย  
- การบริหารจัดการและ
ประชาสัมพันธในชุมชน
เพื่อลดการใชโฟม 
- ประชุมตนแบบ/ภาคี
เครือขาย 

ก.พ. 60 
ถึง 

มิ.ย. 60 

10,000  9,792 

10 สุขาภิบาลอาหาร - ตรวจมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร นํ้า  
แผงลอย ตลาด 
- อบรมสุขาภิบาลอาหาร 
รานอาหาร แผงลอย/
ตรวจสารปนเปอน 
 

24 – 30  
พ.ย. 60 

23 ธ.ค. 60 

10,000 9,878 
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2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

11 ปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

- จัดทําแผนปฏิบัติการ        
ยาเสพติด 
- รณรงคปองกันยาเสพติด
ในชุมชน 

14 – 27  
มิ.ย. 60 

4,000 3,955 

12 ปองกันไขเลือดออก - การประชุมทบทวน
ความรูเรื่องโรค
ไขเลือดออก 
- รณรงคไขเลือดออก  
(แจกทรายมีฟอส/แผนพับ) 

5 มิ.ย. 60 
 
 

9 มิ.ย. 60 

30,000 29,995 

13 พัฒนาศักยภาพผูสนับสนุน
ดูแลสุขภาพประชาชน 

- อบรมใหความรูการดูแล
สุขภาพชองปากและฟน 
- สาธิต/ฝกปฏิบัติการ 
แปรงฟนใหถูกวิธี 
- ออกปฏิบัติการตรวจฟน
กลุมผูสูงอายุในชุมชน 

9 ส.ค. 60 13,500 10,050 

14 รณรงคปองกันโรค 
พิษสุนัขบา 

- ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว 
- ฉีดวัคซีนสุนัข – แมว 
- ประชาสัมพันธเรื่องโรค   

พิษสุนัขบา 

31 มี.ค. 60 
ถึง 

5 เม.ย. 60 

7,500 7,500 

15 สนับสนุนสรางสุขภาพ - จัดกิจกรรมรวมกับศูนย
อนามัยเขต 12 ยะลา 
(เปนโครงการรวมในพื้นที่) 

- - - 

16 ปองกันแกไขปญหา 
โรคเอดส 

- จัดกิจกรรมรวมกับ 
ศูนยเอดสอําเภอปะเหลียน 

- - - 

17 เศรษฐกิจพอเพียง ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก 
และนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ รวมกันปลูก
พืชผักสวนครัวปลอด
สารพิษที่ศูนยฯ 

ก.ย. 60 
 

5,000 4,926 

18 สงทีมนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

สงทีมนักกีฬาวอลเลยบอล
และเปตองเขารวมการ
แขงขันกีฬาสันนิบาต
เทศบาล 

20 เม.ย. 60 
ถึง 

19 พ.ค. 60 

50,000 16,770 
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2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

    2.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสวัสดกิารและนันทนาการ 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

19 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุที่ขอรับสวัสดิการฯ  
ทุกคนไดรับสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 
 

1 ต.ค. 59 
ถึง 

30 ก.ย. 60 

2,295,800 2,224,700 

20 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ผูพิการ 

ผูพิการที่ขอรับสวัสดิการฯ  
ทุกคนไดรับสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพผูพิการ คนละ 
800 บาท ตอเดือน 
 

1 ต.ค. 59 
ถึง 

30 ก.ย. 60 

549,400 548,800 

21 เช่ือมความสัมพันธครู 
นักเรียน ผูปกครอง 

จัดการแขงขันกีฬา 
ระหวางครู นักเรียน  
ผูปกครอง 
 
 

27 ก.ค. 60 20,000 16,200 

22 ปรับปรุงอาคารศูนยสงเสริม
ผลิตภัณฑชุมชน (ศนูยออก
กําลังกายเทศบาลตําบล 
ทุงยาว) 
 

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 
ขนาดกวาง 12 เมตร  
ยาว 16 เมตร 

ก.ย. 60 280,000 ขออนุมัติ  
กันเงิน

งบประมาณ
เบิกเหล่ือมป 

23 จัดซ้ือครุภัณฑกีฬา - ชุดดัมเบลแถวเดี่ยว  
หุมขอบยาง 25B 
ประกอบดวย ชุดดัมเบล
แผน ขนาด 5, 10, 15, 
20, 25, 30 LBS  
จํานวน 6 คู  12 อัน 
- ลูว่ิงไฟฟา จํานวน 2 ลูว่ิง 
 

8 มี.ค. 60 
 
 
 
 
 

8 มี.ค. 60 

29,000 
 
 
 
 

190,000 

26,330 
 
 
 
 

177,570 

2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.4 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

24 จัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดใหมีกิจกรรม 
นันทนาการตาง ๆ  
ในวันเด็ก 
 

14 ม.ค. 60 100,000 88,097 

4 



2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.4 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ (ตอ) 

ท่ี ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

25 สนับสนุนคาอาหารกลางวัน  
 

อุดหนุนงบประมาณ
สําหรับเปนคาอาหาร
กลางวันใหกับนักเรียน
โรงเรียนบานทุงยาว 

1 พ.ย. 59 
ถึง 

31 มี.ค. 60 

1,476,000 1,390,000 

26 อนุรักษและสืบสานประเพณี
วันขึ้นปใหม 

- จัดกิจกรรมที่ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กฯ 
- ตักบาตร 

30 ธ.ค. 59 
 
1 ม.ค. 60 

 5,000 - 

27 จัดงานวันพอ จัดกิจกรรมทําบุญ 
ตักบาตรในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

5 ธ.ค. 59 5,000 - 

28 จัดงานวันแม จัดกิจกรรมวันแมใหกับ
นักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กและผูปกครอง 

12 ส.ค. 60 5,000 - 

29 จัดซ้ือถังเก็บนํ้า ถังเก็บนํ้า แบบสแตนเลส 
อุปกรณความจุนํ้า 
ไมนอยกวา 2,000 ลิตร 
จํานวน 1 ถัง พรอมขาตั้ง 

24 ก.พ. 60 
 
 

20,000 20,000 

30 จัดซื้อบอรดประชาสัมพันธ บอรดประชาสัมพันธ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
เปนโครงอลูมิเนียมกระจก
บานเล่ือน ขนาดกวาง 
1.20 เมตร ยาว 2.40 
เมตร จํานวน 1 ปาย 
 

24 ก.พ. 60 
 
 

9,000 9,000 

31 จัดซ้ือปนปายเชือก  
แบบ A 

ปนปายเชือก แบบ A  
ขนาด 140 x 200 x 
180 เซนติเมตร 
 

3 ก.ย. 60 17,000 16,500 

32 เยี่ยมบานนักเรียน ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก 
เยี่ยมนักเรียน และ
ผูปกครองศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กฯ ที่บาน 
 

ก.ย. 60 10,000 432 
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2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

     2.4 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

33 สงเสริมความเปนเลิศ 
และพฒันาศักยภาพของ
ผูเรียน 

จัดกิจกรรมมอบอนุบัตร 
สําหรับนักเรียนที่สําเร็จ 
การศึกษาช้ันอนุบาล 3 

31 มี.ค. 60 10,000 9,932 

34 สนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 

- คาอาหารกลางวันของ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- คาจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) จัดสรรตาม 
จํานวนเด็กเล็ก  

1 พ.ย. 59 
ถึง 

31 มี.ค. 60 

878,600 864,600 

35 คาอาหารเสริม (นม) คาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ  และโรงเรียน
บานทุงยาว 

1 พ.ย. 59 
ถึง 

31 มี.ค. 60 

910,200 896,169.68 

3. นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

     3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

36 พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลทุงยาว 
 

ฝกอบรมผูบริหารทองถิ่น 
และเจาหนาที่ทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลทุงยาวเพื่อ
พัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ ตามหัวขอ 
“ขาราชการยุคใหมใสใจ
จริยธรรม” และ“กฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการ” 
ณ บานเพลินพฤกษา 
รีสอรท อําเภอยานตาขาว 
จังหวัดตรัง 

9 – 10  
มี.ค. 2560 

30,000 29,932 

37 พัฒนาและสงเสริมศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ  
จัดจางของหนวยงานบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นอําเภอ 
ปะเหลียน 
 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
อบต. ลิพัง เปนคาใชจาย 
อํานวยการของศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ  
จัดจางของหนวยงาน 
บริหารราชการสวนทองถิ่น
อําเภอปะเหลียน 

6 มกราคม 
2560 

 
 

15,000 15,000 
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3. นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

     3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

38 ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ
เว็บไซต 

ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ
เว็บไซตของเทศบาลตําบล 
ทุงยาวใหเปนปจจุบัน 

ต.ค. 59 
ถึง 

ก.ย. 60 

36,000 36,000 

39 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกสวน 

- เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวนชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาด 18,000  บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง 
- เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวนชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาด 18,000  บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง 

26 ธ.ค. 59 
 
 
 
 

8 ก.ย. 60 

46,000 
 
 
 
 

63,000 

46,000 
 
 
 
 

63,000 

40 จัดซ้ือกลองถายภาพน่ิง   
ระบบดิจิตอล 

กลองถายภาพน่ิงระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด  
20 ลานพิกเซลขึ้นไป 
จํานวน 1 ตัว 

24 ก.พ. 60 
 
 

30,000 29,680 

41 จัดซ้ือแทนกลาวรายงาน แทนกลาวรายงานชนิดไม   
จํานวน 2 ตัว 

24 ก.พ. 60 
 

  15,000  15,000 

42 ปรับปรุงตลาดสด 
เทศบาลตําบลทุงยาว 

เปล่ียนชุดประตูมวน,  
ฝาเพดาน กอสราง 
รางระบายนํ้าสเตนเลส  
และติดตั้งบอดักไขมัน 

ก.ย. 60 465,000 ขออนุมัติ  
กันเงิน

งบประมาณเบิก
เหล่ือมป 

43 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที ่1 

เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที ่1  
(จอขนาดไมนอยกวา  
18.5 นิ้ว)  2 เครื่อง 

18 ก.ย. 60 44,000 44,000 

44 จัดซ้ือเครื่องพิมพ 
Multifunction  
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 

เครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED สี แบบ 
Network  1 เครื่อง 

18 กันยายน 
2560 

17,000 16,900 
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3. นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

     3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

 45 จัดซ้ือเครื่องพิมพ 
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 
แบบ Network 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สี แบบ Network  
1 เครื่อง 
 

18 ก.ย. 60 12,000 11,900 

 46 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานประมวลผล  
1 เครื่อง 
 

18 ก.ย. 60 21,000 21,000 

 47 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

18 ก.ย. 60 16,000 16,000 

 48 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน -ตูบานเล่ือนกระจก 7 ตู 
-ตูบานเล่ือนทึบ 4 ตู 
-ตูบานเล่ือนสูงกระจก 5 ตู 
-ตูเอนกประสงค 2 ตู 
- เกาอ้ีรับแขก 3 ตัว 
- ตู 13 ชองแฟม 1 ตู 
 

24 ก.พ. 60 
 
 

31,500 
16,800 
29,000 
13,000 
11,700 

4,900 

31,500 
16,800 
29,000 
13,000 
11,100 

4,800 

 49 จัดทําและปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 
 

ต.ค. 59 
ถึง 

ก.ย. 60 

30,000 - 

 50 จัดซ้ือรถยนตสวนกลาง  
ขนาด 7 ที่น่ัง   

รถยนต ขนาด 7 ที่น่ัง 
เครื่องยนตดีเซล ชนิด

ขับเคลื่อน 4 ลอ เกียร
อัตโนมัติ ปริมาตรกระบอก
สูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี 
ชนิดนํ้ามันดีเซล 
 

19 กันยายน 
2560 

1,629,000 1,629,000 

 51 บํารุงรักษาและซอมแซม  
สวนสาธารณะ 

- ซอมแซมเครื่องเลน 
บริเวณสนามเด็กเลน  
พรอมทาสี 
- ซอมแซมรั้วตาขายสนาม
กีฬา 
 

20 ก.ค. 60 40,000 23,000 
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    3.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

52 จัดทาํวารสารเทศบาล 

 

จางเหมาจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธประจําป
ของเทศบาล 
 

24 ม.ค. 60 80,000 80,000 

53 ปกปองและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมฝกอบรมการ
จัดทําดอกไมจันทนถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

26 – 27  
มิ.ย. 60 

10,000 6,710 

54 แลกเปล่ียนเรียนรูสูชุมชน - อบรมใหความรูและศึกษา 
ดงูาน ณ จังหวัดกรุงเทพฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดเพชรบุรี 
- ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการจัดงาน
ศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
 

17 พ.ย. 59 
ถึง 

21 พ.ย. 59 
 

29 ม.ค. 60 
ถึง 

1 ก.พ. 60 

120,000 
 
 
 

44,320 

115,875 
 
 
 

39,720 

55 จัดเวทีประชาคม จัดโครงการจัดเวที
ประชาคม 
จํานวน 2 ครั้ง 
  

20 ต.ค. 59 
20 ก.ค. 60 

 5,000 
 

 2,448 
2,250 

56 สงเสริมการจัดทําแผนชุมชน 
 

จัดกิจกรรมประชุม
คณะทํางานสนับสนุน
ขับเคล่ือนแผนชุมชน 
สูการพัฒนาทองถิ่นเพื่อ
พิจารณาจัดทํา ทบทวน 
และปรับปรุงแผนชุมชน 
 

19 ก.ค. 60 5,000 - 

57 พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนระดับเทศบาล
ตาํบล 
 
 
 
 
 

9 ก.ย. 60 30,000 - 
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3. นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

    3.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

58 จัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุอุปกรณ 
เครื่องดับเพลิง 
ประเภทตาง ๆ 
 

24 พ.ค. 60 50,000 50,000 

4. นโยบายการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

     4.1 แนวทางการพัฒนาดานบําบัดและกาํจัดขยะ 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

59 ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 
 

ขุดหลุมฝงกลบ ปรับเกล่ีย  
ขนยาย ปริมาณขยะ 
ไมนอยกวา 3,600 
ลูกบาศกเมตร พรอมถม 
ดินลูกรัง ปรับเกล่ียเสนทาง
เขา - ออก ขนาดกวาง  
5 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ระยะทาง 600 เมตร 
ปริมาตรดินลูกรัง  
300 ลูกบาศกเมตร 
 
 

25 พ.ย. 59 
 

24 ก.พ. 60 

500,000 82,000 
 

260,000 

60 จัดการขยะมูลฝอย 
 

- ประชุมคณะทํางาน 
- รณรงคคัดแยกขยะ
อันตราย 
- สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 

10 พ.ย. 59 
16 พ.ย. 59 

 
ธ.ค. 59 

 

10,000 9,995 

61 จัดการนํ้าเสียชุมชน - อบรมเชิงปฏิบัติการ  
ณ โรงพยาบาลสิเกา 
- บําบัด/เฝาระวังพื้นที่ 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 60 
ถึง 

ก.ค. 60 

10,000 8,350 
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4. นโยบายการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

     4.2 แนวทางการพัฒนาดานการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

62 เมืองนาอยู - อบรมทบทวนใหความรู 
อสม. 
- ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 
- ประเมินโดยทีมประเมิน
ระดับจังหวัด 

ม.ค. 60 
ถึง 

มี.ค. 60 

10,000  8,598 

63 อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

- บําเพ็ญประโยชน 
- ปลูกตนไม  ณ เทศบาล
ตําบลทุงยาว 
- ชุมชนปลอดขยะ 
 
 

21 ต.ค. 59 
6 ธ.ค. 59 

 
11 มิ.ย. 60 

ถึง 
14 ก.ค. 60 

- 
3,500 

 
5,000 

- 
2,450 

 
4,779 

64 สถานที่ทํางานนาทํางาน  - Big Cleanning Day 
- กีฬาสีภายในสํานักงาน 
- ประเมินสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางาน 

9 มิ.ย. 60 
ถึง 

9 ก.ค. 60 

5,000 2,002 

5. นโยบายการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

     5.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

65 อนุรักษและสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

14 พ.ย. 59 120,000 15,393 

66 อนุรักษและสืบสานประเพณี
สงกรานต 

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต       

12 เม.ย. 60 
 

70,000 
 

67,046 
 

67 อนุรักษและสืบสานประเพณี
ไหวพระจันทร 
 

จัดโตะไหวพระจันทร 
และรณรงคใหประชาชน 
จัดโตะไหวพระจันทร 
ทั้ง 3 ชุมชน 

ก.ย. 60 
ถึง 

ต.ค. 60 

- - 

68 รายจายเก่ียวกับการรับรอง
และพธีิการทางศาสนาทุก
ศาสนา 
 
 

จัดกิจกรรมทางศาสนา 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬหบูชาและ
ถวายเทียนพรรษา 

กุมภาพันธ 
2560 

ถึง 
กรกฎาคม 
2560 

10,000 - 
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6. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

     6.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

ที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

69 พัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 
 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ดานการบริหารจัดการ 
กลุมสตรีและขับเคล่ือน 
การรวมกลุมคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
 
 

4 ส.ค. 60 50,000 - 

70 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จัดกิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิต
แบบพอเพียงตามแนว 
พระราชดําร ิ
 
 
 
 

8 – 9  
ส.ค. 60 

30,000 - 

71 สงเสริมอาชีพและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ 
และจัดทําฐานขอมูล 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 – 15  
ก.ย. 60 

30,000 - 
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