
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งย้ัง 

เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

         ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารทอ้งถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ 
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหป้ระชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
        ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผูบ้ริหารท้องถิ่น 
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วันที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอยา่งน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
        ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบรหิารจัดการเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
    "เป็นเมืองน่าอยู ่ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี มีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
    1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดี อยู่ดี มีสุข ชุมชนมีความเข้มแขง็  
    3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้สู่ชุมชน  
    4. พัฒนาด้านการสาธารณสุข การศึกษา การทำนบุำรุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
    5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและการส่งเสริมการท่องเท่ียว  
    6. การดูแลรักษา อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  
    7. พัฒนาระบบการเมืองและการบรหิารจัดการที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
    ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเท่ียวและการกีฬา 
    ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ง. การวางแผน 
        เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน   เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  
ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ประกาศใช้แผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  โดยได ้
กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน 

0 0.00 0 0.00 115 232,852,723.00 60 40,787,300.00 65 123,109,600.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

0 0.00 0 0.00 16 2,302,500.00 16 2,302,500.00 16 2,302,500.00 

ด้านการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 

0 0.00 0 0.00 19 3,426,200.00 15 2,978,200.00 15 2,978,200.00 

ด้านการพัฒนาการส่งเสริม
การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและการกีฬา 

0 0.00 0 0.00 64 11,828,300.00 65 14,058,300.00 64 11,358,300.00 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 9 1,300,000.00 8 1,250,000.00 8 1,250,000.00 

รวม 0 0.00 0 0.00 223 251,709,723.00 164 61,376,300.00 168 140,998,600.00 
 

    
 จ. การจัดทำงบประมาณ 
    ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 107 โครงการ งบประมาณ  
42,838,728 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 67 36,295,157.54 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 7 612,000.00 

ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 4 250,000.00 

ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเทีย่วและการกีฬา 27 5,661,570.00 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2 20,000.00 

รวม 107 42,838,727.54 
 

     
         รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางจนัทร์แรม รัตน
บำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง  

262,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร ความยาวไม่นอ้ยกว่า 
114 เมตร หรือพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไมน่้อย
กว่า 456 ตารางเมตร ตามแบบเเปลน
เทศบาลกำหนด 

2.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนางจิตร ตาขัด หมูท่ี่ 
1 ตำบลทุ่งยั้ง 

224,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร ความยาวไม่นอ้ยกว่า 
164 เมตร หรือพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไมน่้อย
กว่า 656 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

3.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอย
บ้านนายสมบัติ บัตรมาก หมู่ที ่
2  

193,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวด
เร็ด และปลอดภัยและการ
ระบายน้ำสะดวก 

-ถนน คสล. กว้างเฉลีย่ 3.00 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร ความยาว ไม่นอ้ยกว่า 
58 เมตร หรือพืน้ทีเ่ทคอนกรตีไม่นอ้ยกว่า 
174 ตารางเมตร -รางระบายน้ำ คสล.ก
ว้างเฉลีย่ 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร 
ความยาวรวมไม่นอ้ยกว่า 42 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด 



4.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรตี
เอนกประสงค์ รพ.สต.ทุง่ยั้ง หมู่
ที่ 3 ต.ทุ่งยั้ง 

239,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม/จัด
กิจกรรมของชุมชน 

ก่อสร้างลานคอนกรตีเอนกประสงค์ ตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด 

5.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ถนน 
ข้างโรงเรยีนศิลปศาสตร์วทิยา 
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยั้ง 

487,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ก่อสร้างเสริมไหล่ถนน ตามแบบทีเ่ทศบาล
กำหนด จำนวน 1 สาย 

6.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
บริเวณวดัสว่างอารมณ์ หมู่ 2 
ต.ไผ่ล้อม 

314,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใช้สำหรับจดักจิกรรมพิธี
การทางศาสนา 

ลาน คสล. หนา 0.10 เมตร พืน้ทีเ่ท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 857 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนทีเ่ทศบาลกำหนด 

7.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณทีน่างชวน 
ถึงที่นานางสมบูรณ์ จันม ีหมู่ที ่
2 ต.ไผ่ล้อม 

148,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ ตามแบบ
ที่เทศบาลกำหนด จำนวน 1 สาย 

8.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสรมิเหล็ก ตั้งแต่บ้าน
นางอุไร แกว้กุลศรีถึงบ้านนาง
ตลับ หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ลอ้ม 

263,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
และดีขึน้ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบทีเ่ทศบาล
กำหนด จำนวน 1 แห่ง 

9.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

11,294.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนกั
นโยบายและแผน 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและกรอบการจดัทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานของครัวเรือน เพือ่ใช้
ในการวางแผนพัฒนา 

10.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการจัดทำผังเมืองรวม
ชุมชนทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อดำเนนิการจัดทำผังชุมชน
โดยมุ่งเนน้ปรับโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชนดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม 

วางผังเมอืงชุมชน จำนวน 1 แห่ง 

11.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการจัดกิจกรรมปอ้งกนั
และลดอุบัติเหตุทางจราจร(การ
จัดระเบียบสังคม) 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนกึในด้าน
ความปลอดภยัในการใชร้ถ ใช้
ถนน 

จัดกิจกรรมตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

12.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อป
พร. พนกังานดับเพลิง
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภยั และชุด
หนึ่งตำบลหนึ่งทมีกู้ภยั 

40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้สมาชกิ อปพร. พนักงาน
ดับเพลิงได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยตา่ง ๆ 

จัดกิจกรรมฝกึอบรมทบทวนพัฒนา
ศักยภาพ จำนวน 1 ครั้ง 

13.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองสมานฉนัท์ 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามัคคีปรองดองรกั
สถาบัน ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตรยิ ์

จัดกิจกรรมสง่เสรมิความรกัใคร่ สามัคค ี
ปรองดองกนั 

14.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการแผน่ดนิธรรม แผ่นดิน
ทอง 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อกระตุน้จิตสำนกึของคนใน
สังคมให้เกิดกระบวนการสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง พัฒนาให้เกิด
เครือข่ายไปสู่สังคมสมานฉันท ์

จัดกิจกรรมสง่เสรมิให้ชุมชนมีความสามัคคี
สมานฉนัท ์

15.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการรณรงค์ความปลอดภยั
บนถนน 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปลูกฝงัจิตสำนึกให้เยาวชน
มีความรูเ้รือ่งกฎหมายจราจร
ขับขี่ด้วยความปลอดภัยตามกฎ
จราจร 

จัดกิจกรรฝกึอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน 
จำนวน 1 ครั้ง 

16.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้น
ของประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภยัและการบริการ
สาธารณะ เพือ่ประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ 

ประชาชนไดร้ับการช่วยเหลือตามอำนาจ
หน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 



17.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

เบ้ียยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ 90,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้ป่วยไดร้ับการ
ช่วยเหลอืเบ้ืองต้นในการดำรง
ชีพ 

จ่ายเบ้ียยังชีพให้ผู้ป่วย รายละ 500 บาท 
จำนวน 12 เดอืน 

18.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ 18,162,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลอืเบ้ืองต้นในการดำรง
ชีพ 

จ่ายเบ้ียยังชีพให้ผู้สูงอายุ ตามหลกัเกณฑ์ฯ 
จำนวน 12 เดอืน 

19.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

เบ้ียยังชีพผู้พิการ 7,334,400.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลอืเบ้ืองต้นในการดำรง
ชีพ 

จ่ายเบ้ียยังชีพให้ผู้พิการ รายละ 800 บาท 
จำนวน 12 เดอืน 

20.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพและ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง 

400,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนกึที่ด ีให้
บุคลากรสามารถนำหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการ
ดำเนนิชีวิต 

จัดฝึกอบรมและศกึษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง 

21.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการฝกึอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร 
สมาชิก สภาเทศบาล 
ลูกจ้างประจำและพนกังานจ้าง
เทศบาล 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ตนตาม
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง 

22.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการจัดงานวนัทอ้งถิน่ไทย 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรำลึกถงึพระมหา
กรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมี
ต่อการปกครองสว่นท้องถิ่น
ไทย 

จัดกิจกรรน้อมรำลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในวันที่ 18 มนีาคม ของทุกปี 

23.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการกิจกรรมวนัเทศบาล 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการรำลกึถึง
ความสำคัญและความเป็นมา
ของการจดัตั้งเทศบาล 

จัดกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี 

24.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการเลอืกตั้งคณะผู้บริหาร
และสมาชกิสภาเทศบาลและ
การเลือกตั้งอืน่ ๆ  

400,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนและ
ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกับระบบ
การเลือกตั้งและพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย 

สนับสนุนประชาสมัพันธก์ารเลือกตั้งคณะ
ผู้บริหารและสมาชกิสภาเทศบาล 

25.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการว่าจ้างนกัเรียน 
นักศกึษา ปฏิบัติงาน 

62,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้นกัเรียน นกัศกึษา มี
รายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
แก่ผู้ปกครอง 

ดำเนนิการจ้างนักเรยีน นกัศึกษา 
ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรยีน 

26.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

เงินสมทบกองทนุบำเหนจ็
บำนาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 
(กบท.) 

762,720.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายสมทบกองทนุบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 

จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงนิกู้ 
เงินอทุิศให้ เงนิอดุหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

27.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

67,743.54 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายค่าบำรุงสนันิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

จ่ายในอัตรารอ้ยละ 1/6 ของรายรับจริงปี
ที่ผ่านมาไม่รวมเงนิอุดหนุน เงินกู้ เงนิจ่าย
ขาด เงนิสะสม 

28.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
อุตรนาฎถึงบ้านนายสาคร แสน
ดีน้อย) 

1,298,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยอุตรนาฎถึง
บ้านนายสาคร แสนดนี้อย หมูท่ี่ 2 ตำบล
ทุ่งยั้ง ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดติถก์ำหนด 

29.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย
บ้าน ร.ต.พนัธ์ศกัดิ์ มีสุขถึงบ้าน
นายบุญนำ อ่วมอ่ำ) 

1,298,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้าน ร.ต.
พันธ์ศักดิ์ มีสขุถึงบ้านนายบุญนำ อ่วมอ่ำ 
หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง ตามประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 



30.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
หลังอนามยัไผ่ล้อม) 

1,298,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหลังอนามยั
ไผ่ล้อม หมูท่ี่ 1 ตำบลไผ่ล้อม ตาม
ประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

31.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านไผ่
ล้อม ซอยวิหารเก่าหลวงพอ่
เพ็ชร) 

1,298,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านไผ่ล้อม ซอย
วิหารเก่าหลวงพอ่เพ็ชร หมูท่ี่ 1 ตำบลไผ่
ล้อม ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดติถก์ำหนด 

32.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย
หล่มนาง 1 บ้านนายสันติ มูล
เจรญิ) 

1,298,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยหล่มนาง 1 
(บ้านนายสนัติ มูลเจริญ) หมูท่ี่ 6 ตำบลทุ่ง
ยั้ง ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

33.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

อุดหนนุกิ่งกาชาดอำเภอลับแล 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลอืประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ 
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 

อุดหนนุงบประมาณให้แกก่ิ่งกาชาดอำเภอ 

34.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

อุดหนนุศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อดำเนนิการตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทยในการ
ช่วยเหลอืประชาชนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิน่อำเภอลับแล 

35.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ตั้งแต่บ้านนายเงิน สอนอนิทร์ 
ถึงบ้าน ร.ต.พูนรา แหยม
ประเสรฐิ หมูท่ี่ 1 ตำบลทุ่งยัง้  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
340 ตารางเมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน้ำ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 
เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน ชว่งที่ 2 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 27 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
กำหนด 

36.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้ำ คสล. 
ตั้งแต่ทีด่ินนางแสน มัน่แย้มถึง
บ้านนายทองดี อูร่อด หมูท่ี่ 2 
ตำบลทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 700 
ตารางเมตร - พรอ้มวางทอ่ระบายน้ำ คสล. 
ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
จำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ทอ่น ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

37.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ตั้งแต่บ้านนายแมน้ มีจนัทร์ ถึง
บ้านนายสมาน มีจนัทร์ หมูท่ี่ 1 
ตำบลไผ่ล้อม  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 420 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

38.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายประดิษฐ ์กอ้น
เครือ ถึงคลองเรอื หมูท่ี่ 1 
ตำบลไผ่ล้อม  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 119 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 476 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

39.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ตั้งแต่ลำเหมืองฝายตราด 
ถึงทางไปวัดฤาษีสำราญ หมูท่ี่ 1 
ตำบลทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
และป้องกันปัญหาน้ำทว่ม 

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว 230 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

40.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ตั้งแต่บ้านนายแรม ภู่โต 
ถึงบ้านนายเอกชัย เล่าย ีหมู่ที ่
1 ตำบลไผ่ล้อม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
และป้องกันปัญหาน้ำทว่ม 

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว 213 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

41.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. บ้านนางปราณี วเิชยีร
จันทรา ถงึบ้านนางสมหมาย 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
และป้องกันปัญหาน้ำทว่ม 

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว 260 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 



เณรแย้ม (ต่อจากเดิม) หมู่ที ่6 
ตำบลทุ่งยั้ง 

42.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน 
คสล. ตั้งแตท่างหลวง 102 ถึง
ถนนประชาภกัดี หมูท่ี่ 3 ตำบล
ทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 0.80 - 1.00 เมตร ความยาว 
460 เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ที่ไมน่้อย
กว่า 444.4 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

43.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ทางเชือ่มท่อลอดเหลีย่มบรเิวณ
ทางเข้าโบสถ์หลวงพอ่เพชร หมู่
ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กว้าง 4.80 - 9.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 54 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด  

44.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอยสีแ่ยกวดัไผ่ล้อม - 
บ้านแม่พร่อง ตัง้แตท่างหลวง 
1046 ไปถึงสะพานข้ามคลอง
เรือ หมู่ที ่1 ตำบลไผ่ล้อม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

- งานไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 255 
เมตร พื้นที่รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 255 ตาราง
เมตร - งานกำแพงกนัดินปากทอ่ คสล.สูง 
2.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร - งาน
เสริมผวิแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตผวิถนน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 20 
เมตร - งานเสรมิผิวแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
ผิวสะพาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาวรวม 15 เมตร - งานเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทางเชือ่มคอสะพานสองฝ่ง 
พื้นทีร่วมกันไมน่้อยกว่า 150 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด  

45.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบาย คสล. สามแยกทางเข้า
ไผ่เขียวถึงวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 
2 ตำบลไผ่ล้อม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง  

เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
และป้องกันปัญหาน้ำทว่ม 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 435 เมตร ลกึ 
0.60 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด  

46.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างถังพกัน้ำ 
คสล. และวางทอ่น้ำ PVC 
หมู่บ้านพระแทน่ บรเิวณหลัง
วัดพระแทน่ศิลาอาสน์ หมูท่ี่ 6 
ตำบลทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและให้มนี้ำใช้สำหรับ
การอุปโภค บริโภค 

- กอ่สร้างถังพักน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.50 เมตร       
- วางทอ่ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3 
นิ้ว ชัน้คุณภาพ 8.5 ยาว 620 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด  

47.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบ
ประปาหมู่บ้านไผ่เขยีว (ตอ่จาก
เดิม) หมู่ที ่2 ตำบลไผ่ล้อม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง  

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและให้มนี้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค 

- วางทอ่ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
2,4 นิ้ว ชัน้คุณภาพ 8.5 ยาว 3,328 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  

48.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล
สวนสาธารณะหนองพระแล 
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง  

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและส่งเสรมิให้ออก
กำลังกายเพือ่สุขภาพที่เเข็งแรง 

ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 42 เมตร พิน้ที่
ไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด  

49.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง หมู่ที่ 3 
ตำบลทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง  

เพื่อให้มีความปลอดภยัในการ
เรียนการสอนการดูแลเด็กและ
รักษาความปลอดภยั 

- ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา - ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน -ปรับปรุงระบบระบาย
น้ำฝน ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

50.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สถานที่ทอ่งเที่ยวโบราณสถาน
เวียงเจ้าเงาะ หมูท่ี่ 6 ตำบลทุ่ง
ยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของ
ชุมชนและมีสถานที่สำหรับจดั
กิจกรรม 

1. ปรับปรุงอาคารจำหน่ายสินค้า ขนาด 
6.00 x 16.00 เมตร สูง 2.50 เมตร          
- ติดตั้งฝ้าเพดาน                                
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
2. ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ ขนาด 4.00 x 
6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร                     
- ติดตั้งฝ้าเพดาน - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
3. ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด 2.00 x 3.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร                            
- เดินระบบทอ่ประปา  
4. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะโซลา่เซลล์ 
หลอด LED หลอด 100 วัตต์ เสาเหลก็ชุบ



กัลป์วาไนท ์ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิ้ว 
สูง 6.00 เมตร จำนวน 5 ต้น ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

51.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างระบบถัง
ตกตะกอนสนมิเหลก็น้ำบาดาล 
ขนาด 10 ลบ.ม./ชั่วโมง 
ประปาหมู่บ้านไผ่ล้อม (บริเวณ
โรงเรียนวัดไผ่ลอ้ม) หมู่ที ่1 
ตำบลไผ่ล้อม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและให้มนี้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค 

- ระบบถังตกตะกอนน้ำบาดาล ขนาด 10 
ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และระบบท่อ 
- ติดตั้งระบบจ่ายสารเคม ีจำนวน 3 ชุด - 
ติดตั้งเครือ่งสูบน้ำดิบแบบซัมเมอร์ ขนาด 
3 แรงม้า (3 เฟส) พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 
1 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

52.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการติดตั้งรั้วลกูกรงสแตน
เลสสนามเครือ่งเดก็เล่น
สวนสาธารณะหนองพระแล 
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อมีบริเวณเครือ่งเลน่สนามมี
ความปลอดภยัสำหรับเด็กเมื่อ
เล่นของเลน่สนาม 

สูง 1.00 เมตร ยาว 128 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

53.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงผวิทางจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่สาม
แยกประชาอุทิศถึงบ้านนาย
อำนาจ วงศ์แก้ว หมู่ที่ 2 ตำบล
ทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 416 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 2,036 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

54.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงผวิทางจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่
บ้านนายสิทธิพร รัตนเ์พ็ชรถึง
วัดฤาษีทรงธรรม หมู่ที่ 3 ตำบล
ทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 365 
เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
1,890 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

55.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงผวิทางจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพระ
เสด็จ อต.ถ.11-009 หมู่ที่ 6 
ตำบลทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 315 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,890 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

56.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงผวิทางจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่
สามแยกบ้านตาลถึงรพ.สต.ไผ่
ล้อม หมูท่ี่ 1 ตำบลไผ่ล้อม  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 390 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,990 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

57.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงผวิทางจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่
บ้านนายวิเชยีร มาสุดถึงบ้าน
นายพล เขยีวจนัทร์แสง หมูท่ี่ 2 
ตำบลไผ่ล้อม  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 375 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 2,050 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

58.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงผวิทางจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่
สามแยกฝายตราดถึงวดัฤาษี
สำราญ หมูท่ี่ 1 ตำบลทุ่งยัง้  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 483 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 2,060 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

59.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการซ่อมสร้างผวิจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 
อต.ถ. 1-024 อบจ.อต. กม. 
0+304 ถึง 0+704 (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที ่4 ตำบลทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,600 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

60.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการซ่อมสร้างผวิจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่
บ้านนายสวัสดิ์ ฉัตรทอง ถึงทาง
แยกทางไปวัดโพธิ์ทอง หมูท่ี่ 3 
ตำบลไผ่ล้อม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,625 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

61.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะโซล่าเซลล์บ้านตาล 
หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ 

โคมหลอด LED ขนาด 100 วัตต์ เสาเหลก็
ชุบกัลป์วาไนท ์ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 
นิ้ว สูง 6 เมตร จำนวน 9 ต้น ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 



62.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ประปาหมู่บ้านป่าเผอืก 
สวนสาธารณะหนองพระแล 
หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและให้มนี้ำใช้สำหรับ
การอุปโภค บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 8 นิ้ว ความลึกไมน่้อยกว่า 120 
เมตร หรือจนกว่าจะได้ระดับที่ให้ปริมาณ
น้ำไม่นอ้ยกว่า 7 ลบ.ม. ตอ่ ชั่วโมง ใน
ขนาดสูบตอ่เนื่งไมน่้อยกว่า 2 ชัว่โมง 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

63.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ประปาหมู่บ้านพระแท่น 
สวนสาธารณะหนองพระแล 
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและให้มนี้ำใช้สำหรับ
การอุปโภค บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 8 
นิ้ว ความลึกไมน่้อยกว่า 120 เมตร หรือ
จนกว่าจะไดร้ะดับที่ให้ปรมิาณนำ้ไม่น้อย
กว่า 7 ลบ.ม. ต่อ ชั่วโมง ในขนาดสูบ
ต่อเนื่องไมน่้อยกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำอุปกรณ ์ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

64.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการขุดลอกคลองตะกู
ตั้งแต่สะพานเฉลิมพระเกียรติ
ถึงร้านอาหารจุ่มโบ๊ะ หมู่ที ่2 
ตำบลทุ่ยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและให้มนี้ำใช้สำหรับ
การเกษตรกรรม 

ขนาดปากกว้าง 9.00 - 35.00 เมตร ยาว 
1,028 เมตร ลกึ 4.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

65.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างอาคารที่พกั
นักกีฬาและอาคารเก็บอุปกรณ์
กีฬา บรเิวณสวนสาธารณะ
หนองพระแล หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง
ยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพือให้นกักฬีาและประชาชน
ที่มาออกกำลังกายมทีี่พักผอ่น
ก่อน - หลัง ออกกำลังกายเสร็จ
และมีสถานที่เก็บอุปกรณก์ีฬา 

- อาคารที่พกันกักฬีา ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร - 
อาคารเก็บอุปกรณก์ีฬา ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด 

66.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง หมู่ที่ 3 
ตำบลทุ่งยั้ง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนและส่งเสรมิให้ออก
กำลังกายเพือ่สุขภาพที่เเข็งแรง 

ขนาดกว้าง 72 เมตร ยาว 107 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 7,704 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

67.  
ด้านการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างป้าย
สวนสาธารณะโบราณสถาน
เวียงเจ้าเงาะเฉลิมพระเกยีรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภเิษก 

221,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อเสริมสร้างความจงรกัภกัดี
ของข้าราชการและประชาชน
ในพื้นทีท่ี่มีตอ่สถาบัน
พระมหากษัตรยิ์ ตามโครงการ
ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภเิษก 

ป้ายขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 5.00 
เมตร สูง 3.50 เมตร  

68.  
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลอืดออก 

100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, สำนกัสาธารณสุข 

เพื่อลดอัตราการเกดิโรค
ไข้เลือดออกและลดอัตราการ
แพร่ของยงุลาย 

จัดซื้อน้ำยาพน่หมอกควนัรณรงค์กำจัด
แหล่งเพาะพนัธุย์ุงลายและจดัซ้ือ
ทรายอะเบท 

69.  
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า 
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนขับ้า 

70,500.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, สำนกัสาธารณสุข 

เพื่อลดการเกิดโรคพิษสนุัขบ้า
และควบคุมป้องกนัไม่ให้เกิด
การแพรร่ะบาดและลดจำนวน
ประชากรสุนขัและแมว 

-ฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า -ฉีดยา
คุมกำเนิดลดอัตราการเกิด 

70.  
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

29,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกับโทษของยาเสพ
ติดแกเ่ดก็เยาวชนและ
ประชาชน -ลดการแพรร่ะบาด
ของยาเสพติด 

-จัดกจิกรรมให้ความรูแ้กเ่ดก็นกัเรียน 
เยาวชนและประชาชน -ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้
ได้รับการบำบัดเสร็จแล้ว 

71.  
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอบรมแกนนำ To Be 
Mumber One เพือ่ต่อต้านยา
เสพติด 

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม

เพื่อให้เยาวชนได้รับการปลูกฝัง
ให้รู้จักป้องกนัภัยจากยาเสพติด
และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สังคมลดการยุ่งเกีย่วกับ
อบายมขุ 

จัดตั้งเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกัน
ภัยจากยาเสพติด 



คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, สำนกัสาธารณสุข 

72.  
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

230,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, สำนกัสาธารณสุข 

เพื่อจัดกิจกรรมดา้นบรกิาร
สาธารณสขุให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

สนับสนุนงบประมาณให้กองทุน
หลักประกันสขุภาพ 

73.  
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
การแพทย์ฉกุเฉิน 

2,500.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, สำนกัสาธารณสุข 

เพื่อให้บริการประชาชนในการ
เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ และบรกิาร
ส่งต่อทางการแพทย ์

จัดรถให้บรกิารตลอด 24 ชั่วโมง 

74.  
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เงินอดุหนุนชุมชนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

180,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, สำนกัสาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สาธารณสขุมูลฐานในชุมชนให้
มีประสทิธิภาพและสอดคลอ้ง
กับสภาพเศรษฐกจิและสังคม
ของแต่ละชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน จำนวน 9 
ชุมชน 

75.  
ด้านการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
เลี้ยงโค 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนนุอาชีพ
เสริมให้แก่ประชาชนให้มรีายได้
เพิ่มขึน้ 

ส่งเสริมให้มกีารรวมกลุม่เลีย้งโคเนื้อและ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลีย้งและดูแล
สัตว ์

76.  
ด้านการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 

โครงการฝกึอบรมและศกึษาดู
งานเพือ่พัฒนาศกัยภาพชุมชน 
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพได้มีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงตามแนวพระราชดำริสู่
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เสริมสร้างกระบวนการบริหาร
จัดการชุมชนให้เกดิความ
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
อย่างแทจ้ริง 

ให้ประชาชน กลุ่มอาชีพและผู้สนใจ   เข้า
ร่วมศกึษาดูงานโครงการตามแนว
พระราชดำร ิ

77.  
ด้านการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 

โครงการเรียนรูต้ลอดชวีิตอย่าง
มีคุณภาพ 

200,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต.  

เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมสง่เสรมิอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

78.  
ด้านการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 

โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริใน
สมเด็จพระเทพฯ 

40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการเก็บตัวอย่างขึ้น
ทะเบียนพืช จัดตั้งศนูยอ์นรุักษ์
พันธุ์กรรมพืช 

-จัดทำป้ายของพันธุ์ไม ้- จดัตั้งศูนย์อนุรกัษ์
พันธุกรรมและเก็บตัวอย่างพืช 

79.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารทางการศึกษา(เงนิ
อุดหนนุสำหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน) 

901,600.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เด็กมสีุขภาพพลานามยัสมบูรณ์
แข็งเเรงและได้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู ่

เด็กศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีสุขภาพพลานามยั
แข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสม  ตามวยั 

80.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารทางการศึกษา
ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก โรงเรยีน
ระดับประถมศึกษา และศนูย์
การศกึษาพิเศษ 

1,639,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เด็กมสีุขภาพพลานามยัสมบูรณ์
แข็งแรงและได้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู ่

เด็กศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีสุขภาพ
พลานามยัเเข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสม  ตาม
วัย 

81.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการจัดงานวนัเดก็แห่งชาต ิ 90,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
เด็กได้ตระหนกัถึงความสำคัญ
ของกิจกรรมวนัเดก็ 

เด็กนักเรยีน ครู ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
วันเดก็ 

82.  
ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารทางการศึกษา (เงนิ

312,800.00 
ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดกุารเรยีน
การสอนสำหรับเดก็ 

จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์สือ่การเรียนการสอน
สำหรับเด็ก 



ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

อุดหนนุสำหรับค่าจัดการเรยีน
การสอน) 

การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

83.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารทางการศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายการจัดการศกึษา 
สำหรับเด็กปฐมวยั 3-5 ปี) 

117,520.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
การศกึษาสำหรับเดก็ปฐมวยั
อายุ 3-5 ปี 

จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวยั 

84.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งใน
โอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชริา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระ
เกยีรตแิละน้อมสำนกึใน   พระ
มหากรณุาธิคุณ 

จัดกิจกรรมเทดิพระเกยีรติ 

85.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งใน
โอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมราชนิีนาถ พระ
ราชชนนีพันปีหลวงและวนัแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระ
เกยีรตแิละน้อมสำนกึใน    
พระมหากรุณาธิคุณ 

จัดกิจกรรมเทดิพระเกยีรติ 

86.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งใน
โอกาสวันคล้ายวนัพระราช
สมภพของพระบาทสมเดจ็พระ
บรมชนกาธเิบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวนัพ่อ
แห่งชาติ 5 ธนัวาคม 

4,400.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการรำลกึถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

จัดกิจกรรมน้อมรำลกึในพระมหา
กรุณาธิคุณและกจิกรรมเทดิพระเกยีรติ 

87.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งใน
โอกาสวันคล้ายวนัสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 13 
ตุลาคม 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระ
เกยีรตแิละน้อมสำนกึใน   พระ
มหากรณุาธิคุณ 

จัดกิจกรรมน้อมรำลกึในพระมหา
กรุณาธิคุณและกจิกรรมเทดิพระเกยีรติ  

88.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งใน
โอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชิน ี
3 มิถุนายน 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระ
เกยีรตแิละน้อมสำนกึใน   พระ
มหากรณุาธิคุณ 

จัดกิจกรรมเทดิพระเกยีรติ 

89.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

216,860.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

-เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และ    สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณ ี

จัดกิจกรรมลอยกระทง 

90.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการจัดงานนมัสการพระ
แทน่ศิลาอาสน ์

80,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณ ี

จัดกิจกรรมงานนมัสการพระแท่นศิลา
อาสน ์

91.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการจัดงานอัฐมีบูชา 202,090.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

-เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณ ี

จัดกิจกรรมงานอฐัมีบูชา 

92.  
ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขนักฬีาชุมชน
สัมพันธ ์

42,300.00 
ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 

เพื่อสรา้งความรักสามัคคีและ
ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด มีสขุภาพ
ร่างกายเเข็งแรง เพื่อส่งเสรมิให้

-จัดการแข่งขนักฬีาต้านยาเสพติด ระหว่าง 
9 ชุมชน 



การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

ประชาชนมีระเบียบวนิัยเคารพ
กฎกตกิามนี้ำใจเป็นนกักฬีา 

93.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการออกกำลังกายและฝกึ
ทักษะดา้นกีฬาให้กับเด็ก
นักเรยีนและเยาวชน 

60,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้ฝึกทกัษะการเลน่กีฬาที่
ถูกตอ้ง 

จัดฝึกอบรมทักษะการเลน่กฬีาให้เดก็และ
เยาวชน 

94.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมออก
กำลังกาย (เตน้แอโรบิค) 

50,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, สำนกัสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไดอ้อก
กำลังกายเพือ่สุขภาพที่เเข็งแรง 

จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค 

95.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

อุดหนนุโรงเรยีนลับแลศรีวทิยา 
โครงการเข้าค่ายลกูเสอื - ยุว
กาชาด 

25,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรยีน
การสอนของนักเรยีน 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด 

96.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

อุดหนนุโรงเรยีนลับแลศรีวทิยา 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักค่านิยม 12 
ประการ 

25,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม 
ให้กับนักเรยีน 

จัดกิจกรรมตามหลักค่านยิม 12 ประการ 

97.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

อุดหนนุโรงเรยีนลับแลศรีวทิยา 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

25,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา  

เพื่อให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์การ
เรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายของ
สถานศกึษา 

นักเรยีนมผีลการทดสอบระดับชาติขัน้
พื้นฐานสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 

98.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

อุดหนนุโรงเรยีนระดับ
ประถมศกึษาในเขตเทศบาล 
โครงการอาหารกลางวัน 

1,520,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา  

-เพื่อให้นกัเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันทกุวัน -แบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง -เพือ่ให้
นักเรยีนมสีุขนิสยัที่ด ี

-อาหารกลางวนั จำนวน 200 วัน ในอัตรา
คนละ 20 บาทตอ่วนั 

99.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

อุดหนนุเครอืข่ายกลุ่มโรงเรียน
ทุ่งเวฬุวัน โครงการเข้าค่าย
ลูกเสอื - ยุวกาชาด 

25,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรยีน
การสอนของนักเรยีน 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด 

100.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

อุดหนนุเครอืข่ายกลุ่มโรงเรียน
ทุ่งเวฬุวัน โครงการยกระดับ
พัฒนาคุณภาพนักเรยีน (ติว
เตอร์สู่ฝัน) 

60,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์การ
เรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายของ
สถานศกึษา 

นักเรยีนมผีลการทดสอบระดับชาติขัน้
พื้นฐานสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 

101.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

อุดหนนุโรงเรยีนลับแลศรีวิทยา 
(โครงการหลกัสูตรระยะสัน้
อาชีพการแสดงกลองยาว
พื้นบ้าน) 

95,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อให้นกัเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
และนำความรู้ไปประกอบ
อาชีพได ้

นักเรยีนได้ประสบการณ์ตรงจากการเรยีนรู้
โดยการฝกึภาคปฏิบัติอาชีพการแสดง
กลองยาวพืน้บ้าน โดยภมูิปัญญาท้องถิ่น 

102.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

อุดหนนอำเภอลับแล โครงการ
จัดกิจกรรมร่วมงานพระยาพิชัย
ดาบหักและงานกาชาด จังหวด
อุตรดิตถ ์

30,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

เพื่อเสริมสร้างความจงรกัภกัดี
ของข้าราชการและประชาชน
ในพื้นทีท่ี่มีตอ่สถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์

จัดกิจกรรมในงานราชพิธแีละรัฐพิธีสำคัญ 

103.  
ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

อุดหนนุโรงเรยีนลับแลศรีวทิยา 
(โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา
นักเรยีนต้านยาเสพติด) 

30,000.00 
ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 

-เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและ
พัฒนาการกีฬา -เพื่อเสรมิสร้าง

จัดกิจกรรมเเข่งขันกีฬา - กรีฑานกัเรยีน 



การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

ความสามัคคีมวีินยั -เพื่อให้
นักเรยีนห่างไกลจากยาเสพติด 

104.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

อุดหนนุเครอืข่ายกลุ่มโรงเรียน
ทุ่งเวฬุวัน (โครงการแข่งขนั
กีฬา - กรีฑานกัเรยีน) 

50,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม, 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศกึษา 

-เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและ
พัฒนาการกีฬา -เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามัคคีมวีินยั -เพื่อให้
นักเรยีนห่างไกลจากยาเสพติด 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา - กรีฑานกัเรียน 

105.  

ด้านการพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเทีย่วและ
การกีฬา 

อุดหนนุทีท่ำการปกครอง
อำเภอลับแล (โครงการ
สนับสนุนจัดกิจกรรมในราชพิธี
และรฐัพิธี อำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์) 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความจงรกัภกัดี
ของข้าราชการและประชาชน
ในพื้นทีท่ี่มีตอ่สถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์

จัดกิจกรรมในงานราชพิธแีละรัฐพิธีสำคัญ 

106.  
ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ 

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, สำนกัสาธารณสุข 

-เพื่อจดัเก็บและกำจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาล 

-ฝังกลบขยะ 

107.  
ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการคัดเเยกขยะแบบมีส่วน
ร่วม 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, สำนกัสาธารณสุข 

-เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย -
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
คัดเเยก/ใช้ประโยชนจ์ากขยะ -
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้
บรรจุภัณฑท์ี่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

-จัดกจิกรรมรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยก
ขยะ -การใช้ประโยชน์จากขยะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
    เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 58 โครงการ  
จำนวนเงิน 42,263,934 บาท มีการเบกิจ่ายงบประมาณ จำนวน 50 โครงการ จำนวนเงิน 37,125,388 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 24 33,440,038.89 16 31,310,038.89 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 4 413,734.00 4 413,734.00 

ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 2 91,916.00 2 91,916.00 

ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเทีย่วและการกีฬา 27 5,291,699.34 27 5,291,699.34 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 18,000.00 1 18,000.00 

รวม 58 39,255,388.23 50 37,125,388.23 

       
        รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางจนัทร์แรม รัตน์
บำรุง หมู่ 4 ต.ทุ่งยัง้ 

262,000.00 262,000.00 0.00 0.00 



2.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางจิตร ตาขัด หมู่ 1 
ต.ทุ่งยั้ง 

224,000.00 224,000.00 0.00 0.00 

3.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอย
บ้านนายสมบัติ บัตรมาก หมู่ 
2 ต.ทุ่งยั้ง 

193,000.00 193,000.00 0.00 0.00 

4.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
โครงการปรับปรุงลาน
เอนกประสงค์ ข้าง รพ.สต.ทุ่ง
ยั้ง หมู่ 3 ต.ทุ่งยั้ง 

239,000.00 239,000.00 0.00 0.00 

5.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

โครงการขยายไหล่ทางถนน 
คสล. 2 ข้างทางข้างโรงเรียน
ศิลปศาสตร์วิทยา หมู ่6 ต.ทุ่ง
ยั้ง 

487,000.00 487,000.00 0.00 0.00 

6.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
โครงการปรับปรุงลาน คสล. 
เมรุบรเิวณวัดสว่างอารมณ ์

314,000.00 314,000.00 0.00 0.00 

7.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้ำดาด
คอนกรีต บริเวณทีน่านางชวน 
ถึงที่นานางสมบูรณ์ จันม ีหมู่ 
2 ต.ไผ่ล้อม 

148,000.00 148,000.00 0.00 0.00 

8.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างลาน คสล.
พร้อมรางระบายน้ำตั้งแต่บ้าน
นางอุไร แกว้กุลศรีถึงบ้านนาง
ตลับ หมู่ 3 ต.ไผ่ล้อม 

263,000.00 263,000.00 0.00 0.00 

9.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
โครงการจัดกิจกรรมปอ้งกนั
และลดอุบัติเหตุทางจราจร 
(การจัดระเบียบสังคม) 

30,000.00 900.00 900.00 29,100.00 

10.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 66,000.00 66,000.00 24,000.00 

11.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ 18,162,000.00 17,205,200.00 17,205,200.00 956,800.00 

12.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน เบ้ียยังชีพคนพกิาร 7,334,400.00 6,431,200.00 6,431,200.00 903,200.00 

13.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพและ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง 

400,000.00 1,000.00 1,000.00 399,000.00 

14.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

โครงการฝกึอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล ลกูจ้างประจำและ
พนักงานจ้างเทศบาล 

20,000.00 16,780.00 16,780.00 3,220.00 

15.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
เงินสมทบกองทนุบำเหนจ็
บำนาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 
(กบท.) 

762,720.00 762,720.00 762,720.00 0.00 

16.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย 

67,743.54 67,743.54 67,743.54 0.00 

17.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

1,298,800.00 1,298,799.07 1,298,799.07 0.93 

18.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

1,298,800.00 1,298,799.07 1,298,799.07 0.93 



19.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

1,298,800.00 1,298,799.07 1,298,799.07 0.93 

20.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

1,298,800.00 1,298,799.07 1,298,799.07 0.93 

21.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

1,298,800.00 1,298,799.07 1,298,799.07 0.93 

22.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน อุดหนนุกิ่งกาชาดอำเภอลับแล 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

23.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

โครงการสนับสนุนศนูย์
ปฏิบัติการรว่มในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

24.  ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

โครงการก่อสร้างป้าย
สวนสาธารณะโบราณสถาน
เวียงเจ้าเงาะเฉลิมพระเกยีรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภเิษก 

221,000.00 214,500.00 214,500.00 6,500.00 

25.  
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

โครงการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

100,000.00 20,484.00 20,484.00 79,516.00 

26.  
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

โครงการป้องกันโรคพิษสนุัข
บ้า สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขับ้า 

70,500.00 53,000.00 53,000.00 17,500.00 

27.  
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

เงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพ 

230,000.00 200,250.00 200,250.00 29,750.00 

28.  
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

เงินอดุหนุนชุมชน ตาม
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสขุ 

180,000.00 140,000.00 140,000.00 40,000.00 

29.  ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
โครงการเรียนรูต้ลอดชวีิต
อย่างมีคุณภาพ 

200,000.00 73,193.00 73,193.00 126,807.00 

30.  ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ในสมเดจ็พระเทพฯ 

40,000.00 18,723.00 18,723.00 21,277.00 

31.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารทางการศึกษา (เงนิ
อุดหนนุสำหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน) 

901,600.00 901,600.00 901,600.00 0.00 

32.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

วัสดุอืน่ 1,639,000.00 1,628,890.34 1,628,890.34 10,109.66 

33.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมงานวนั
เด็กแห่งชาต ิ

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

34.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารทางการศึกษา (เงนิ
อุดหนนุสำหรับค่าจัดการเรยีน
การสอน) 

312,800.00 312,800.00 312,800.00 0.00 



35.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การจดัการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ (เงนิอุดหนุน
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็) 

117,520.00 117,520.00 117,520.00 0.00 

36.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งใน
โอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธิบดีศีสิ
นทร มหาวชริาลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 

20,000.00 7,670.00 7,670.00 12,330.00 

37.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งใน
โอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชนิีนาถพระราชชนี
พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 
12 สิงหาคม 

10,000.00 7,580.00 7,580.00 2,420.00 

38.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งใน
โอกาสวันคล้ายวนัพระราช
สมภพของพระบาทสมเดจ็พระ
บรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวนัพ่อ
แห่งชาติ 5 ธนัวาคม 

4,400.00 800.00 800.00 3,600.00 

39.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งใน
โอกาสวันคล้ายวนัสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 13 
ตุลาคม 

10,000.00 1,500.00 1,500.00 8,500.00 

40.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งใน
โอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมลลกัษณ 
พระบรมราชนิี 3 มิถนุายน 

10,000.00 9,780.00 9,780.00 220.00 

41.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

216,860.00 216,860.00 216,860.00 0.00 

42.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการรว่มงานนมัสการพระ
แทน่ศิลาอาสน ์

80,000.00 72,464.00 72,464.00 7,536.00 

43.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการจัดงานอัฐมีบูชา 202,090.00 35,850.00 35,850.00 166,240.00 

44.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสมัพันธ ์

42,300.00 8,730.00 8,730.00 33,570.00 

45.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการออกกำลังกายและฝกึ
ทักษะดา้นกีฬาให้กับเด็ก
นักเรยีนและเยาวชน 

60,000.00 59,025.00 59,025.00 975.00 

46.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริม/สนับสนนุ
กิจกรรมการออกกำลังกาย 

50,000.00 44,550.00 44,550.00 5,450.00 



47.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

อุดหนนุโรงเรยีนลับแลศรี
วิทยา (โครงการเข้าค่าย
ลูกเสอื-ยวุกาชาด) 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

48.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

อุดหนนุโรงเรยีนลับแลศรี
วิทยา (โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ค่านิยมคนไทย 12 ประการ) 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

49.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

อุดหนนุโรงเรยีนลับแลศรี
วิทยา (โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

50.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

เงินอดุหนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนสังกัดสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) 

1,520,000.00 1,401,080.00 1,401,080.00 118,920.00 

51.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

อุดหนนุเครอืข่ายกลุ่มโรงเรียน
ทุ่งเวฬุวัน (โครงการเข้าค่าย
ลูกเสอื - ยุวกาชาด) 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

52.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

อุดหนนุเครอืข่ายกลุ่มโรงเรียน
ทุ่งเวฬุวัน (โครงการยกระดับ
พัฒนาคุณภาพนักเรยีน) 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

53.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

อุดหนนุโรงเรยีนลับแลศรี
วิทยา (โครงการหลกัสูตรระยะ
สั้นอาชีพการแสดงกลองยาว
พื้นบ้าน) 

95,000.00 95,000.00 95,000.00 0.00 

54.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

อุดหนนุทีท่ำการปกครอง
อำเภอลับแล 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

55.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

อุดหนนุโรงเรยีนลับแลศรี
วิทยา 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

56.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

อุดหนนุเครอืข่ายกลุ่มโรงเรียน
ทุ่งเวฬุวัน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

57.  
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและ
การกีฬา 

อุดหนนุทีท่ำการปกครอง
อำเภอลับแล 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

58.  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
โครงการคัดแยกขยะแบบมี
ส่วนรว่มเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 
 

 

รายงานสรปุผลการดำเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลตำบลทุ่งยัง้ ลบัแล จ.อุตรดติถ์  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 115 232,852,723.00 67 36,295,157.54 24 33,440,038.89 16 31,310,038.89 

2.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 16 2,302,500.00 7 612,000.00 4 413,734.00 4 413,734.00 

3.ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 19 3,426,200.00 4 250,000.00 2 91,916.00 2 91,916.00 

4.ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศกึษา ศาสนา  64 11,828,300.00 27 5,661,570.00 27 5,291,699.34 27 5,291,699.34 



วัฒนธรรม การท่องเทีย่วและการกฬีา 

5.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 9 1,300,000.00 2 20,000.00 1 18,000.00 1 18,000.00 

รวม 223 251,709,723.00 107 42,838,727.54 58 39,255,388.23 50 37,125,388.23 
 

 
ช. ผลการดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมอื การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงาน 
ที่สำคัญดังนี้ 
 
1. โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตทุางจราจร 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 

2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจรยิธรรมสำหรบัผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแตบ่้านนายเงิน สอนอินทร์ ถึงบ้านรต.พูนลาภ แหยมประเสริฐ  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่ที่ดินของนางแสน มั่นแย้ม ถึงบ้านนายทองดี อู่รอด  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแตบ่้านนายแม้น มีจันทร ์ถึงบา้นนายสมาน มีจันทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นนายประดิษฐ์ ก้อนเครือ ถึงคลองเรือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. โครงการปรบัปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บา้นนายวิเชียร มาสดุ ถึงบ้านนายพล เขยีวจันทร์แสง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บา้นนายแรม ภู่โต ถึงบา้นนายเอกชัย เล่ายี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
9. โครงการปรบัปรุงไหล่ทางถนน คสล. ตั้งแต่ทางหลวง 102 ถึงถนนประชาภักดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10. โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนทางเชื่อมท่อลอดเหลี่ยมบริเวณทางเขา้โบสถ์หลวงพ่อเพ็ชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. สามแยกทางเข้าไผ่เขยีว ถึงวัดสวา่งอารมณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
12. โครงการตดิตั้งลูกกรงสแตนเลสสนามเครื่องเล่นเด็ก สวนสาธารณะหนองพระแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. โครงการปรบัปรงุผิวจราจรแอสฟลัท์คอนกรีต ตั้งแต่แยกประชาอุทิศถึงบ้านนายอำนาจ วงศ์แก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. โครงการปรบัปรงุผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแตบ่้านนายสิทธพิร รัตนเพ็ชร ถึงหน้าวดัฤาษีทรงธรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. โครงการปรบัปรงุผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพระเสด็จ อต.ถ. 11-009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. โครงการปรบัปรงุผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่สามแยกบ้านตาลถึง รพ.สต.ไผ่ล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางปราณี วิเชียรจันทรา ถึงบ้านนางสมหมาย เณรแย้ม (ต่อจากเดมิ) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
18. โครงการปรบัปรงุผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่สามแยกฝายตราด ถึงวดัฤาษีสำราญ 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
19. โครงการซ่อมสร้างผิวทางจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสาย อต.ถ. 1-024 อบจ.อต. 0+304 ถึง 0+704 (ตอ่จากเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ตั้งแตบ่้านนายสวัสดิ ์ฉัตรทอง ถึงแยกทางไปวัดโพธิ์ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. โครงการ

ตามแนวพระราชดำร ิ 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
23. โครงการเรียนรูต้ลอดชวีิตอย่างมคีุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิในสมเด็จพระเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. โครงการเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

      
 
28. โครงการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 

      
 
29. โครงการออกกำลังกายและฝึกทักษะด้านกีฬาให้กบัเด็กนักเรยีนและเยาวชน 
  
      



 
 
 
 
 
 
 
 
30. โครงการส่งเสรมิกิจกรรมออกกำลงักาย (เต้นแอโรบิค)  
 

 

 

 

 

 

 

31. อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยาโครงการเขา้ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 

     

 

 

32. อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 

     

33. อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยาโครงการการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนต้านยาเสพติด 

     
 
34. อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มทุ่งเวฬุวัน โครงการแขง่ขันกีฬา-กรีฑานักเรียน 



     
 
35. อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยาโครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ 
 

     
36. อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มทุ่งเวฬุวัน โครงการยกระดบัพัฒนาคุณภาพนักเรียน (ติวเตอร์สู่ฝัน)                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

     
 
38. อุดหนุนโรงเรียนระดบัประถมศึกษา โครงการอาหารกลางวัน 
 

      
 
39. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรยีนระดับประถมศึกษา  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวัน 
 

     
 
41. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

   
 
 
42. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. โครงการคัดแยกขยะแบบมสี่วนร่วมเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44. โครงการขดุฝังกลบบ่อขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ. คณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องกถิ่น   

      
1.  นายชวลิต  ประภัสสร  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง  ประธานกรรมการ 

 2.  นายสมหมาย  รอดเลิศ  รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง  กรรมการ 
 3.  นายชำนาญ  ธรรมรักษ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง  กรรมการ 
 4.  นายรัก   เพ็งวัน  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
 5.  นายประยุทธ  คงสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
 6.  นายชวน  อยู่ลบ  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
 7.  นายสมอง  มีจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 8.  นายจันทา  ทองมีค่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 9.  นายจำรัส  ชาวดง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 10. นายพิทักษ ์  สนประเทศ  ตัวแทนภาคราชการ              กรรมการ 
 11. นายกฤษณะ  วัฒนพานิช  ตัวแทนภาคราชการ   กรรมการ 
 12. นายสมศักดิ ์  เสือน้อย  ตัวแทนภาคราชการ    กรรมการ 
 13. นางศรีคราม  จีนบุญม ี  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
 14. นางวรรณพรอนง  ม่วงหม้าย  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
 15. นางสุภชา  พันธ์คำ  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
 16. นายยุทธพงษ ์  มั่นถึง  ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  กรรมการและเลขานกุาร 
 17. นางนิสาชล  ศรีขาวรส  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 18. นางสาวประกอบ    ทิพย์ตึก  หัวหน้าฝา่ยแผนงานและงบประมาณ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 1.  นายยุทธพงษ์  มั่นถึง  ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง   ประธานกรรมการ 
 2.  นายทรงฤทธิ ์  พรหมแกว้ต่อ ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
 3.  นางสาวสภุจิรา  อ่อนวงษ ์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   กรรมการ 
 4.  นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์วิเศษ  ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
 5.  นางสาวสุรีรัตน ์  ไชยรินทร์  หัวหน้าฝา่ยบรหิารงานสาธารณสุข   กรรมการ 
 6.  นายอภิชาต ิ  แสงเทียน  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 7.  นายไพโรจน์      จันรุ่ง  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 8.  นายสมจิตร  หวาดเพ็ชร  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 9.  นางนิสาชล  สอนคำ  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน     กรรมการและเลขานกุาร 
 10. นางสาวประกอบ  ทิพย์ตึก  หัวหน้าฝา่ยแผนงานและงบประมาณ          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทา่นหรือหนว่ยงานราชการต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  
การบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในพื้นที่ในระยะต่อไป  
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   22  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
 
 

(นายชวลิต  ประภัสสร) 
             นายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

 
 
 
  
 
 

      
 
 

 

 


