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คํานํา 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (ฉบับที ่  ๒)  พ .ศ.  25๕๙ กําหนดใหองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น  จัดทําแผนการ
ดํา เนินงานใหแลว เ สร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณรายจายเพิ่ม เติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆที่ตองดํา เนินการ
ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 

เ ท ศบ าล ตํา บ ล ยี ่ ง อ ไ ด ร ว บ ร วม แผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ นา แล ะก ิจ ก ร ร ม ที่
ดํา เนินการจริงทั้ งหมดในพื้นที ่ของ เทศบาลทั้ งที่ เปนแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
เทศบาลดําเนินการเองและที่หนวยงานอื่นดํา เนินการ ทั้ งนี้  เพื่อประโยชนในการประสานและ
บูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น แลวจัดทําเปนแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยี่ งอ
ประจําปงบประมาณ 25๖๑ โดยเนื้อหาจะแบงออกเปน 2 สวน คือ  สวนที่  1  บทนํา  และ
สวนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่ งจะแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมและหวง
เวลาของการดําเนินการที่ชัดเจน 

ขอขอบคุณทุกฝายที่ เ กี่ยวขอ งกับการจัดทําแผนการดํา เนินง านของ เทศบาล
ตําบลยี่งอ ประจําปงบประมาณ 25๖๑ ฉบับนี้  และหวังเปนอยางยิ่ งวาแผนการดําเนินงานฉบับ
นี้จะไดใช เปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวตอไป 
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 ตุลาคม 25๖๐ 
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เรียบรอย 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 บทนํา 
 

ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น มิใชเพียงแตจะมีหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตยังมีบทบาทอํานาจหนาที่กวางขวางออกไปรวม
ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปนองคกรที่
เปดโอกาสใหประชาคมในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในอนาคตอันใกลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองใชทรัพยากรรายไดทั้งที่ทองถิ่น
จัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐบาลจัดสรร ใหคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด และมีความโปรงใสมากที่สุด 

ดังนั้น การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น บรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม เกิดประโยชนแกประชาคมทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ ที่กําหนดใหเกิดสัมฤทธ์ิผลในชวงเวลาที่กําหนด 
มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตอง
เปนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและ
ประชาคม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๕๙ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน
และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน จะทําใหการติดตาม
ประเมินผลในสิ้นป มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 
 
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

1. เพื่อใชเปนเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น 

2. เพื่อใชเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทั้งหมดที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณนั้น 
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3. เพื่อใชเปนเอกสารที่ทําใหทราบแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น
ขององคกรปกครอง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

4. เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น ๆ และจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ในแผนการดําเนินงาน จะทําใหการ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 

 
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

แบงขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงานออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เก็บรวมรวมขอมูลโครงการ/

กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ 
โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนา
จังหวัด/อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

โดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นที่กําหนดไวใน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน 
คือ สวนที่ 1 บทนํา และสวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการดําเนินงาน

เสนอผูบริหารทองถิ่น เพื่อประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง แผนการดําเนินงานพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําป เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบ 
 
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนนิงาน 

การจัดทําแผนการดําเนินงาน เปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
พิจารณาอยางรอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
การพัฒนาทั้งหมดที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากข้ึน มีการประสาน และบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา แผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป
มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 

 
 

……………………………………. 
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สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
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2.1 สรุปงบหนาแผนการดําเนินงาน แบบ ผด. ๐๑ 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 25๖๑ 

เทศบาลตําบลยี่งอ จงัหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน      

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 4.17 2,035,200 21.26 ทต.ยี่งอ 

รวม 2 4.17 2,035,200  21.26  

2. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต      

 2.1 แผนงานการศึกษา 3 6.25 1,916,000 20.01 ทต.ยี่งอ 

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 3 6.12 108,600 1.13 ทต.ยี่งอ/สนง.สาธารณสุข 

อ.ยี่งอ 

 2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห 1 2.08 30,000 0.31 ทต.ยี่งอ 

 2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 10.42 220,000 2.30 ทต.ยี่งอ 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

3 6.25 300,000 3.13 ทต.ยี่งอ 

 2.๖ แผนงานงบกลาง 4 8.33 3,388,400 35.39 ทต.ยี่งอ 

รวม 19 38.78 5,963,000  62.10  

3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม 

และการรักษาความสงบเรียบรอย 

     

 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 2.08 30,000 0.31 ทต.ยี่งอ 

รวม 1 2.08 30,000  0.31  

4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการ

ลงทุนพาณชิยกรรม และการทองเที่ยว 

     

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 2.08 50,000 0.52 ทต.ยี่งอ 

รวม 1 2.08 50,000  0.52  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     

 ๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 4.17 280,000 2.92 ทต.ยี่งอ 

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 2.08 50,000 0.52 ทต.ยี่งอ 

รวม 3 6.25 330,000  3.45  

6. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณแีละภมูิปญญาทองถิน่ 

     

 ๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 2.08 45,000 0.47 ทต.ยี่งอ 

 ๖.๒ แผนงานการศึกษา 2 4.17 80,000 0.84 ทต.ยี่งอ 

 ๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

4 8.33 350,000 3.66 ทต.ยี่งอ 

รวม 7 14.58 475,000  4.96  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

     

 ๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 16.67 550,000 5.74 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๒ แผนงานการศกึษา 1 2.08 40,000 0.42 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๓ แผนงานสาธารณสุข 2 4.17 21,000 0.22 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๔ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 2.08 30,000 0.31 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 8.33 78,050 0.82 ทต.ยี่งอ 

รวม 16 33.33 719,050  7.51  

รวมทั้งสิ้น 49 100.00 9,602,250  100.00  
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 แบบ ผด. ๐๑ 

บัญชีสรุปงบประมาณคาครุภัณฑ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 25๖๑ 

เทศบาลตําบลยี่งอ จงัหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลัก          

ธรรมาภิบาล 

     

 1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 10 43.48 146,800 45.43 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๒ แผนงานการศกึษา 5 21.74 32,800 10.15 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๓ แผนงานสาธารณสุข 4 17.39 75,000 23.21 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๔ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 4.35 5,000 1.55 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 13.04 63,500 19.65 ทต.ยี่งอ 

รวมทั้งสิ้น 23 100.00 323,100 100.00  
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๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

สถานที่

ดําเนินการ

๑ 560,000 ชุมชนบูแม กองชาง

๒ 1,475,200 ถ.รามโกมุท กองชาง

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ลําดับที่

ก.ย.ส.ค.

หนวย

ดําเนินการ ต.ค. มิ.ย.มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการปรับปรุงผิว

จราจรในเขตเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ม.ค.
งบประมาณ

ธ.ค.พ.ย.

ปรับปรุงผิวจราจรถนนรามโกมุท 

ขนาดกวางเฉลี่ย ๒๑.๐๐ ม. ยาวไม

นอยกวา ๑๘๕.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา ๓,๘๘๕.๐๐ ตร.ม. 

รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมคูระบายน้ําชุมชนบู

แม

ก.ค.เม.ย. พ.ค.ก.พ.

ขนาดกวางไมนอยกวา ๒.๐๐ ม. 

ยาวไมนอยกวา ๗๑.๐๐ ม. คู

ระบายน้ํากวางไมนอยกวา ๐.๓๐ ม.

 ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. รายละเอียด

อื่นๆตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

๑ 100,000 ทต.ย่ีงอ กองศึกษา

๒ 100,000 ทต.ย่ีงอ กองศึกษา

๓ อุดหนุนโรงเรียนบานย่ีงอ เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมสีุข 1,716,000 ร.ร. ยี่งอ กองศึกษา

ตามโครงการอาหาร ภาพรางกายที่แข็งแรง รร.บานย่ีงอ

กลางวัน

โครงการฝกอบรม

ภาษาอังกฤษแกเด็กและ

เยาวชนชวงปดภาคเรียน 

(English Summer Camp)

เพื่อฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกเด็ก

และเยาวชนชวงปดภาคเรียน

ธ.ค. ส.ค.มี.ค. พ.ค. ก.ค.

โครงการฝกอบรมเด็ก

และเยาวชนดานจินตคณิต

เพื่อฝกอบรมเด็กและเยาวชนดาน

จินตคณิต เสริมสรางพัฒนาการแก

เด็กและเยาวชน

แบบ ผด. ๐๒

งบประมาณ
ก.พ.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย.ต.ค. ม.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
มิ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ก.ย.

สถานที่

ดําเนินการ
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

๑ 50,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

๒ 30,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

๓ 28,600 มัสยิดยาเมร สนง.

สาธารณสุข

อ.ยี่งอ

โครงการมหกรรมสุขภาพ

ในโรงเรียนตาดีกา

เทศบาลตําบลยี่งอ อ.ยี่งอ

 จ.นราธิวาส

จัดบูธสาธิต/ใหความรู/ถาม-ตอบ 

เรื่อง ๑) ยาเสพติด ๒) สุขบัญญัติ

สวนบุคคล ๓) โภชนาการในเด็ก

ปฐมวัย ๔) ทันตสุขภาพ ๕) การ

ประดิษฐของใชในครัวเรือนจากวัสดุ

เหลือใช

โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อจัดกิจกรรมตางตามโครงการ

อาหารปลอดภัย

เม.ย. พ.ค.

เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของ อสม.

โครงการพัฒนาศักยภาพ

 อสม.

ก.พ. มี.ค.

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๑

มิ.ย. ส.ค.

แบบ ผด. ๐๒

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐

ธ.ค. ม.ค.
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห

๑ 30,000 ทต. ย่ีงอ กองศึกษาโครงการสานใจ สายใย

ผูสูงอายุ

จัดกิจกรรมตางๆเพื่อเสริมสราง

ขวัญกําลังใจ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูสูงอายุในเขต

เทศบาล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ย.

แบบ ผด. ๐๒

มี.ค. ก.ค. ส.ค.เม.ย. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑ 50,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

๒ 30,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

๓ 20,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

๔ 100,000 ทต.ย่ีงอ กอง

การศึกษา

โครงการปองกันโรคพิษ

สุนัขบา
ดําเนินการปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา

โครงการปองกันโรคเอดส จัดกิจกรรมรณรงคและปองกันโรค

เอดส

โครงการฝกอบรมอาชีพ

ใหแกประชาชน

ฝกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น

หลักสูตรตางๆตามความตองการ

ของประชาชน

พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

โครงการควบคุมปองกัน

โรคติดตอ

เพื่อจัดกิจกรรมตางๆในการควบคุม

ปองกันโรคติดตอ

งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

พ.ย. ก.ย.ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ส.ค.ก.ค.

สถานที่

ดําเนินการ มี.ค.

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

ต.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

มิ.ย.

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ.๒๕๖๑

เม.ย.ม.ค. ก.พ.
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พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ย. ก.ย.ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

ส.ค.ก.ค.

สถานที่

ดําเนินการ มี.ค.ต.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

มิ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๑

เม.ย.ม.ค. ก.พ.

๕ 20,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

โครงการรณรงค ปองกัน

 และแกไขปญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมตางๆเพื่อการปองกัน 

เฝาระวัง และการปราบปรามยา

เสพติด

Page 14

Page 14



๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑ 180,000 เขตเทศบาล กองศึกษา

๒ 50,000 เขตเทศบาล กองศึกษา

๓ 70,000 เขตเทศบาล กองศึกษา

โครงการฝกทักษะกีฬา

สําหรับเด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมการฝกทักษะกีฬาตางๆ

แกเด็กและเยาวชน

ก.ค.ม.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๑

ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๐
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ พ.ย.

หนวย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ค. มิ.ย.

แบบ ผด. ๐๒

โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ

เพื่อจัดการแขงขันกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธ ระหวางชุมชนตางๆ

ของเทศบาล

โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬา

เพื่อใหการสนับสนุนการจัดการ

แขงขันกีฬา และสงเสริมเขารวม

แขงขันกีฬาตางๆ

ธ.ค.
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานงบกลาง

๑ 2,420,400 ทต. ย่ีงอ กอง

การศึกษา

๒ 768,000 ทต. ย่ีงอ กอง

การศึกษา

๓ 100,000 ทต. ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

จัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ (เบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ)

จัดสวัสดิการทางสังคมใหแกคน

พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความ

พิการ)

โครงการจัดสวัสดิการ

ใหแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ)

มิ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่
ก.ค.พ.ย. ส.ค.ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

ธ.ค. ม.ค.

โครงการสรางเสริม

สวัสดิการทางสังคม

ใหแกคนพิการหรือ

ทุพพลภาพ (เบี้ยความ

พิการ)

สมทบเงินใหกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่น ทต.ย่ีงอ

ก.ย.ต.ค. เม.ย. พ.ค.

สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
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มิ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณลําดับที่

ก.ค.พ.ย. ส.ค.ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

ธ.ค. ม.ค. ก.ย.ต.ค. เม.ย. พ.ค.
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

๔ 100,000 ทต. ย่ีงอ กอง

การศึกษา

สมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนเทศบาลตําบลย่ีงอ

สมทบเงินใหกองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลตําบลยี่งอ
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๓. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑ 30, 000 ชุมชนตางๆ สํานัก

ปลัดเทศบาล

โคร งการ ฝก อบรม

ประชาชนเกี่ยวกับการ

ปองกัน และบรร เทาสา

ธาร ณภัย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
ต.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม มิ.ย. ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

ก.ย.ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑

ก.พ. มี.ค. ก.ค.

เพื่อฝก อบรมใหความรูด านการ

ปองกัน และบรร เทาสาธารณภัย

เบื้องตนใ หแกประชาชนใน ชุมชน

ตางๆ

แบบ ผด. ๐๒

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ พ.ค.
งบประมาณ

พ.ย. เม.ย.ม.ค.
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๔. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

๔.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑ โครงการฝกอบรมเพื่อ 50,000 ในประเทศ สํานัก

เรียนรูและยึดหลัก ปลัดเทศบาล

เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

เพื่อใหประชาชนทั่วไป มีความรู 

ความเขาใจ ในหลักเศรษกิจ

พอเพียงและนําไปปฏิบัติ

สถานที่

ดําเนินการ ต.ค.
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑

ก.ย.ก.ค. ส.ค.เม.ย.

แบบ ผด. ๐๒

ก.พ.ม.ค. พ.ค. มิ.ย.มี.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่
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๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกในการ 30,000 กอง

ประชาสัมพันธเพื่อสราง อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สาธารณสุขฯ

จิตสํานึกการอนุรักษ สิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

๒ 250,000 ที่ทิ้งขยะของ กองชาง

เทศบาล

ถนนหินคลุกกวางไมนอยกวา ๓.๐๐

 ม. ยาวไมนอยกวา ๓๘๔.๐๐ ม. 

รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

โครงการปรับปรุงที่ทิ้ง

ขยะของเทศบาล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑

ก.พ. ก.ย.ก.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

แบบ ผด. ๐๒

เขตเทศบาล

ต.ค. พ.ย.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐

ธ.ค. ม.ค. ส.ค.
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๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑ 50,000 ทต.ย่ีงอโคร งการ จัดการข ยะชุมชน จัดกิจกร รมตางๆเพื่อสงเสริมการ

จัดการข ยะภายในชุมชน

กอง

สาธาร ณสุข

ส.ค.พ.ย.ต.ค. ม.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๐

ก.ค.มี.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ พ.ค.

แบบ ผด. ๐๒

ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๑สถานที่

ดําเนินการ ก.พ.ธ.ค. มิ.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
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๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑ 45,000 เขตเทศบาล สํานัก

ปลัดเทศบาล

พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อใหมกีารทํากิจกรรมอันเปน

ประโยชนตางๆเปนการเฉลิมพระ

เกียรติและแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย. ก.ย.มี.ค.ต.ค. ก.ค.พ.ย. ส.ค.ก.พ. พ.ค.

แบบ ผด. ๐๒

สถานที่

ดําเนินการ ม.ค.

หนวย

ดําเนินการ เม.ย.ธ.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่
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๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.๒ แผนงานการศึกษา

๑ 60,000 ทต.ย่ีงอ กอง

การศึกษา

๒ 20,000 รร.บานย่ีงอ

รร.บานย่ีงอ

กอง

การศึกษา/

ม.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๑

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อุดหนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน

เด็กแหงชาติ ใหโรงเรียนบานย่ีงอ 

เพื่อใหเด็กไดรับความรู ความ

สนุกสนาน และสงเสริมพัฒนาการ

เด็ก

อุดหนุนโรงเรียนบานย่ีงอ

ตามโครงการจัดกิจกรรม

วันเด็กแหงชาติ

แบบ ผด. ๐๒

โครงการฝกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมแก

เด็กและเยาวชนภาคฤดู

รอน

เพื่อฝกอบรมใหเด็กและเยาวชนไดมี

ความรู มีคุณธรรม และ จริยธรรม

ที่ดี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่
มิ.ย.
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๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑ 20,000 เขตเทศบาล กอง

การศึกษา

๒ โครงการบรรยายธรรม 50,000 ทตยี่งอ กอง

การศึกษา

๓ 250,000 ทต.ย่ีงอ กอง

การศึกษา

ก.พ.ม.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

ต.ค. มิ.ย.

สถานที่

ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ตงๆของทองถิ่น

มี.ค.

แบบ ผด. ๐๒

โครงการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญทางพุทธศาสนา

เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมสําคัญทาง

ศาสนาของทองถิ่น

พ.ย. ธ.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

เพื่อจัดบรรยายธรรมใหความรูแก

ประชาชนในเขตเทศบาล

โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมทองถิ่น
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ก.พ.ม.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

ต.ค. มิ.ย.

สถานที่

ดําเนินการ
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

มี.ค.พ.ย. ธ.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

๔ 30,000 นราธิวาส กอง

การศึกษา

อุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอย่ีงอ ตามโครงการ

จัดกิจกรรมสนับสนุนงาน

ประเพณีของดีเมืองนรา

ของอําเภอย่ีงอ ป 2561

อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานของดี

เมอืงนราใหที่ทําการปกครองอําเภอ

ยี่งอ
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๗. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 10,000 ทต.ย่ีงอ สํานักปลัดฯ

2 10,000

ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.ม.ค.
งบประมาณ

ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

จัดกิจกรรมวันเทศบาลเพื่อให

สมาชกิสภาเทศบาลและพนักงาน

เทศบาลไดทํากิจกรรมรวมกันเนื่อง

ในวันเทศบาล

มิ.ย.ธ.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย.

แบบ ผด. ๐๒

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

โครงการจัดกิจกรรมวัน

เทศบาล

ก.พ. มี.ค.

โครงการเทศบาลพบ

ประชาชน

ทต.ย่ีงอ สํานักปลัดฯจัดกิจกรรมพบปะประชาชนเพื่อ

สรางความสัมพันธที่ดีระหวาง

เทศบาลกับประชาชนตาม

แผนปฏิบัติการที่กําหนด
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ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.ม.ค.
งบประมาณ

ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.ธ.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. ก.ย.ก.พ. มี.ค.

๓ 300,000 ในประเทศ

๔ 50,000 ทต.ย่ีงอ

จัดกิจกรรมฝกอบรมและศึกษาดู

งานใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง 

พนักงานจาง และบุคคลภายนอก

สํานัก

ปลัดเทศบาล

โครงการฝกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆของ

คณะผูบริหาร สมาชกิสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง

จัดกิจกรรมฝกอบรมดานคุณธรรม

จริยธรรมและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆของคณะผูบริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

โครงการฝกอบรม

สัมมนาและศึกษาดูงาน
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ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.ม.ค.
งบประมาณ

ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.ธ.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. ก.ย.ก.พ. มี.ค.

๕ 30,000 ทต.ย่ีงอ สํานักปลัดฯ

๖ 20,000 ๖ ชุมชนใน กองศึกษา/

เขตเทศบาล พช.อ.ย่ีงอ

ตําบลยี่งอ

๗ 30,000จัดทําแผนการดําเนินงานและ

แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล

ทต.ย่ีงอ สํานัก

ปลัดเทศบาล

อุดหนุนใหองคการบริหารสวน

ตําบลละหารเปนหนวยเบกิจายเพื่อ

ใชในการบริหารงานศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจางของ 

อปท.

อุดหนุน อบต.ละหาร 

ตามโครงการพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพศูนย

รวมขอมูลขาวสารการ

จัดซื้อหรือจัดจางของ 

อปท.ในเขตอําเภอย่ีงอ 

ประจําปงบประมาณ 

2561

เพื่อใหมขีอมูลพื้นฐานใชในการ

วางแผนพัฒนาทุกระดับ

โครงการจัดเก็บขอมูล

พื้นฐาน

โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล
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ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.ม.ค.
งบประมาณ

ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.ธ.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. ก.ย.ก.พ. มี.ค.

๘ 100,000 ทต.ย่ีงอ กองคลังโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดทํา

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสินถูกตองและ

เปนปจจุบัน
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๗. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑ 40,000 ทต.ย่ีงอ

แบบ ผด. ๐๒

โครงการสงเสริมสนับสนุน

การจัดทําแผนชุมชน

สนับสนุนใหทุกชุมชนจัดทําแผน

พัฒนาของแตละชุมชนจํานวน 6 

ชุมชน

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. พ.ค.
งบประมาณ

ม.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑

ก.พ. ก.ย.ต.ค. มิ.ย.มี.ค. ก.ค.เม.ย.

กอง

การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑ 50,000 ทต.ย่ีงอ

๒ 3,000 ทต.ย่ีงอ

ครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ี

บุนวมพรอมผาคลุมเกาอ้ี 

จํานวน 50 ตัว

ครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ี

เบาะหนังหมุนไดมีพนักพิง

 จํานวน 1 ตัว

เกาอ้ีเบาะหนังหมุนไดมีพนักพิง 

จํานวน 1 ตัว เปนเกาอ้ีบุดวย

ฟองน้ําหุมดวยหนังเทียม มีพนักพิง

หลังโยกได มีทาวแขนหมุนได

โดยรอบ รายละเอยีดอ่ืนๆตามที่

เทศบาลกําหนด

สํานักปลัดฯ

ก.พ.

เกาอ้ีบุนวมพรอมผาคลุมเกาอี้ 

จํานวน 50 ตัว โครงขาเกาอ้ีทําดวย

เหล็ก ปลายขามีวัสดุรองกันลื่น 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด

สํานักปลัดฯ

มี.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ม.ค.

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

เม.ย.พ.ย. ธ.ค.

แบบ ผด. ๐๒

มิ.ย.ต.ค.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

พ.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
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ก.พ. มี.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ม.ค. ก.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

เม.ย.พ.ย. ธ.ค. มิ.ย.ต.ค.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

๓ 24,000 ทต.ย่ีงอ

๔ 11,000 ทต.ย่ีงอ

๕ 5,500 ทต.ย่ีงอครุภัณฑสํานักงาน โตะ

ทํางานเหล็กขนาดไมนอย

กวา 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว

โตะทํางานเหล็กขนาดไมนอยกวา 4

 ฟุต จํานวน 1 ตัว รายละเอียด

อื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑสํานักงาน ฉาก

กั้นหอง (Partition) จํานวน

 8 แผน

ฉากกั้นหอง (Partition) ขนาดความ

สูง 160 ซม. จํานวน 8 แผน 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑสํานักงาน ตู

เหล็ก 2 บานประตู 

จํานวน 2 ตู

ตูเหล็ก 2 บานประตู จํานวน 2 ตู 

โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะ

ตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด

สํานักปลัดฯ
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ก.พ. มี.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ม.ค. ก.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

เม.ย.พ.ย. ธ.ค. มิ.ย.ต.ค.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

๖ 8,000 ทต.ย่ีงอ

๗ 32,000 ทต.ย่ีงอครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง โดย

กําหนดราคาและคุณลักษณะ

พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร รายละเอียดอื่นๆตามที่

เทศบาลกําหนด

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร โทรทัศน แอล อี

 ดี (LED TV) ขนาด 32 

นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

โทรทัศน แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด

 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดย

กําหนดราคาและคุณลักษณะตาม

มาตรฐานราคาครุภัณฑ 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด

สํานักปลัดฯ
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ก.พ. มี.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ม.ค. ก.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

เม.ย.พ.ย. ธ.ค. มิ.ย.ต.ค.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

๘ 5,600 ทต.ย่ีงอ

๙ 700 ทต.ย่ีงอครุภัณฑคอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart 

Card Reader) จํานวน ๑ 

เครื่อง

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค

 (Smart Card Reader) จํานวน ๑ 

เครื่อง โดยกําหนดราคาและ

คุณลักษณะพืน้ฐานตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายละเอียด

อื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องสํารองไฟขนาด 

800 VA จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA 

จํานวน 2 เครื่อง โดยกําหนดราคา

และคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายละเอียด

อื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด

สํานักปลัดฯ
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ก.พ. มี.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ม.ค. ก.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

เม.ย.พ.ย. ธ.ค. มิ.ย.ต.ค.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

๑๐ 7,000 ทต.ย่ีงอครุภัณฑสํานักงาน ตู

เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน

 1 ตู

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบาน

เลื่อน จํานวน ๑ ตู รายละเอียด

อื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด

กองคลัง
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๒. แผนงานการศึกษา

๑ 4,000 ทต.ย่ีงอ

๒ 3,000 ทต.ย่ีงอครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ี

สําหรับผูมาติดตอราชการ

 จํานวน 2 ตัว

เกาอ้ีสําหรับผูมาติดตอราชการ 

จํานวน 2 ตัว โครงขาเกาอ้ีทําดวย

เหล็ก ปลายขามัวัสดุรองกันลื่น 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด

กอง

การศึกษา

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ี

เบาะหนังหมุนไดมีพนักพิง

 จํานวน 1 ตัว

เกาอ้ีเบาะหนังหมุนไดมีพนักพิง 

จํานวน 1 ตัว เกาอ้ีบุดวยฟองน้ํา

หุมดวยหนังเทียม มีพนักพิงหลังโยก

ได มีทาวแขน หมุนไดโดยรอบ 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด

กอง

การศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

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

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

๓ 7,000 ทต.ย่ีงอ

๔ 16,000 ทต.ย่ีงอ

๕ 2,800 ทต.ย่ีงอ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดย

กําหนดราคาและคุณลักษณะ

พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร รายละเอียดอื่นๆตามที่

เทศบาลกําหนด

กอง

การศึกษา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องสํารองไฟขนาด 

800 VA จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง โดยกําหนดราคา

และคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายละเอียด

อื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด

กอง

การศึกษา

ครุภัณฑสํานักงาน โตะ

ทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต

 จํานวน 1 ตัว

โตะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต 

จํานวน 1 ตัว รายละเอียดอื่นๆ

ตามที่เทศบาลกําหนด

กอง

การศึกษา
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๓. แผนงานสาธารณสุข

๑ 6,000 ทต.ย่ีงอ

๒ 2,000 ทต.ย่ีงอ

ก.พ.

โตะสําหรับวางคอมพิวเตอร จํานวน

 1 ตัว ขนาดไมนอยกวา 100 ซม. 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด

ครุภัณฑสํานักงาน โตะ

สําหรับวางคอมพิวเตอร 

จํานวน 1 ตัว

กอง

สาธารณสุขฯ

ครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ี

เบาะหนังหมุนไดมีพนักพิง

 จํานวน 2 ตัว

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
มี.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๐รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

มิ.ย.ต.ค. ม.ค.พ.ย. ธ.ค.

เกาอ้ีเบาะหนังหมุนไดมีพนักพิง 

จํานวน 2 ตัว เกาอ้ีบุดวยฟองน้ํา

หุมดวยหนังเทียม มีพนักพิงหลังโยก

ได มีทาวแขน หมุนไดโดยรอบ 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด

ก.ย.

แบบ ผด. ๐๒

กอง

สาธารณสุขฯ

ส.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑หนวย

ดําเนินการ
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ก.พ.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

มี.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๐รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

มิ.ย.ต.ค. ม.ค.พ.ย. ธ.ค. ก.ย.ส.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑หนวย

ดําเนินการ

๓ 65,000 ทต.ย่ีงอ

๔ 2,000 ทต.ย่ีงอ

ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง รถจักรยานยนต

พวงทาย จํานวน 1 คัน

รถจักรยานยนตพวงทาย จํานวน 1

 คัน เครื่องยนต ๑ สูบ ๔ จังหวะ 

ระบายความรอนดวยอากาศ ขนาด

กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา ๑๗๕ 

ซีซี รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด

กอง

สาธารณสุขฯ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

 พัดลมตั้งพื้น จํานวน 1 

ตัว

พัดลมตั้งพื้น ขนาดไมนอยกวา 18 

นิ้ว จํานวน 1 ตัว รายละเอียดอื่นๆ

ตามที่เทศบาลกําหนด

กอง

สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4. แผนงานเคหะและชุมชน

๑ 5,000 ทต.ย่ีงอ

ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

กอง

สาธารณสุขฯ

เครื่องสูบน้ําแบบใชน้ํามัน 

เครื่องยนตเบนซิน จํานวน 1 เครื่อง

 รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด

ครุภัณฑการเกษตร 

เครื่องสูบน้ําแบบใชน้ํามัน

 จํานวน 1 เครื่อง

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑ 2,800 ทต.ย่ีงอ กองชาง

๒ 7,700 ทต.ย่ีงอ กองชางครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Multifunction

 แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

จํานวน 1 เครื่อง

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แบบ ผด. ๐๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๑

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

ส.ค.

หนวย

ดําเนินการ มิ.ย.ก.พ. พ.ค. ก.ค.ม.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

ต.ค.

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด

หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง โดย

กําหนดราคาและคุณลักษณะ

พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร รายละเอียดอื่นๆตามที่

เทศบาลกําหนด

ครุภัณฑกอสราง รถเข็น

สําหรับงานกอสราง 

จํานวน 2 คัน

เม.ย.
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ พ.ย. ธ.ค. มี.ค.

รถเข็นแบบลอเดียวสําหรับงาน

กอสราง จํานวน 2 คัน 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๑

ส.ค.

หนวย

ดําเนินการ มิ.ย.ก.พ. พ.ค. ก.ค.ม.ค.

พ.ศ.๒๕๖๐

ต.ค. เม.ย.
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ พ.ย. ธ.ค. มี.ค.

๓ 53,000 ทต.ย่ีงอ กองชางครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

LED ขาวดําสําหรับ

กระดาษขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร LED ขาว

ดําสําหรับกระดาษขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่อง โดยกําหนดราคา

และคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายละเอียด

อื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด
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