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ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
******************* 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) เทศบาลตําบลยี่งอ จึงขอ
ประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
และกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลยี่งอ ดังนี ้
 ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลยี่งอ 
 “เมืองนาอยู คูประวัติศาสตร ธรรมชาติดี มีธรรมาภิบาล” 
 ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลยี่งอ มีดังนี ้
  1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังชุมชน และผัง
เมืองรวมจังหวัด 
  2. สงเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  3. สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน การปองกันและบรรเทาสาธารณ-
ภัย และการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
  4. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน การทองเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน โครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. อนุรักษ ฟนฟู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดน้ําเสีย และการใชพลังงานทดแทน 
  6. อนุรักษ ฟนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปญญา
ทองถิ่น ทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
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ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลตําบลยี่งอไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร ไว ๗ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1. บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา 
  2. สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
  3. จัดทําผังชุมชน 
  4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  5. จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
  2. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
  3. สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา 
  4. สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  5. สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
  6. สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
  7. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  1. สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
  2. พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
  3. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ทองถิ่น 
  4. สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 
  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
  1. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
  2. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น 
  3. สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
  5. สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
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  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2. สง เสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3. ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
  4. จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
  5. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
  ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  2. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 
  3. เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
  4. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
  5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  1. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
  2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  5. สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
  6. พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

ง. การวางแผนพัฒนา 
 เทศบาลตําบลยี่งอ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 25๖๐-
256๒) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 
 เทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 25๖๐-256๒) เมื่อวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ และประกาศใชแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 25๖๐-256๒) ดังนี้ 
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แผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

ยุทธศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑) ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พื้นฐาน 

19 22,115,000 16 20,195,000 15 10,495,000 

๒) ยุทธศาสตรดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

35 14,843,400 34 11,727,400 34 11,634,600 

๓) ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

8 1,580,000 8 1,580,000 8 1,580,000 

๔) ยุทธศาสตรดานการ
วางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว 

7 1,410,000 6 910,000 6 910,000 

๕) ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

13 49,420,000 7 3,300,000 7 3,300,000 

๖) ยุทธศาสตรดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

15 1,827,000 15 1,827,000 15 1,827,000 

๗) ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

19 5,709,000 17 2,979,000 17 2,979,000 

รวม 116 96,904,400 103 42,518,400 102 32,725,600 
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 จ. การจัดทาํงบประมาณ 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรวมถึงโครงการที่ไดรับการ
อนุมัติงบประมาณอื่น จํานวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ 21,516,940.00 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน ๓ 10,784,700.00 
๒) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 15 6,327,740.00 
๓) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความ

สงบเรียบรอย 
๒ 3,289,500.00 

๔) ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

1 150,000.00 

๕) ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการและการอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 110,000.00 

๖) ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญา
ทองถิ่น 

๘ 405,000.00 

๗) ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 10 450,000.00 
รวม 4๒  21,516,940.00  

 



 - ๗ -

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๘ - 

 รายละเอียดโครงการที่ไดรบัการอนุมัติ มีดังนี ้

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

๑. โครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงทางเทาพรอมฝาคู
ระบายน้ําในเขตเทศบาล (โครงการ
กอสรางฝาคูระบายน้ําพรอมทางเทา
ถนนเทศบาล 4) 

งบตามเทศบัญญัติฯ ๘๐๐,000.00 - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังในชุมชน - กอสรางฝาคูระบายน้ําพรอมทางเทา
ถนนเทศบาล ๔ ขนาดกวางทางเดินไม
นอยกวา 1.๐๐ เมตร ยาวไมนอยกวา 
๓๕๑.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
๓๕๑.๕๐ ตารางเมตร 

๒. โครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขต
เทศบาล 

งบตามเทศบัญญัติฯ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการคมนาคมสัญจรไปมา 

- ปรับปรุงผิวจราจรถนนรามโกมุท 
ขนาดกวางไมนอยกวา ๑๙.๐๐ เมตร 
ยาวไมนอยกวา ๑๓๓.๐๐ เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา ๒,๕๒๗.๐๐ ตาราง
เมตร 

๓. โครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงระบบแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาล 

เงินสะสม 8,784,700.00  
 

- เพื่อใหมีไฟฟาแสงสวางสาธารณะที่
ทั่วถึงและประหยัดพลังไฟฟา 

- ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
จุดสําคัญตางๆภายในเขตเทศบาล และ
การเปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางเดิมเปน
แบบหลอดประหยัดพลังงาน  

๔. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอาหารกลางวัน งบตามเทศบัญญัติฯ ๒,๒๙๘,400.00 - เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

- อุดหนุนการจัดอาหารกลางวันใหแก
เด็กนักเรียนโรงเรียนบานยี่งอ 

๕. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

งบตามเทศบัญญัติฯ 19๑,๙40.00 - เพื่ออุดหนุนการจัดหาอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กนักเรียนของศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด 

- อุดหนุนงบประมาณใหศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด จํานวน ๒ แหง 

๖. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. งบตามเทศบัญญัติฯ 100,000.00 - เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ 
อสม. 

- จัดอบรมใหความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแก อสม.
ทุกคนของเทศบาล 

๗. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอาหารปลอดภัย งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00 - เพื่อใหประชาชน ผูคา มีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดอบรมใหความรู 

 



 - ๙ -

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

๘. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาล 

งบตามเทศบัญญัติฯ 45,000.00 - เพื่อสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขในเขตเทศบาล 

- อุดหนุนเปนคาดําเนินงานของ อสม.ใน
เขตชุมชนของเทศบาล จํานวน ๖ ชุมชน 

๙. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสานใจ สายใยผูสูงอายุ งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

60,000.00 
-๖๐,๐๐๐.๐๐ 

- เพื่อสรางขวัญและกําลังใจของผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาล 

- จัดกิจกรรมพบปะผูสูงอายุเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๑๐. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ 
(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

งบตามเทศบัญญัติฯ ๒,๔๗๖,๘๐๐.๐๐ - เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ อปท. 

- ผูสูงอายุ ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไปและไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับ อปท. 

๑๑. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสรางเสริมสวัสดิการทาง
สังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ 
(เบี้ยความพิการ) 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 

๕๘๕,๖๐๐.๐๐ 
+๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 

- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

- ผูพิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑและไดขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยความพิการไวกับ อปท. 

๑๒. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอ 
- โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 
- โครงการปองกันโรคเอดส 

งบตามเทศบัญญัติฯ 50,000.00 
20,000.00 
20,000.00 

- เพื่อใหความรู ปองกัน ควบคุม 
โรคติดตอตางๆในชุมชน 

- จัดกิจกรรมรณรงค ควบคุม ปองกัน 
โรคติดตอในเขตเทศบาล 

๑๓. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชน 

งบตามเทศบัญญัติฯ ๑๐0,000.00 - เพื่อฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนใน
เขต เทศบาลใชเปนอาชีพเสริมหรือ
อาชีพหลัก 

- ฝกอบรมอาชีพหลักสูตรตางๆใหแก
ประชาชน เชน การทําขนม,การทํากรง
นก,การจักสานกระเปา,การนวดแผน
ไทย,การเลี้ยงสัตว ฯลฯ 

๑๔. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

งบตามเทศบัญญัติฯ 20,000.00 - เพื่อแกไขยาเสพติด - จัดกิจกรรมรณรงค กิจกรรมการ
ปองกัน และกิจกรรมการแกไขปญหายา
เสพติด 

๑๕. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 150,000.00 - เพื่อจัดการแขงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธระหวางชุมชนตางๆ ของ
เทศบาล 

- จัดการแขงขันกีฬาสากลและกีฬา
พื้นบานจํานวน ๑ ครั้ง 



 - ๑๐ -

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

๑๖. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการฝกทักษะกีฬาสําหรับเด็ก
และเยาวชน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

50,000.00 
-50,000.00 

เพื่อใหเด็กมีทักษะในการเลนกีฬาที่ดี
และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ฝกทักษะกีฬาตางๆแกเด็กและเยาวชน 

๑๗. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
กีฬา 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

100,000.00 
-๕0,000.00 

- เพื่อใหการสนับสนุนการจัดการแขงขัน
กีฬาตางๆ และสงนักกีฬาของเทศบาล
เขารวมแขงขัน 

- สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาตางๆ 

๑๘. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษแกเด็ก
และเยาวชนชวงปดภาคเรียน 
(English Summer Camp) 

โอนเพิ่ม +๘๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมความรูดานภาษาอังกฤษ
ใหกับเด็กและเยาวชน 

- จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษใหกับ
เด็กและเยาวชน 

๑๙. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

โครงการฝกอบรมหรือฝกทบทวนหรือ
ฝกความพรอมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 

 50,000.00 
+๑๑๕,๐๐๐.๐๐ 

- เพื่อเผยแพรความรูดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยสูประชาชน 

- จัดฝกอบรมหรือฝกทบทวนหรือฝก
ความพรอมใหแก อปพร.ปละ ๑ ครั้ง 

๒๐. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 
ภายในเขตเทศบาลตําบลยี่งอ 

เงินสะสม 3,124,500.00  
 

- เพื่อความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
- เพื่อปองกันและเฝาระวังการกอ
เหตุรายและความไมสงบในพื้นที่ 

- ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุดสําคัญ
ของเทศบาล  

๒๑. การวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมเพื่อเรียนรูและยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 

50,000.00 
+100,000.00 

- เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มีความรูความเขาใจใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปปฏิบัติ 

- จัดการฝกอบรมใหความรูแกนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความพอเพียง จํานวน ๔๕ 
คน 

๒๒. การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคและประชาสัมพันธ
เพื่อสรางจิตสํานึกการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 
 

๓0,000.00 
-๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 

- เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- จัดกิจกรรมรวมพลังประชาชนในการ
รวมกันรักษาความสะอาดและปรับปรุง
สภาพแวดลอมของบานเมือง 

 



 - ๑๑ -

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

๒๓. การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ งบตามเทศบัญญัติฯ 
 

๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย
ของเทศบาลใหสามารถรองรับขยะได
มากขึ้น 

- ปรับปรุงถนน 
- ปรับเกลี่ยหรือปรับปรุงระบบกําจัด
ขยะ 
- ปรับปรุงกอสรางรั้วรอบบริเวณที่ทิ้ง
ขยะ 

๒๔. การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดจัดการขยะชุมชน งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 
 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
+๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- เพื่อสงเสริมการแยกขยะหรือการนํา
ขยะกลับมาใชใหม 

- จัดตั้งกลุมบริหารจัดการขยะในชุมชน 

๒๕. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

45,000.00 
-2๕,000.00 

- เพื่อใหมีการทํากิจกรรมอันเปน
ประโยชนตางๆ ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาเปนการเฉลิมพระเกียรติ 

- จัดกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชน 
เชน กิจกรรมการพัฒนา ปลูกตนไม 
ฯลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

๒๖. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา
มหาราช 

งบตามเทศบัญญัติฯ 10,000.00 - เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 

- อุดหนุนงบประมาณใหที่ทําการ
ปกครองอําเภอยี่งอ 

๒๗. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 

100,000.00 
+๕๐,๐00.00 

- เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ
ใหเด็กไดรับความรูและความสนุกสนาน 

- จัดกิจกรรมตางๆ ในวันเด็กแหงชาติ 

๒๘. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการอบรม
จริยธรรมแกเยาวชนภาคฤดูรอน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 40,000.00 - เพื่อสงเสริมใหเด็กไดมีความรู มี
คุณธรรม และ จริยธรรมที่ดี 

- ใหการอุดหนุนการอบรมจริยธรรมแก
เยาวชน ใหแกมัสยิดทั้ง ๒ แหง จํานวน 
๑ ครั้ง 

๒๙. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

20,000.00 
-๑๐,๐๐๐.๐๐ 

- เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา เชน วันเขาพรรษา ฯลฯ 

๓๐. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการบรรยายธรรม งบตามเทศบัญญัติฯ 40,000.00 - เพื่อจัดบรรยายธรรมใหความรูแก
ประชาชนในเขตเทศบาล 

- จัดการบรรยายธรรมจํานวน ๑ ครั้ง 

 



 - ๑๒ -

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

๓๑. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

250,000.00 
-๑๔๕,000.00 

- เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

- จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 
เชน เดือนรอมฎอน เมาลิด อาซูรอ วัน
ตรุษอิดิลฟตรี วันตรุษอิดิลอัฎฮา ฯลฯ 

๓๒. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงาน
ประเพณีของดีเมืองนราของอําเภอยี่
งอ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00 - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานของดีเมืองนราของจังหวัด
นราธิวาส 

- อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานของดีเมือง
นราใหที่ทําการปกครองอําเภอยี่งอ 

๓๓. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

20,000.00 
-๘๕๐ 

- เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
ประชาชนไดจัดกิจกรรมรวมกัน 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ๒๔ 
เมษายน 

๓๔. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการเทศบาลพบประชาชน งบตามเทศบัญญัติฯ 10,000.00 - เพื่อรับทราบปญหาและความตองการ
ของประชาชน 

- จัดกิจกรรมการพบปะระหวางผูบริหาร
เทศบาล พนักงานเทศบาล และ
ประชาชน 

๓๕. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน  
ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา กลุมอาชีพ 
และสมาชิกชุมชน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

2๐0,000.00 
-๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 

- เพื่อใหคณะกรรมการชุมชน  
ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา กลุมอาชีพตางๆ 
และสมาชิกชุมชนไดมีความรูและ
ประสบการณนํามาพัฒนาทองถิ่น 

- อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศหรือตางประเทศจํานวน 
๑ ครั้ง 

๓๖. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

2๙0,000.00 
-๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 

- เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดมีความรู
และประสบการณนํามาพัฒนาการ
ทํางานของเทศบาล 

- อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศหรือตางประเทศจํานวน 
๑ ครั้ง 

๓๗. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือ
จัดจางของ อปท.ในเขตอําเภอยี่งอ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
คลองตัวของศูนยฯ เปนการสงเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี 

- อุดหนุนงบประมาณตามโครงการฯให 
อบต.จอเบาะเปนหนวยเบิกจาย 

 



 - ๑๓ - 

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

๓๘. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน งบตามเทศบัญญัติฯ 20,000.00 - เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานใชในการ
วางแผนพัฒนาทุกระดับ 

- จัดเก็บขอมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล ป
ละ ๑ ครั้ง 

๓๙. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00 - เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

- จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลโดย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

๔๐. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 
 

100,000.00 
-๙๓,๐๐๐.๐๐ 

 

- เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

- จัดสํารวจและเก็บขอมูลจํานวน ๑ ครั้ง 

๔๑. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ งบตามเทศบัญญัติฯ 153,๘5๐.๐๐ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและ
การบริการประชาชนของเทศบาล 

- จัดซื้อครุภัณฑตามที่กําหนด 

๔๒. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00 - เพื่อใหชุมชนมีแผนพัฒนาของชุมชนที่
สามารถนํามาเปนขอมูลจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นได 

- สงเสริมสนับสนุนจัดทําแผนชุมชนของ
ทุกชุมชนในเขตเทศบาลและบูรณาการ
แผนชุมชนระดับเทศบาล 

 
 
 
 รวม  ๗ ยุทธศาสตร  ๔๒ โครงการ  งบประมาณ 21,516,940.00 บาท 



 - ๑๔ -

 ฉ. การใชจายงบประมาณ 
 เทศบาลตําบลยี่งอ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ และตาม
โครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณอื่นๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๒๔ โครงการ งบประมาณ     
7,343,543.80 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณที่เบิกจาย 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน 
งบประมาณ 

๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 2 1,998,000.00 

๒) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 9 4,325,528.00 

๓) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

1 164,345.80 

๔) ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว 

1 150,000.00 

๕) ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการและการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

2 103,390.00 

๖) ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญา
ทองถิ่น 

3 207,680.00 

๗) ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 6 394,600.00 

รวม 24 7,343,543.80 
 



 - ๑๕ -

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๖ - 

 รายละเอียดโครงการที่ไดรบัการอนุมัติงบประมาณและนําไปดําเนินการ มีดังนี ้

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ 

งบประมาณ
ดําเนินการ 
(เบิกจาย) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

๑. โครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงทางเทาพรอมฝาคูระบายน้ําในเขต
เทศบาล (โครงการกอสรางฝาคูระบายน้ําพรอมทาง
เทาถนนเทศบาล 4) 

งบตามเทศบัญญัติฯ ๘๐๐,000.00        800,000.00  
 

-  

๒. โครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล งบตามเทศบัญญัติฯ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐     1,198,000.00  
 

๒,000.00  

๓. โครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงระบบแสงสวางภายในเขตเทศบาล เงินสะสม 8,784,700.00  
 

- 8,784,700.00  
 

ระหวางดําเนินการ 

๔. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอาหารกลางวัน งบตามเทศบัญญัติฯ ๒,๒๙๘,400.00        892,000.00  ๑,๔๐๖,๔๐๐.๐๐  
๕. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนยการศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด 
งบตามเทศบัญญัติฯ 19๑,๙40.00 - 19๑,๙40.00  

๖. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. งบตามเทศบัญญัติฯ 100,000.00 - 100,000.00  
๗. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอาหารปลอดภัย งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00          27,300.00  ๒,๗00.00  
๘. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล งบตามเทศบัญญัติฯ 45,000.00 - 45,000.00  
๙. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสานใจ สายใยผูสูงอายุ งบตามเทศบัญญัติฯ 

โอนลด 
60,000.00 

-๖๐,๐๐๐.๐๐ 
- -  

๑๐. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ) 

งบตามเทศบัญญัติฯ ๒,๔๗๖,๘๐๐.๐๐     2,362,700.00  ๑๑๔,๑๐๐.๐๐  

๑๑. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสรางเสริมสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการ
หรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 

๕๘๕,๖๐๐.๐๐ 
+๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 

       688,800.00  ๖,๘๐๐.๐๐  

๑๒. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอ 
- โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 
- โครงการปองกันโรคเอดส 

งบตามเทศบัญญัติฯ 50,000.00 
20,000.00 
20,000.00 

- ๙๐,๐๐๐.๐๐  

 



 - ๑๗ -

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ 

งบประมาณ
ดําเนินการ 
(เบิกจาย) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

๑๓. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน งบตามเทศบัญญัติฯ ๑๐0,000.00          90,538.00  
 

๙,๔๖๒.๐๐  

๑๔. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งบตามเทศบัญญัติฯ 20,000.00          20,000.00  -  
๑๕. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ งบตามเทศบัญญัติฯ 150,000.00        149,340.00  ๖๖๐.๐๐  
๑๖. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการฝกทักษะกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน งบตามเทศบัญญัติฯ 

โอนลด 
50,000.00 

-50,000.00 
- -  

๑๗. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

100,000.00 
-๕0,000.00 

         16,200.00  ๓๓,๘๐๐.๐๐  

๑๘. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษแกเด็กและเยาวชนชวง
ปดภาคเรียน (English Summer Camp) 

โอนเพิ่ม +๘๐,๐๐๐.๐๐  78,650.00  ๑,๓๕๐.๐๐  

๑๙. การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการฝกอบรมหรือฝกทบทวนหรือฝกความพรอม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 

 50,000.00 
+๑๑๕,๐๐๐.๐๐ 

 164,345.80  ๖๕๔.๒๐ 
 

 

๒๐. การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ภายในเขต
เทศบาลตําบลยี่งอ 

เงินสะสม 3,124,500.00  
 

- - ระหวางดําเนินการ 

๒๑. การวางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมเพื่อเรียนรูและยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 

50,000.00 
+100,000.00 

       150,000.00  
 

-  

๒๒. การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึก
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 
 

๓0,000.00 
-๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 

- -  

 



 - ๑๘ -

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ 

งบประมาณ
ดําเนินการ 
(เบิกจาย) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

๒๓. การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ งบตามเทศบัญญัติฯ 
 

๕๐,๐๐๐.๐๐          50,000.00  -  

๒๔. การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดจัดการขยะชุมชน งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 
 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
+๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 53,390.00  ๖,๖๑๐.๐๐  

๒๕. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

45,000.00 
-2๕,000.00 

- ๒0,000.00  

๒๖. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช งบตามเทศบัญญัติฯ 10,000.00 - 10,000.00  

๒๗. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 

100,000.00 
+๕๐,๐00.00 

       146,430.00  ๓,๕๗๐.๐๐  

๒๘. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการอบรมจริยธรรมแก
เยาวชนภาคฤดูรอน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 40,000.00 - 40,000.00  

๒๙. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

20,000.00 
-๑๐,๐๐๐.๐๐ 

- ๑0,000.00  

 



 - ๑๙ -

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ 

งบประมาณ
ดําเนินการ 
(เบิกจาย) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

๓๐. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการบรรยายธรรม งบตามเทศบัญญัติฯ 40,000.00 - 40,000.00  

๓๑. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

250,000.00 
-๑๔๕,000.00 

         31,250.00  ๗๓,๗๕๐.๐๐ 
 

 

๓๒. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีของดีเมือง
นราของอําเภอยี่งอ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00          30,000.00  -  

๓๓. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

20,000.00 
-๘๕๐ 

         19,150.00  -  

๓๔. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการเทศบาลพบประชาชน งบตามเทศบัญญัติฯ 10,000.00 - ๑๐,๐๐๐.๐๐  

๓๕. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา กลุม
อาชีพ และสมาชิกชุมชน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

2๐0,000.00 
-๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 

       150,000.00  -  

๓๖. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

2๙0,000.00 
-๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 

- -  

๓๗. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจางของ อปท.ในเขตอําเภอยี่
งอ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00          30,000.00  -  

๓๘. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน งบตามเทศบัญญัติฯ 20,000.00 - ๒0,000.00  

 



 - ๒๐ - 

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ 

งบประมาณ
ดําเนินการ 
(เบิกจาย) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

๓๙. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00          20,100.00  ๙,๙๐๐.๐๐  

๔๐. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 
 

100,000.00 
-๙๓,๐๐๐.๐๐ 

 

- ๗,๐๐๐.๐๐  

๔๑. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ งบตามเทศบัญญัติฯ 153,๘5๐.๐๐        148,150.00  ๕,๗๐๐.๐๐  

๔๒. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00          27,200.00  ๒,๘๐๐.๐๐  

 
 

 รวม  เบิกจาย ๗ ยุทธศาสตร ๒๔ โครงการ งบประมาณ 7,343,543.80 บาท 
 



 - ๒๑ -

 ช. ผลการดาํเนินงานอื่นๆ   
 เทศบาลตําบลยี่งอ ไดดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณอื่นๆ ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี 
กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 - โครงการปรับปรุงทางเทาพรอมฝาคูระบายน้ําในเขตเทศบาล (โครงการกอสรางฝาคูระบาย
น้ําพรอมทางเทาถนนเทศบาล 4) 

 
 
 - โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล 

 
 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 - โครงการอาหารปลอดภัย 

 



 - ๒๒ -

 - โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 

 

 

 - โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

 

 - โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ 

 



 - ๒๓ -

 - โครงการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา 

 

 

 - โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษแกเด็กและเยาวชนชวงปดภาคเรียน (English Summer 
Camp) 

 
 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 - โครงการฝกอบรมหรือฝกทบทวนหรือฝกความพรอมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

 



 - ๒๔ -

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

 - โครงการฝกอบรมเพื่อเรียนรูและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 - โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 

 

 

 - โครงการจัดจัดการขยะชุมชน 

 
 



 - ๒๕ -

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 - โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

 
 

 - โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 - โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 

 

 



 - ๒๖ -

 - โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชน ผูนํา
ศาสนา กลุมอาชีพ และสมาชิกชุมชน 

 
 

 - โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

 
 

 - โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

 

 



 - ๒๗ -

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค
จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตําบลยี่งอสามารถติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่เทศบาลตําบลยี่งอ หรือแจงผานผูบริหารเทศบาลตําบลยี่งอทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(นายรังสฤษฎ   ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 


