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เรื่อง  การรายงานผลการดาํเนินงาน 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
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ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ 
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

******************* 
 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) เทศบาลตําบลยี่งอ จึงขอ
ประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ 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. 255๙-
256๑) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 
 เทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 255๙-256๑) เมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 255๙-256๑) 
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แผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

ยุทธศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑) ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พื้นฐาน 

18 12,015,000 14 9,695,000 14 9,695,000 

๒) ยุทธศาสตรดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

32 10,055,000 31 6,555,000 31 6,155,000 

๓) ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

9 1,600,000 9 1,600,000 9 1,600,000 

๔) ยุทธศาสตรดานการ
วางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว 

10 1,760,000 9 1,160,000 9 1,160,000 

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 

17 5,553,000 16 2,923,000 16 2,923,000 

รวม 114 82,230,000 101 27,060,000 101 26,660,000 
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 จ. การจัดทาํงบประมาณ 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน ๔๐ โครงการ 
งบประมาณ 7,280,140.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 5 3,112,400.00 
๒) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 14 2,618,440.00 
๓) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความ

สงบเรียบรอย 
1 50,000.00 

๔) ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

1 50,000.00 

๕) ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการและการอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 30,000.00 

๖) ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญา
ทองถิ่น 

9 578,500.00 

๗) ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 9 840,800.00 
รวม 40 7,280,140.00  
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 รายละเอียดโครงการที่ไดรบัการอนุมัติ มีดังนี ้

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

1. โครงสรางพื้นฐาน โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอ
พักถนนเทศบาล ๘ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 1,239,000.00 - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังในชุมชน - วางทอ Ø ๑.๐๐ ม. พรอมบอพัก
ตอจากจุดเดิม 

2. โครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขต
เทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,224,400.00 - เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการคมนาคมสัญจรไปมา 

- ปรับปรุงผิวจราจรถนนในเขต
เทศบาล 

3. โครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางคูระบายน้ําถนน
เทศบาล ๔ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 361,000.00 - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังในชุมชน - กอสรางคูระบายน้ําตามแบบที่
เทศบาลกําหนด 

4. โครงสรางพื้นฐาน โครงการขยายเขตประปา งบตามเทศบัญญัติฯ 150,000.00 - เพื่อใหประชาชนมีแหลงน้ําสะอาด
สําหรับอุปโภคบริโภค 

- ขยายเขตประปาในชุมชนเขต
เทศบาล 

5. โครงสรางพื้นฐาน โครงการขยายเขตไฟฟา งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 

100,000.00 
+38,000.00 

- เพื่อขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาลใหมี
ไฟฟาแสงสวางใชบนถนนทุกสาย 

- ขยายเขตไฟฟาถนนเทศบาล 

6. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 50,000.00 - เพื่อฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนใน
เขต เทศบาลใชเปนอาชีพเสริมหรืออาชีพ
หลัก 

- ฝกอบรมอาชีพหลักสูตรตางๆ
ใหแกประชาชน เชน การทําขนม,
การทํากรงนก,การจักสานกระเปา,
การนวดแผนไทย,การเลี้ยงสัตว 
ฯลฯ 

7. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะหเด็กกําพรา เด็ก
ยากจน และเด็กดอยโอกาสในสังคม 

งบตามเทศบัญญัติฯ 20,000.00 - เพื่อใหการสงเคราะหเด็กกําพรา เด็ก
ยากจน และเด็กดอยโอกาสในสังคม 

- ใหการสงเคราะหเด็กกําพรา เด็ก
ยากจน และเด็กดอยโอกาสใน
สังคม 

8. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสานใจ สายใยผูสูงอายุ งบตามเทศบัญญัติฯ 60,000.00 - เพื่อสรางขวัญและกําลังใจของผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาล 

- จัดกิจกรรมพบปะผูสูงอายุเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

9. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

งบตามเทศบัญญัติฯ 193,440.00 - เพื่ออุดหนุนการจัดหาอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กนักเรียนของศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด 

- อุดหนุนงบประมาณใหศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
จํานวน ๒ แหง 

10. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอนกีรออาตี 

งบตามเทศบัญญัติฯ 20,000.00 - เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนดาน
ศาสนาอิสลาม 

- จัดหาครูผูสอนและเด็กเขารับ
การเรียนการสอนกีรออาตี 



 - ๙ -

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

11. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

งบตามเทศบัญญัติฯ 15,000.00 - เพื่อแกไขยาเสพติด - จัดกิจกรรมรณรงค กิจกรรมการ
ปองกัน และกิจกรรมการแกไข
ปญหายาเสพติด 

12. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 150,000.00 - เพื่อจัดการแขงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธระหวางชุมชนตางๆ ของ
เทศบาล 

- จัดการแขงขันกีฬาสากลและ
กีฬาพื้นบานจํานวน ๑ ครั้ง 

13. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
กีฬา 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

100,000.00 
-60,000.00 

- เพื่อใหการสนับสนุนการจัดการแขงขัน
กีฬาตางๆ และสงนักกีฬาของเทศบาลเขา
รวมแขงขัน 

- สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ตางๆ 

14. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอาหารกลางวัน งบตามเทศบัญญัติฯ 1,840,000.00 - เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

- อุดหนุนการจัดอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานยี่
งอ 

15. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร งบตามเทศบัญญัติฯ 40,000.00 - เพื่อใหประชาชน ผูคา มีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดอบรมใหความรู 

16. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสาธารณสุขสัญจร งบตามเทศบัญญัติฯ 20,000.00 - เพื่อใหบริการดานสาธารณสุขแก
ประชาชนในเขตเทศบาล 

- จัดใหมีโครงการจํานวน ๑ ครั้ง 

17. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00 - เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ 
อสม. 

- จัดอบรมใหความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแก 
อสม.ทุกคนของเทศบาล 

18. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาล 

งบตามเทศบัญญัติฯ 90,000.00 - เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข
ในเขตเทศบาล 

- อุดหนุนเปนคาดําเนินงานของ 
อสม.ในเขตชุมชนของเทศบาล 
จํานวน ๖ ชุมชน 

 



 - ๑๐ -

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

19. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอ งบตามเทศบัญญัติฯ 50,000.00 - เพื่อใหความรู ปองกัน ควบคุม 
โรคติดตอในชุมชน เชน โรคเอดส โรค
ไขเลือดออก โรคชิคุนกุนยา และ
โรคติดตออ่ืนๆ 

- จัดกิจกรรมรณรงค ควบคุม 
ปองกัน โรคติดตอในเขตเทศบาล 

20. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

โครงการฝกอบรมหรือฝกทบทวนหรือ
ฝกความพรอมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

งบตามเทศบัญญัติฯ 50,000.00 - เพื่อเผยแพรความรูดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสูประชาชน 

- จัดฝกอบรมหรือฝกทบทวนหรือ
ฝกความพรอมใหแก อปพร.ปละ 
๑ ครั้ง 

21. การวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมเพื่อเรียนรูและยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

งบตามเทศบัญญัติฯ 50,000.00 - เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความรูความเขาใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและนําไปปฏิบัติ 

- จัดการฝกอบรมใหความรูแก
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความพอเพียง จํานวน ๑๐๐ คน 

22. การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคและประชาสัมพันธ
เพื่อสรางจิตสํานึกการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

50,000.00 
-20,000.00 

- เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- จัดกิจกรรมรวมพลังประชาชนใน
การรวมกันรักษาความสะอาดและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
บานเมือง 

23. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

70,000.00 
-25,000.00 

- เพื่อใหมีการทํากิจกรรมอันเปน
ประโยชนตางๆ ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาเปนการเฉลิมพระเกียรติ 

- จัดกิจกรรมตางๆ อันเปน
ประโยชน เชน กิจกรรมการพัฒนา 
ปลูกตนไม ฯลฯ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ 

 



 - ๑๑ - 

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

24. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น งบตามเทศบัญญัติฯ 250,000.00 - เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

- จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น เชน เดือนรอมฎอน เมา
ลิด อาซูรอ วันตรุษอิดิลฟตรี วัน
ตรุษอิดิลอัฎฮา ฯลฯ 

25. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา
มหาราช 

งบตามเทศบัญญัติฯ 10,000.00 - เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

- อุดหนุนงบประมาณใหที่ทําการ
ปกครองอําเภอยี่งอ 

26. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงาน
ประเพณีของดีเมืองนราของอําเภอยี่
งอ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00 - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานของดีเมืองนราของจังหวัด
นราธิวาส 

- อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานของ
ดีเมืองนราใหที่ทําการปกครอง
อําเภอยี่งอ 

27. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการอุดหนุนการจัดทําเรือ
บุพชาติในงานประเพณีแขงเรือหนา
พระที่นั่งประจําปของจังหวัด
นราธิวาส 

งบตามเทศบัญญัติฯ 7,000.00 - เพื่อสงเสริมประเพณีการแขงเรือหนา
พระที่นั่งประจําปของจังหวัดนราธิวาส 

- อุดหนุนการจัดทําเรือบุพชาติ
สําหรับประเพณีการแขงเรือหนา
พระที่นั่งประจําปใหแกสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส 

28. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา 

งบตามเทศบัญญัติฯ 20,000.00 - เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา เชน วันเขาพรรษา 
ฯลฯ 

29. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

160,000.00 
-23,500.00 

- เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ
ใหเด็กไดรับความรูและความสนุกสนาน 

- จัดกิจกรรมตางๆ ในวันเด็ก
แหงชาติ 

30. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการบรรยายธรรม งบตามเทศบัญญัติฯ 40,000.00 - เพื่อจัดบรรยายธรรมใหความรูแก
ประชาชนในเขตเทศบาล 

- จัดการบรรยายธรรมจํานวน ๑ 
ครั้ง 

31. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการอบรม
จริยธรรมแกเยาวชนภาคฤดูรอน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 40,000.00 - เพื่อสงเสริมใหเด็กไดมีความรู มีคุณธรรม 
และ จริยธรรมที่ดี 

- ใหการอุดหนุนการอบรม
จริยธรรมแกเยาวชน ใหแกมัสยิด
ทั้ง ๒ แหง จํานวน ๑ ครั้ง 

 



 - ๑๒ -

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

32. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนเพิ่ม 

200,000.00 
+238,000.00 

- เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดมีความรูและ
ประสบการณนํามาพัฒนาการทํางานของ
เทศบาล 

- อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานภายในประเทศหรือ
ตางประเทศจํานวน ๑ ครั้ง 

33. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00 - เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

- จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลโดย
กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

34. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 30,000.00 - เพื่อใหชุมชนมีแผนพัฒนาของชุมชนที่
สามารถนํามาเปนขอมูลจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นได 

- สงเสริมสนับสนุนจัดทําแผน
ชุมชนของทุกชุมชนในเขตเทศบาล
และบูรณาการแผนชุมชนระดับ
เทศบาล 

35. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน งบตามเทศบัญญัติฯ 20,000.00 - เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานใชในการวางแผน
พัฒนาทุกระดับ 

- จัดเก็บขอมูลพื้นฐานในเขต
เทศบาล ปละ ๑ ครั้ง 

36. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

งบตามเทศบัญญัติฯ 
โอนลด 

100,000.00 
-100,000.00 

- เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินถูกตองและเปนปจจุบัน 

- จัดสํารวจและเก็บขอมูลจํานวน 
๑ ครั้ง 

37. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือ
จัดจางของ อปท.ในเขตอําเภอยี่งอ 

งบตามเทศบัญญัติฯ 29,000.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัว
ของศูนยฯ เปนการสงเสริมการบริหาร
จัดการที่ดี 

- อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯให อบต.จอเบาะเปน
หนวยเบิกจาย 

๓๘. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ งบตามเทศบัญญัติฯ ๒๖๓,๘๐๐.๐๐ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและ
การบริการประชาชนของเทศบาล 

- จัดซื้อครุภัณฑ 

 



 - ๑๓ - 

 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

3๙. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการเทศบาลพบประชาชน งบตามเทศบัญญัติฯ 10,000.00 - เพื่อรับทราบปญหาและความตองการ
ของประชาชน 

- จัดกิจกรรมการพบปะระหวาง
ผูบริหารเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และประชาชน 

๔๐. การบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล งบตามเทศบัญญัติฯ 20,000.00 - เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
ประชาชนไดจัดกิจกรรมรวมกัน 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 
๒๔ เมษายน 

 
 
 
 

รวม  ๗ ยุทธศาสตร  ๔๐ โครงการ  งบประมาณ 7,280,140.00 บาท 



 - ๑๔ -

 ฉ. การใชจายงบประมาณ 
 เทศบาลตําบลยี่งอ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ และตาม
โครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณอื่นๆ รวม ๒๗ โครงการ งบประมาณ 6,404,330.65  บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณที่เบิกจาย 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน 
งบประมาณ 

๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 5 3,079,839.00 

๒) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 7 2,243,955.00 

๓) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

1 49,989.00 

๔) ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว 

- - 

๕) ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการและการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

1 29,310.00 

๖) ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญา
ทองถิ่น 

6 293,220.00 

๗) ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล ๗ ๗๐๘,0๑๗.๖5 

รวม 2๗ 6,404,330.65 
 



 - ๑๕ -

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 - ๑๖ -

 รายละเอียดโครงการที่ไดรบัการอนุมัติงบประมาณและนําไปดําเนินการ มีดังนี ้

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ 

งบประมาณ
ดําเนินการ 
(เบิกจาย) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงสรางพื้นฐาน โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักถนนเทศบาล ๘ งบตามเทศบัญญัติ 
 

1,239,000.00 - 1,239,000.00 กันเงินไวดําเนินการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

2. โครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป 1,224,400.00 1,222,500.00 1,900.00  
3. โครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางคูระบายน้ําถนนเทศบาล ๔ งบตามเทศบัญญัติ 

 
361,000.00 360,600.00 400.00  

4. โครงสรางพื้นฐาน โครงการขยายเขตประปา งบตามเทศบัญญัติ 
 

150,000.00 149,868.00 132.00  

5. โครงสรางพื้นฐาน โครงการขยายเขตไฟฟา งบตามเทศบัญญัติ 
โอนเพิ่ม 

100,000.00 
+38,000.00 

107,871.00 30,129.00  

6. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน งบตามเทศบัญญัติ 
 

50,000.00 - 50,000.00  

7. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะหเด็กกําพรา เด็กยากจน และเด็ก
ดอยโอกาสในสังคม 

งบตามเทศบัญญัติ 
 

20,000.00 - 20,000.00  

8. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสานใจ สายใยผูสูงอายุ งบตามเทศบัญญัติ 
 

60,000.00 - 60,000.00  

9. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด 

งบตามเทศบัญญัติ 
 

193,440.00 193,440.00 -  

10. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนกีรอ
อาตี 

งบตามเทศบัญญัติ 
 

20,000.00 - 20,000.00  

11. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งบตามเทศบัญญัติ 
 

15,000.00 15,000.00 -  

12. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ งบตามเทศบัญญัติ 
 

150,000.00 103,365.00 46,635.00  

 



 - ๑๗ - 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ 

งบประมาณ
ดําเนินการ 
(เบิกจาย) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

13. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา งบตามเทศบัญญัติ 
โอนลด 

100,000.00 
-60,000.00 

5,200.00 34,800.00  

14. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอาหารกลางวัน งบตามเทศบัญญัติ 
 

1,840,000.00 1,831,960.00 8,040.00 
 

 

15. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร งบตามเทศบัญญัติ 
 

40,000.00 - 40,000.00  

16. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสาธารณสุขสัญจร งบตามเทศบัญญัติ 
 

20,000.00 - 20,000.00  

17. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. งบตามเทศบัญญัติ 
 

30,000.00 - 30,000.00  

18. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล งบตามเทศบัญญัติ 
 

90,000.00 45,000.00 45,000.00  

19. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอ งบตามเทศบัญญัติ 
 

50,000.00 49,990.00 10.00  

20. การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการฝกอบรมหรือฝกทบทวนหรือฝกความพรอม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

งบตามเทศบัญญัติ 
 

50,000.00 49,989.00 11.00  

21. การวางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมเพื่อเรียนรูและยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งบตามเทศบัญญัติ 
 

50,000.00 - 50,000.00  

22. การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึก
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

งบตามเทศบัญญัติ 
โอนลด 

50,000.00 
-20,000.00 

29,310.00 690.00  

 



 - ๑๘ - 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ 

งบประมาณ
ดําเนินการ 
(เบิกจาย) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

23. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 

งบตามเทศบัญญัติ 
โอนลด 

70,000.00 
-25,000.00 

25,620.00 19,380.00  

24. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น งบตามเทศบัญญัติ 
 

250,000.00 51,100.00 198,900.00  

25. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช งบตามเทศบัญญัติ 
 

10,000.00 10,000.00 - 
 

 

26. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีของดีเมือง
นราของอําเภอยี่งอ 

งบตามเทศบัญญัติ 
 

30,000.00 30,000.00 - 
 

 

27. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการอุดหนุนการจัดทําเรือบุพชาติในงานประเพณี
แขงเรือหนาพระที่นั่งประจําปของจังหวัดนราธิวาส 

งบตามเทศบัญญัติ 
 

7,000.00 - 7,000.00  

28. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา งบตามเทศบัญญัติ 
 

20,000.00 - 20,000.00  

29. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ งบตามเทศบัญญัติ 
โอนลด 

160,000.00 
-23,500.00 

136,500.00 -  

30. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการบรรยายธรรม งบตามเทศบัญญัติ 
 

40,000.00 - 40,000.00  

 



 - ๑๙ - 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ 

งบประมาณ
ดําเนินการ 
(เบิกจาย) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

31. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการอบรมจริยธรรมแก
เยาวชนภาคฤดูรอน 

งบตามเทศบัญญัติ 
 

40,000.00 40,000.00 -  

32. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 

งบตามเทศบัญญัติ 
โอนเพิ่ม 

200,000.00 
+238,000.00 

436,000.00 2,000.00  

33. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งบตามเทศบัญญัติ 
 

30,000.00 29,782.00 218.00  

34. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน งบตามเทศบัญญัติ 
 

30,000.00 9,700.00 20,300.00  

35. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน งบตามเทศบัญญัติ 
 

20,000.00 10,800.00 9,200.00  

36. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

งบตามเทศบัญญัติ 
โอนลด 

100,000.00 
-100,000.00 

- -  

37. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจางของ อปท.ในเขตอําเภอ 
ยี่งอ 

งบตามเทศบัญญัติ 
 

29,000.00 29,000.00 -  

๓๘. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ งบตามเทศบัญญัติฯ ๒๖๓,๘๐๐.๐๐ ๑๗๗,๗๓๙.๙๕ ๘๖,๐๖๐.๐๕  

3๙. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการเทศบาลพบประชาชน งบตามเทศบัญญัติ 
 

10,000.00 - 10,000.00  

๔๐. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล งบตามเทศบัญญัติ 
 

20,000.00 14,995.70 5,004.30  

 
 

 รวม  เบิกจาย ๖ ยุทธศาสตร ๒๗ โครงการ งบประมาณ 6,404,330.65 บาท 



 - ๒๐ -

 ช. ผลการดาํเนินงานอื่นๆ   
 เทศบาลตําบลยี่งอ ไดดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป ๒๕๕๙ และ
โครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณอื่นๆ ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 

  โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

  โครงการกอสรางคูระบายน้ําถนนเทศบาล ๔ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

 
 
  โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 



 - ๒๑ -

  โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 

  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
  โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

 



 - ๒๒ -

  โครงการฝกอบรมหรือฝกทบทวนหรือฝกความพรอมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 
 

  โครงการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

 

  โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 



 - ๒๓ -

  โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 

  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

  
 

  โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง ผูนําชุมชน ผูสูงอายุ เยาวชน และสมาชิกกลุมตางๆ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 



 - ๒๔ -

  โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

  โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค
จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตําบลยี่งอสามารถติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่เทศบาลตําบลยี่งอ หรือแจงผานผูบริหารเทศบาลตําบลยี่งอทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(นายรังสฤษฎ   ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 


