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งบประมาณ พ.ศ.25๖๒ โดยเนื้อหาจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่  1 บทนํา และสวนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่ งจะแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมและหวง เวลาของ
การดําเนินการที่ชัดเจน 
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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 เกิดประโยชนแกประชาชนทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ ที่กําหนดใหเกิดสัมฤทธ์ิผลในชวงเวลาที่กําหนด 
มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตอง
เปนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและ
ประชาชน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. 25๖๑) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนัน้
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการ
ทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน จะ
ทําใหการติดตามประเมินผลในสิ้นป 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 ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวม

แผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทําราง
แผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอ
ผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบ
วัน 
 
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 25๖๒ 

เทศบาลตําบลยี่งอ จงัหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน      

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 7.89 1,500,429 16.65 ทต.ยี่งอ 

รวม 3 7.89 1,500,429 16.65  

2. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต      

 2.1 แผนงานการศึกษา 3 7.89 1,984,000 22.02 ทต.ยี่งอ 

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 4 10.53 250,000 2.77 ทต.ยี่งอ 

 2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห 1 2.63 20,000 0.22 ทต.ยี่งอ 

 2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 13.16 210,000 2.33 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 7.89 240,000 2.66 ทต.ยี่งอ 

 2.๖ แผนงานงบกลาง 3 7.89 3,288,400 36.49 ทต.ยี่งอ 

รวม 19 50.00 5,992,400 66.50  

3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม 

และการรักษาความสงบเรียบรอย 

     

 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 2.63 53,000 0.59 ทต.ยี่งอ 

รวม 1 2.63 53,000 0.59  

4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการ

ลงทุนพาณชิยกรรม และการทองเที่ยว 

     

      

รวม - - - -  
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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 5.26 330,000 3.66 ทต.ยี่งอ 

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 2.63 50,000 0.55 ทต.ยี่งอ 

รวม 3 7.89 380,000 4.22  

6. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณแีละภมูิปญญาทองถิน่ 

     

 ๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 2.63 20,000 0.22 ทต.ยี่งอ 

 ๖.๒ แผนงานการศึกษา 2 5.26 100,000 1.11 ทต.ยี่งอ 

 ๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

3 7.89 270,000 3.00 ทต.ยี่งอ 

รวม 6 15.79 390,000 4.33  
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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 5 13.16 655,000 7.27 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๒ แผนงานการศกึษา - - - - ทต.ยี่งอ 

 ๗.๓ แผนงานสาธารณสุข - - - - ทต.ยี่งอ 

 ๗.๔ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 2.63 40,000 0.44 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - ทต.ยี่งอ 

รวม 6 15.79 695,000 7.71  

รวมทั้งสิ้น 38 100.00 9,010,829 100.00  
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 แบบ ผด. ๐๑/๑ 

บัญชีสรุปงบประมาณคาครุภัณฑ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 25๖๒ 

เทศบาลตําบลยี่งอ จงัหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลัก          

ธรรมาภิบาล 

     

 1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 1 14.29 20,000 1.78 ทต.ยี่งอ 

 ๒. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1 14.29 36,000 3.21 ทต.ยี่งอ 

 ๓. แผนงานการศกึษา 1 14.29 42,000 3.74 ทต.ยี่งอ 

 ๔. แผนงานสาธารณสุข 1 14.29 1,000,000 89.06 ทต.ยี่งอ 

 ๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 42.86 24,850 2.21 ทต.ยี่งอ 

รวมทั้งสิ้น 7 100.00 1,122,850 100.00  
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๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

สถานที่

ดําเนินการ

๑ 900,000 ชุมชนยือรีงา กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

โครงการบุกเบิกถนนใน

เขตเทศบาล

ก.ค.เม.ย. พ.ค.
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ม.ค.
งบประมาณ

บุกเบิกถนนและวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก ขนาดเสนผาศูนยกลาง

 ๖๐.๐๐ ม. จํานวน ๒ ชวง 

ประกอบดวย ชวงที่ ๑ ถนนลูกรัง

หินคลุก กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว 

๙๘.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

๓๙๒.๐๐ ตร.ม. ชวงที่ ๒ ถนน

ลูกรังหินคลุก กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว 

๑๔๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

๕๖๘.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดอื่นๆ

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

พ.ย.

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ. มิ.ย.มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑
ลําดับที่

ก.ย.ส.ค.

หนวย

ดําเนินการ ต.ค. ธ.ค.
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สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.เม.ย. พ.ค.
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ม.ค.
งบประมาณ

พ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ. มิ.ย.มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑
ลําดับที่

ก.ย.ส.ค.

หนวย

ดําเนินการ ต.ค. ธ.ค.

๒ 491,051 เขตเทศบาล กองชาง

๓ 109,378 เขตเทศบาล กองชาง

ขยายเขตประปาบริเวณถนน

เทศบาล ๘ และถนนมณชียางกูร 

หมูที่ ๓ ตําบลยี่งอ อําเภอย่ีงอ 

จํงหวัดนราธิวาส

อุดหนุนขยายเขตไฟฟา รื้อถอนและติดตั้งใหมระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงต่ําภายนอก บริเวณถนน

เทศบาล ๘ - ถนนมณีชยางกูร หมู

ที่ ๓ ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัด

นราธิวาส

อุดหนุนขยายเขตประปา
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

๑ 100,000 ทต.ย่ีงอ กองศึกษา

๒ 100,000 ทต.ย่ีงอ กองศึกษา

๓ อุดหนุนโรงเรียนบานย่ีงอ เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมสีุข 1,784,000 ร.ร. ยี่งอ กองศึกษา

ตามโครงการอาหาร ภาพรางกายที่แข็งแรง รร.บานย่ีงอ

กลางวัน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
มิ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ก.ย.

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. ๐๒

งบประมาณ
ก.พ.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย.ต.ค. ม.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการฝกอบรม

ภาษาอังกฤษแกเด็กและ

เยาวชนชวงปดภาคเรียน 

(English Summer Camp)

เพื่อฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกเด็ก

และเยาวชนชวงปดภาคเรียน

ธ.ค. ส.ค.มี.ค. พ.ค. ก.ค.

โครงการฝกอบรมเด็ก

และเยาวชนดานจินตคณิต

เพื่อฝกอบรมเด็กและเยาวชนดาน

จินตคณิต เสริมสรางพัฒนาการแก

เด็กและเยาวชน
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

๑ 50,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

๒ 40,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

๓ 40,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด. ๐๒

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑

ธ.ค. ม.ค.
งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ต.ค. พ.ย.

โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อจัดกิจกรรมตางตามโครงการ

อาหารปลอดภัย

สถานที่

ดําเนินการ

โครงการสาธารณสุข

สัญจร

เพื่อใหบริการดาน สาธารณสุขแก

ประชาชนในเขตเทศบาล

เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของ อสม.

โครงการพัฒนาศักยภาพ

 อสม.

ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒

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

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑

ธ.ค. ม.ค.
งบประมาณลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ต.ค. พ.ย.

สถานที่

ดําเนินการ ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒

มิ.ย. ส.ค.ก.ค.เม.ย. พ.ค.ก.พ. มี.ค.

๔ 120,000 เขตเทศบาล กอง

สาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณใหแก

คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๖ ชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการ

ชุมชนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห

๑ 20,000 ทต. ย่ีงอ กองศึกษา

แบบ ผด. ๐๒

มี.ค. ก.ค. ส.ค.เม.ย. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑

มิ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ย.

โครงการสานใจ สายใย

ผูสูงอายุ

จัดกิจกรรมตางๆเพื่อเสริมสราง

ขวัญกําลังใจ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูสูงอายุในเขต

เทศบาล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ
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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 60,000 ทต.ย่ีงอ กอง

การศึกษา

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ต.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

มิ.ย.

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ.๒๕๖๒

เม.ย.ม.ค. ก.พ.

แบบ ผด. ๐๒

พ.ย. ก.ย.ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ส.ค.ก.ค.

สถานที่

ดําเนินการ มี.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

โครงการควบคุมปองกัน

โรคติดตอ

เพื่อจัดกิจกรรมตางๆในการควบคุม

ปองกันโรคติดตอ

งบประมาณ

โครงการปองกันโรคพิษ

สุนัขบา
ดําเนินการปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา

โครงการปองกันโรคเอดส จัดกิจกรรมรณรงคและปองกันโรค

เอดส

โครงการฝกอบรมอาชีพ

ใหแกประชาชน

ฝกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น

หลักสูตรตางๆตามความตองการ

ของประชาชน
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ต.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

มิ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒

เม.ย.ม.ค. ก.พ.พ.ย. ก.ย.ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑

ส.ค.ก.ค.

สถานที่

ดําเนินการ มี.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

๕ 50,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

โครงการรณรงค ปองกัน

 และแกไขปญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมตางๆเพื่อการปองกัน 

เฝาระวัง และการปราบปรามยา

เสพติด
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑ 160,000 เขตเทศบาล กองศึกษา

๒ 30,000 เขตเทศบาล กองศึกษา

๓ 50,000 เขตเทศบาล กองศึกษา

ต.ค. พ.ค. มิ.ย.

แบบ ผด. ๐๒

โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ

เพื่อจัดการแขงขันกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธ ระหวางชุมชนตางๆ

ของเทศบาล

โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬา

เพื่อใหการสนับสนุนการจัดการ

แขงขันกีฬา และสงเสริมเขารวม

แขงขันกีฬาตางๆ

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ พ.ย.

หนวย

ดําเนินการ ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ. มี.ค. เม.ย.

โครงการฝกทักษะกีฬา

สําหรับเด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมการฝกทักษะกีฬาตางๆ

แกเด็กและเยาวชน

ก.ค.ม.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
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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

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่
ก.ค.พ.ย. ส.ค.มี.ค.ม.ค.

งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการจัดสวัสดิการ

ใหแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ)

ธ.ค.

โครงการสรางเสริม

สวัสดิการทางสังคม

ใหแกคนพิการหรือ

ทุพพลภาพ (เบี้ยความ

พิการ)

สมทบเงินใหกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่น ทต.ย่ีงอ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ. ก.ย.ต.ค.

จัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ (เบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ)

จัดสวัสดิการทางสังคมใหแกคน

พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความ

พิการ)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
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๓. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑ 53,000 ชุมชนตางๆ สํานัก

ปลัดเทศบาล

เพื่อฝกอบรมใหความรูดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบื้องตนใหแกประชาชนในชุมชน

ตางๆ

แบบ ผด. ๐๒

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ พ.ค.
งบประมาณ

พ.ย. เม.ย.ม.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑

ก.ย.ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ. มี.ค. ก.ค.

โครงการฝกอบรม

ประชาชนเกี่ยวกับการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
ต.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม มิ.ย. ส.ค.
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๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกในการ 80,000 กอง

ประชาสัมพันธเพื่อสราง อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สาธารณสุขฯ

จิตสํานึกการอนุรักษ สิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

๒ 250,000 ที่ทิ้งขยะของ กองชาง

เทศบาล

แบบ ผด. ๐๒

เขตเทศบาล

ต.ค. พ.ย.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑

ธ.ค. ม.ค. ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ. ก.ย.ก.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ถนนหินคลุกกวางไมนอยกวา ๓.๐๐

 ม. ยาวไมนอยกวา ๓๘๔.๐๐ ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๑๕๒.๐๐ 

ตร.ม. รายละเอียดอื่นๆตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ
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๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑ 50,000 ทต.ย่ีงอ

แบบ ผด. ๐๒

ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒สถานที่

ดําเนินการ ก.พ.ธ.ค. มิ.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ.๒๕๖๑

ก.ค.มี.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ พ.ค.

โคร งการ จัดการข ยะชุมชน จัดกิจกร รมตางๆเพื่อสงเสริมการ

จัดการข ยะภายในชุมชน

กอง

สาธาร ณสุข

ส.ค.พ.ย.ต.ค. ม.ค. เม.ย.
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๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑ 20, 000 เขตเทศบาล สํานัก

ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. ๐๒

สถานที่

ดําเนินการ ม.ค.

หนวย

ดําเนินการ เม.ย.ธ.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่
ต.ค. ก.ค.พ.ย. ส.ค.ก.พ. พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

โคร งการ จัดกิจกร รม

เฉลิมพร ะเกียรต ิ

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อให มกีาร ทํากิจกร รมอันเปน

ประโ ยชนตางๆเปนการ เฉลิมพร ะ

เกียรติและแสดง ออกถ ึงความ

จงรัก ภักดีตอสถาบันพร ะมหากษัตร ิย

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

มิ.ย. ก.ย.มี.ค.
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๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.๒ แผนงานการศึกษา

๑ 80,000 ทต.ย่ีงอ กอง

การศึกษา

๒ 20,000 รร.บานย่ีงอ

รร.บานย่ีงอ

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 ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่
มิ.ย.

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กอง

การศึกษา/

ม.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑ 20,000 เขตเทศบาล กอง

การศึกษา

๒ โครงการบรรยายธรรม 50,000 ทตยี่งอ กอง

การศึกษา

๓ 200,000 ทต.ย่ีงอ กอง

การศึกษา

เพื่อจัดบรรยายธรรมใหความรูแก

ประชาชนในเขตเทศบาล

ก.ย.

โครงการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญทางพุทธศาสนา

พ.ค.

เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ตงๆของทองถิ่น

มี.ค.

หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมทองถิ่น

ม.ค.

เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมสําคัญทาง

ศาสนาของทองถิ่น

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค. มิ.ย.พ.ย. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. ส.ค.ก.ค.

สถานที่

ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
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๗. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 10,000 ทต.ย่ีงอ สํานักปลัดฯ

๒ 300,000 ในประเทศโครงการฝกอบรม

สัมมนาและศึกษาดูงาน

จัดกิจกรรมฝกอบรมและศึกษาดู

งานใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง 

พนักงานจาง และบุคคลภายนอก

สํานัก

ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. ๐๒

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

โครงการจัดกิจกรรมวัน

เทศบาล

ก.พ. มี.ค.ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑

จัดกิจกรรมวันเทศบาลเพื่อให

สมาชกิสภาเทศบาลและพนักงาน

เทศบาลไดทํากิจกรรมรวมกันเนื่อง

ในวันเทศบาล

มิ.ย.ธ.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.ม.ค.
งบประมาณ
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ก.ย.ก.พ. มี.ค.ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑

มิ.ย.ธ.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.ม.ค.
งบประมาณ

๓ 15,000 ทต.ย่ีงอ

๔ 30,000

๕ 300,000 ทต.ย่ีงอ กองคลังโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดทํา

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสินถูกตองและ

เปนปจจุบัน

โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล

จัดทําแผนการดําเนินงานและ

แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล

โครงการอบรมใหความรู

ดานระเบียบกฎหมายแก

ผูบริหารและสมาชิกสภา

เทศบาล

 เพื่อเสริมสราง ความรูความเขาใจ

ในบทบาทหนาที่และการปฏิบัติที่

ถูกตอง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

ทต.ย่ีงอ สํานัก

ปลัดเทศบาล
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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.๒๕๖๒

ก.พ. ก.ย.ต.ค. มิ.ย.มี.ค. ก.ค.เม.ย.

กอง

การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑ 20,000 ทต.ย่ีงอ

มิ.ย.ต.ค.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

พ.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ก.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๒

เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ก.พ.

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน

เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบ

ที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง

สํานักปลัดฯ

มี.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ม.ค.

เครื่องสแกนเนอร สําหรับ

งานเก็บเอกสารระดับ

ศูนยบริการ แบบที่ ๑ 

จํานวน ๑ เครื่อง

แบบ ผด. ๐๒/๑
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑ 36,000 ทต.ย่ีงอ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ 

วัตต จํานวน ๓ เครื่อง

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต จํานวน

 ๓ เครื่อง

สํานักปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. แผนงานการศึกษา

๑ 42,000 ทต.ย่ีงอ

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ก.ย.

เครื่องปรับอากาศ แบบ

แยกสวน ชนิดติดผนัง 

ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU 

จํานวน ๒ เครื่อง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ 

BTU จํานวน ๒ เครื่อง

กอง

การศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

แบบ ผด. ๐๒/๑
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4. แผนงานสาธารณสุข

๑ 1,000,000 ทต.ย่ีงอรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ

กระบะ) ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 

๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ

กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา ๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน

ก.ย.

กอง

สาธารณสุขฯ

ส.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ.

หนวย

ดําเนินการ มี.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๑รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
มิ.ย.ต.ค. ม.ค.พ.ย. ธ.ค.

แบบ ผด. ๐๒/๑
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑ 2,650 ทต.ย่ีงอ กองชาง

๒ 2,800 ทต.ย่ีงอ กองชาง

๓ 19,400 ทต.ย่ีงอ กองชาง

จัดซื้อรถเข็นสําหรับงานกอสราง 

จํานวน ๒ คัน รายละเอียดตามที่

เทศบาลกําหนด

จัดซื้อเครื่องเชื่อมอารกอน จํานวน 

1 เครื่อง รายละเอียดตามที่

เทศบาลกําหนด

โตะวางคอมพิวเตอร 

จํานวน ๑ ตัว

เม.ย.
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ พ.ย. ธ.ค. มี.ค.

จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 

๑ ตัว รายละเอียดตามที่เทศบาล

กําหนด

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ส.ค.

หนวย

ดําเนินการ มิ.ย.ก.พ. พ.ค. ก.ค.ม.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.

แบบ ผด. ๐๒/๑

รถเข็นสําหรับงาน

กอสราง จํานวน ๒ คัน

เครื่องเชื่อมอารกอน 

จํานวน 1 เครื่อง

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒
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