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ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ 
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

******************* 
 ดวยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบรหิารทองถิ่น 
เปดเผยขอมลูและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมกีลไกใหประชาชนในทองถิ่นมี
สวนรวมดวย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบรหิารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถิ่น และคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในทีเ่ปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวันที่ผูบรหิารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดงักลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึง่ครัง้
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 ดังนั้นเพื่อการปฏบิัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลยี่งอจงึขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากบัการบรหิารจัดการ
เทศบาลตําบลยี่งอ 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 ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาและแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 
2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมสีวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรบัฟงปญหาและความตองการที่แทจริง
ของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่ บรรจุไวในแผนพฒันาทองถิ่น ๔ ป ตอไป 
 เทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที ่๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ และประกาศใชแผนพฒันาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครัง้ที่ ๑ 
และฉบับแกไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ตามลําดับ โดยไดกําหนดโครงการทีจ่ะดําเนินการตามแผนพฒันาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 
ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน 30 35,683,990.00 20 22,421,850.00 12 7,159,000.00 11 6,150,000.00 

๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

43 14,919,400.00 38 10,049,400.00 38 9,249,400.00 38 9,249,400.00 

๓) ดานการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

8 1,580,000.00 8 1,580,000.00 8 1,580,000.00 8 1,580,000.00 

๔) ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

7 1,310,000.00 6 810,000.00 6 810,000.00 6 810,000.00 

๕) ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

15 66,249,800.00 8 2,700,000.00 8 3,300,000.00 8 3,300,000.00 

๖) ดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

18 1,345,000.00 19 1,350,000.00 19 1,350,000.00 19 1,350,000.00 

๗) ดานการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภบิาล 

23 3,870,000.00 26 1,410,000.00 26 1,410,000.00 26 1,410,000.00 

รวม 144 124,958,190.00 125 40,321,250.00 117 24,858,400.00 116 23,849,400.00 
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  จ. การจัดทาํงบประมาณ 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 9,425,600 
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน 2 2,035,200.00 

๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 18 5,955,400.00 

๓) ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย - - 

๔) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 1 50,000.00 

๕) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 3 330,000.00 

๖) ดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 7 495,000.00 

๗) ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 8 560,000.00 

รวม 39 9,425,600.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลยี่งอ มีดังนี ้

 ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรใน
เขตเทศบาล 

1,475,200.00 เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนในเขต
เทศบาล 

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมคูระบายน้ํา
ชุมชนบูแม 

560,000.00 เพื่อใหการสญัจรไปมาสะดวก
และนํ้าไมทวมขังในชุมชน 

- ถนนกวางไมนอยกวา ๒.๐๐ ม. 
ยาวไมนอยกวา ๗๑.๐๐ ม. คู
ระบายนํ้ากวางไมนอยกวา ๐.๓๐ 
ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 

3. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรมภาษาองักฤษ
แกเด็กและเยาวชนชวงปดภาค
เรียน (English Summer 
Camp)  

100,000.00 เพื่อสงเสริมความรูดาน
ภาษาอังกฤษใหกับเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
ใหกับเด็กและเยาวชน 

4. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรมเด็กและ
เยาวชนดานจินตคณิต 

100,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
สมาธิและมีการพัฒนาสมอง 

จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน
ดานจินตคณิต 

5. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารปลอดภัย 30,000.00 เพื่อใหประชาชน ผูคา มีความรู
ดานสุขาภิบาลอาหาร 

จัดอบรมใหความรู,จัดกิจกรรม
รณรงค 

6. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาศกัยภาพ อสม. 50,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัตงิานของ อสม. 

จัดอบรมใหความรูเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานใหแก 
อสม.ทุกคนของเทศบาล 

7. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสานใจ สายใย
ผูสงูอาย ุ

30,000.00 เพื่อสรางขวัญและกาํลงัใจของ
ผูสงูอายุในเขตเทศบาล,เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุให
สามารถดาํรงชีพไดตามสมควร 

จัดกิจกรรมพบปะผูสงูอายุเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น,ใหบริการ
ตรวจสุขภาพผูสงูอาย ุ

8. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชน 

100,000.00 เพื่อฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชนในเขตเทศบาลใชเปน
อาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก 

ฝกอบรมอาชีพหลกัสูตรตางๆใหแก
ประชาชน เชน การทําขนม,การทํา
กรงนก,การจักสานกระเปา,การ
นวดแผนไทย,การเลี้ยงสัตว ฯลฯ 

9. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

20,000.00 เพื่อแกไขปญหายาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค กิจกรรมการ
ปองกัน และกิจกรรมการแกไข
ปญหายาเสพติด 

10. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอ 

50,000.00 เพื่อใหความรู ปองกัน ควบคุม 
โรคติดตอในชุมชน เชน โรค
เอดส โรคไขเลือดออก โรคชิคุน
กุนยา และโรคติดตออื่นๆ 

จัดกิจกรรมรณรงค ควบคุม 
ปองกัน โรคติดตอในเขตเทศบาล 

11. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ชุมชนเทศบาลสัมพันธ 

180,000.00 เพื่อจัดการแขงขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธระหวางชุมชน
ตางๆ ของเทศบาล 

จัดการแขงขันกีฬาสากลและกีฬา
พื้นบานจาํนวน ๑ ครั้ง 

12. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การกฬีา 

70,000.00 เพื่อใหการสนบัสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาตางๆ และสง
นักกีฬาของเทศบาลเขารวม
แขงขัน 

สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกฬีาเขารวมแขงขันกีฬา
ตางๆ 

13. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกทักษะกฬีาสําหรับ
เด็กและเยาวชน 

50,000.00 เพื่อใหเด็กมีทักษะในการเลน
กีฬาที่ดีและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

ฝกทักษะกฬีาตางๆแกเด็กและ
เยาวชนจํานวนไมต่ํากวา ๕๐ คน
ตอป 

14. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดสวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ) 

2,420,400.00 เพื่อรองรับการจัดสวัสดกิาร
ใหแกผูสงูอายุที่มีอายุ ๖๐ ป
บริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามระเบียบ

ผูสงูอายุ ๖๐ ปบรบิูรณขึ้นไปและ
ไดข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ไวกับ อปท. 
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 ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

กระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสงูอายุของ อปท. 

15. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสรางเสริมสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกคนพิการหรอื
ทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) 

768,000.00 เพื่อรองรับการจัดสวัสดกิารเบี้ย
ความพิการใหแกคนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑทีก่ําหนด 

ผูพิการหรือทพุพลภาพที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑและไดข้ึนทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ 
อปท. 

16. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน 1,737,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

อุดหนุนการจัดอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานย่ีงอ 

17. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่น 

100,000.00 เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลยี่งอ 

สมทบงบประมาณเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
ยี่งอตามหลักเกณฑทีก่ําหนด 

18. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลยี่งอ 

100,000.00 เพื่อสนับสนุนการดาํเนินงาน
ของกองทุนสวัสดกิารชุมชน
เทศบาลตําบลยี่งอ 

สมทบงบประมาณเขากองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตาํบลยีง่อ
ตามหลกัเกณฑที่กาํหนด 

19. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 30,000.00 - เพื่อใหความรู ปองกัน ควบคุม 
โรคพิษสุนัขบาในชุมชน 

- จัดกิจกรรมรณรงค ควบคุม 
ปองกัน โรคพิษสุนัขบาในเขต
เทศบาล 

20. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปองกันโรคเอดส 20,000.00 - เพื่อใหความรู ปองกัน ควบคุม 
โรคเอดสใหกับประชาชนในเขต
เทศบาล 

- จัดกิจกรรมรณรงค ควบคุม 
ปองกัน โรคเอดสใหกับประชาชน
ในเขตเทศบาล 

21. ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมเพื่อเรียนรู
และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มีความรูความ
เขาใจในหลักเศรษฐกจิพอเพียง
และนําไปปฏบิัต ิ

จัดการฝกอบรมใหความรูแก
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เกี่ยวกับหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางปฏิบัติเพือ่
ความพอเพียง จาํนวน ๑๐๐ คน 

22. ดานการบริหารจดัการ
และการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคและ
ประชาสัมพันธเพื่อสราง
จิตสํานึกการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

30,000.00 เพื่อใหประชาชนมีจิตสาํนึกใน
การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม,เพื่อรกัษาความ
สะอาดและปรับปรุง
สภาพแวดลอมของบานเมือง  

จัดกิจกรรมรวมพลังประชาชนใน
การรวมกันรักษาความสะอาดและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
บานเมือง 

23. ดานการบริหารจดัการ
และการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงทีท่ิ้งขยะ 250,000.00 เพื่อปรับปรงุสถานทีท่ิ้งขยะมูล
ฝอยของเทศบาลใหสามารถ
รองรบัขยะไดมากขึ้น 

ปรับปรุงถนน,ปรับเกลี่ยหรือ
ปรับปรุงระบบกาํจัดขยะ,ปรับปรุง
กอสรางรั้วรอบบริเวณที่ทิ้งขยะ 

24. ดานการบริหารจดัการ
และการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดการขยะ 50,000.00 เพื่อสงเสริมการแยกขยะหรือ
การนําขยะกลบัมาใชใหม 

จัดตั้งกลุมบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

25. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

45,000.00 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักด ี เพื่อใหมีการทํากิจกรรมอันเปน
ประโยชนตางๆเปนการเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสสาํคัญ 

26. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

250,000.00 เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคงอยูสบืไป 

จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น เชน เดือนรอมฎอน เมา
ลิด อาซูรอ วันตรุษอิดิลฟตรี วัน
ตรุษอิดิลอฎัฮา ฯลฯ 
 
 



 - ๑๐ -

 ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

27. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา 

20,000.00 เพื่อสงเสริมการจัดกจิกรรมเนื่อง
ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา เชน วันเขาพรรษา 
ฯลฯ 

28. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการบรรยายธรรม 50,000.00 เพื่อจัดบรรยายธรรมใหความรู
แกประชาชนในเขตเทศบาล 

จัดการบรรยายธรรมจํานวน ๑ 
ครั้ง 

29. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูรอน 

80,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กไดมีความรู มี
คุณธรรม และ จริยธรรมที่ดี 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 1 ครั้ง 

30. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุน
งานประเพณีของดีเมืองนรา
ของอําเภอยี่งอ 

30,000.00 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมงานของดีเมืองนรา
ของจังหวัดนราธิวาส 

อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานของดี
เมืองนราใหทีท่ําการปกครอง
อําเภอยีง่อ 

31. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนโครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ 

20,000.00 เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กลาคิดกลาแสดงออก รูรัก
สามัคคี มีนํ้าใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ 
แกเด็กและเยาวชน 

อุดหนุนการจัดโครงการใหแก
โรงเรียนบานย่ีงอ 

32. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

300,000.00 เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาลไดมีความรูและ
ประสบการณนาํมาพัฒนาการ
ทํางานของเทศบาล 

อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดงูาน
ภายในประเทศหรอืตางประเทศ
จํานวน ๑ ครั้ง 

33. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

30,000.00 เพื่อจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลโดย
กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

34. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการจัดเกบ็ขอมูลพื้นฐาน 20,000.00 เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานใชในการ
วางแผนพัฒนาทกุระดับ 

จัดเก็บขอมูลพื้นฐานในเขต
เทศบาล ปละ ๑ ครั้ง 

35. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆของคณะ
ผูบรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง 

50,000.00 เพื่อสรางเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของคณะผูบรหิาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง 

จัดอบรมใหความรูดานคุณธรรม
และจริยธรรมของคณะผูบรหิาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง 

36. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

100,000.00 เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพยสินถูกตอง
และเปนปจจุบัน 
 

จัดสํารวจและเก็บขอมูลจาํนวน ๑ 
ครั้ง 

37. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการเทศบาลพบประชาชน 10,000.00 เพื่อรับทราบปญหาและความ
ตองการของประชาชน,เพื่อ
เสริมสรางความเขาใจที่ดี
ระหวางเทศบาลกับประชาชน  

จัดกิจกรรมการพบปะระหวาง
ผูบรหิารเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และประชาชน,ออกให
บริหารประชาชนในเรื่องตางๆ 
นอกสถานที ่

38. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

10,000.00 เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และประชาชนไดจัด
กิจกรรมรวมกัน 
 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ๒๔ 
เมษายน 



 - ๑๑ -

 ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

39. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน 

40,000.00 เพื่อใหชุมชนมีแผนพัฒนาของ
ชุมชนที่สามารถนํามาเปนขอมูล
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นได 

สงเสริมสนับสนุนจัดทําแผนชุมชน
ของทุกชุมชนในเขตเทศบาลและ
บูรณาการแผนชุมชนระดับ
เทศบาล 

 



 - ๑๒ -

 ฉ. การใชจายงบประมาณ 
 เทศบาลตําบลยี่งอ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบญัญัตงิบประมาณ 
โดยไดมีการกอหนีผู้กพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 19 โครงการ จํานวนเงิน 7,727,664 บาท มีการเบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 19 โครงการ จํานวนเงิน 7,727,664 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน 2 2,028,000.00 2 2,028,000.00 

๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 7 5,116,100.00 7 5,116,100.00 

๓) ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย - - - - 

๔) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว - - - - 

๕) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 1 35,900.00 1 35,900.00 

๖) ดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 4 152,580.00 4 152,580.00 

๗) ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 5 395,084.00 5 395,084.00 

รวม 19 7,727,664.00 19 7,727,664.00 

 



 - ๑๓ -

 
 
 
 
 

 



- ๑๔ - 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลยี่งอ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิว
จราจรในเขตเทศบาล 

 1,475,200.00 1,470,000.00 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรในเขต
เทศบาล 

06/04/2561 60 

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็
พรอมคูระบายนํ้า
ชุมชนบูแม 

 560,000.00 558,000.00 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมคู
ระบายนํ้าชุมชนบู
แม 

08/08/2561 90 

3. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษแกเด็ก
และเยาวชนชวงปด
ภาคเรียน (English 
Summer Camp)  

 100,000.00 3,000.00 โครงการอาหาร
กลางวัน 

19/03/2561 2 

  3,500.00 
โครงการอาหาร
กลางวัน 

01/04/2561 2 

  3,600.00 
โครงการอาหาร
กลางวัน 

01/04/2561 2 

  4,900.00 
โครงการอาหาร
กลางวัน 

01/04/2561 2 

  84,000.00 
โครงการอาหาร
กลางวัน 

09/04/2561 2 

4. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

 20,000.00 20,000.00 โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

19/06/2561 2 

5. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาชุมชนเทศบาล
สัมพันธ 

 180,000.00 45,600.00 โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ 

14/05/2561 2 

  5,060.00 
โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ 

14/05/2561 2 

  24,000.00 
โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ 

14/05/2561 2 

  12,700.00 
โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ 

14/05/2561 2 

  91,600.00 
โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ 

24/06/2561 2 

6. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดสวัสดิการ
ใหแกผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

 2,420,400.00 200,000.00 โครงการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

02/10/2560 2 

  199,300.00 
โครงการจัด
สวัสดิการใหแก

01/11/2560 2 



- ๑๕ - 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

  198,500.00 

โครงการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

02/12/2560 2 

  197,000.00 

โครงการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

02/01/2561 2 

  194,800.00 

โครงการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

02/02/2561 2 

  193,800.00 

โครงการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

05/03/2561 1 

  191,700.00 

โครงการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

04/04/2561 1 

  189,500.00 

โครงการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

06/07/2561 1 

  188,700.00 

โครงการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

06/06/2561 1 

  187,700.00 

โครงการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

04/07/2561 1 

  186,300.00 

โครงการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

02/08/2561 1 

  186,300.00 

โครงการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสงูอาย)ุ 

04/09/2561 1 

7. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกคนพิการหรอื
ทุพพลภาพ (เบี้ยความ
พิการ) 

 768,000.00 58,400.00 โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ 

04/10/2560 2 



- ๑๖ - 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

  58,400.00 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ 

01/11/2560 2 

  59,200.00 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ 

02/12/2560 2 

  60,000.00 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ 

03/01/2561 2 

  60,800.00 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ 

04/02/2561 2 

  60,800.00 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ 

03/03/2561 2 

  63,200.00 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ (เบี้ยความ
พิการ) 

04/04/2561 1 

  64,000.00 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ (เบี้ยความ
พิการ) 

05/05/2561 1 

  63,200.00 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ (เบี้ยความ
พิการ) 

05/06/2561 1 

  63,200.00 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ (เบี้ยความ
พิการ) 

03/07/2561 1 



- ๑๗ - 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

  63,200.00 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ (เบี้ยความ
พิการ) 

01/08/2561 1 

  63,200.00 

โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรอืทุพพล
ภาพ (เบี้ยความ
พิการ) 

04/09/2561 1 

8. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

 1,737,000.00 429,000.00 โครงการอาหาร
กลางวัน 

25/11/2560 2 

  431,000.00 
โครงการอาหาร
กลางวัน 

12/02/2561 2 

  446,000.00 
โครงการอาหาร
กลางวัน 

01/07/2561 2 

  431,000.00 
โครงการอาหาร
กลางวัน 

27/06/2561 2 

9. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

 30,000.00 1,000.00 โครงการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

25/04/2561 2 

  11,400.00 
โครงการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

08/05/2561 2 

  6,000.00 
โครงการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

20/05/2561 2 

  11,540.00 
โครงการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

20/05/2561 2 

10. ดานการบริหารจดัการ
และการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดการขยะ  50,000.00 3,000.00 โครงการจัดตัง้กลุม
จัดการขยะ 

17/04/2561 2 

  20,000.00 
โครงการจัดตัง้กลุม
จัดการขยะ 

25/04/2561 2 

  12,900.00 
โครงการจัดตัง้กลุม
จัดการขยะ 

14/05/2561 2 

11. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น 

 250,000.00 8,500.00 โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น 

14/05/2561 1 

  5,600.00 
โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น 

15/05/2561 1 

  33,600.00 
โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น 

14/05/2561 1 

12. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

 20,000.00 4,880.00 โครงการจัด
กิจกรรมวันสําคญั
ทางพุทธศาสนา 

04/07/2561 2 



- ๑๘ - 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

13. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก
เด็กและเยาวชนภาค
ฤดูรอน 

 80,000.00 4,000.00 โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
แกเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูรอน 

01/04/2561 2 

  55,000.00 

โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
แกเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูรอน 

03/04/2561 2 

  7,000.00 

โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
แกเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูรอน 

14/05/2561 2 

  14,000.00 

โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
แกเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูรอน 

14/05/2561 2 

14. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนโครงการจดั
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาต ิ

 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนโครงการ
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาต ิ

02/01/2561 2 

15. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน 

 300,000.00 4,500.00 โครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

30/01/2561 2 

  2,125.00 
โครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

04/02/2561 2 

  4,050.00 
โครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

04/02/2561 2 

  80,000.00 
โครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

04/02/2561 2 

  206,625.00 
โครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

06/02/2561 2 

16. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 

 30,000.00 350.00 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล 

16/05/2561 2 

  1,414.00 
โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล 

23/05/2561 2 

17. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆของ
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง 

 50,000.00 2,600.00 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

17/07/2561 2 



- ๑๙ - 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

  42,000.00 
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

22/07/2561 2 

  5,400.00 
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

01/08/2561 3 

18. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

 100,000.00 13,420.00 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนทีภ่าษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน 

08/10/2561 2 

  11,700.00 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนทีภ่าษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน 

16/09/2561 2 

  11,300.00 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนทีภ่าษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน 

16/09/2561 2 

19. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

 10,000.00 9,600.00 โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เทศบาล 

24/05/2561 1 

 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561 

เทศบาลตําบลยี่งอ ยี่งอ จ.นราธิวาส 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประ 
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประ 
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประ 
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประ 
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประ 
มาณ 

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 30.0% 35.68% 2.0% 2.04% 2.0% 2.03% 2.0% 2.03% 2.0% 2.03% 

2.ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 43.0% 14.92% 18.0% 5.96% 7.0% 5.12% 7.0% 5.12% 7.0% 5.12% 

3.ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

8.0% 1.58% 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการทองเที่ยว 

7.0% 1.31% 1.0% 0.05% 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ดานการบริหารจดัการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

15.0% 66.25% 3.0% 0.33% 1.0% 0.04% 1.0% 0.04% 1.0% 0.04% 

6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

18.0% 1.34% 7.0% 0.50% 4.0% 0.15% 4.0% 0.15% 4.0% 0.15% 

7.ดานการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 23.0% 3.87% 8.0% 0.56% 5.0% 0.40% 5.0% 0.40% 5.0% 0.40% 

 



 - ๒๐ -

 ช. ผลการดาํเนินงานอื่นๆ   
 เทศบาลตําบลยี่งอ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2561 ในเขตพื้นที่ 
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผล
การดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล 

 
 

 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคูระบายนํ้าชุมชนบูแม 

 

 

 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษแกเด็กและเยาวชนชวงปดภาคเรียน (English Summer Camp) 

 



 - ๒๑ -

 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

 

 โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ 

 

 

 โครงการอาหารกลางวัน 

 



 - ๒๒ -

 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 

 

 โครงการจัดการขยะ 

 
 

 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 



 - ๒๓ -

 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

 

 

 โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน 

 

 

 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

 



 - ๒๔ -

 โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 

 
 

 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

 

 

 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 

 

 



 - ๒๕ -

 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 

 
 

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความ
ประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตําบลยี่งอทราบ เพื่อจะไดพิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

รังสฤษฎ  ราชมุกดา 
(นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 


