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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพิ่ม เติมถึงฉบับที่  ๓ พ.ศ.  25๖๑) กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่น  จัดทําแผนการดํา เนินง านใหแลว เ ส ร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที ่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจาย เพิ ่ม เติม  งบประมาณจาก เงินสะสม หรือ
ไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นๆที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 

เ ท ศบ าล ตํา บ ล ยี ่ ง อ ไ ด ร ว บ ร วม แผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ นา แล ะก ิจ ก ร ร ม ที่
ดํา เนินการจริงทั้ งหมดในพื้นที่ของ เทศบาลตําบลยี่ งอจัดทํา เปนแผนการดํา เนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.25๖๓ โดยเนื้อหาจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่  1 บทนํา และสวนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่ งจะแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมและหวง เวลาของ
การดําเนินการที่ชัดเจน 

ขอขอบคุณทุกฝายที่ เ กี่ยวขอ งกับการจัดทําแผนการดํา เนินง านของ เทศบาล
ตําบลยี่งอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ ฉบับนี้  และหวังเปนอยางยิ่ งวาแผนการดําเนินงาน
ฉบับนี้จะไดใช เปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง ไว
ตอไป 
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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 25๖๓ 

เทศบาลตําบลยี่งอ จงัหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน      

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.92 826,700 7.67 ทต.ยี่งอ 

รวม 2 3.92       826,700  7.67  

2. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต      

 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 3.92 1,830,000 16.97 ทต.ยี่งอ/รร.บานยีง่อ/

มัสยิดบูแม 

 ๒.๒ แผนงานการศกึษา 1 1.96 100,000 0.93 ทต.ยี่งอ 

 2.3 แผนงานสาธารณสุข 3 5.88 210,000 1.95 ทต.ยี่งอ 

 2.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห 1 1.96 50,000 0.46 ทต.ยี่งอ 

 2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.96 1,570,000 14.56 ทต.ยี่งอ 

 2.๖ แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 5 9.80 210,000 1.95 ทต.ยี่งอ 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

 ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 3 5.88 

280,000 

2.60 

ทต.ยี่งอ 

 ๒.๘ แผนงานงบกลาง 3 5.88 3,734,800 34.64 ทต.ยี่งอ 

รวม 19 37.25 7,984,800 74.05  

3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม 

และการรักษาความสงบเรียบรอย 

     

 ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - -  

 3.๒ แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1 1.96 30,000 0.28 ทต.ยี่งอ 

 ๓.๓ แผนงานการศึกษา 1 1.96 30,000 0.28 ทต.ยี่งอ 

รวม 2 3.92 60,000  0.56  

4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการ

ลงทุนพาณชิยกรรม และการทองเที่ยว 

     

 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  

 ๔.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 3.92 10,000 0.09 พช. 

 ๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

- - - -  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

รวม 2 3.92 10,000  0.09  

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     

 ๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 5.88 450,000 4.17 ทต.ยี่งอ 

 ๕.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.96 50,000 0.46 ทต.ยี่งอ 

 ๕.๓ แผนงานการเกษตร - - - -  

รวม 4 7.84 500,000  4.64  

6. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณแีละภมูิปญญาทองถิน่ 

     

 ๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.96 20,000 0.19 ทต.ยี่งอ 

 ๖.๒ แผนงานการศึกษา 2 3.92 100,000 0.93 ทต.ยี่งอ/รร.บานยีง่อ 

 ๖.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - -  

 ๖.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

6 11.76 501,000 4.65 ทต.ยี่งอ/มสัยิดบแูม 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

รวม 9 17.65 621,000  5.76  

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

     

 ๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 17.65 690,000 6.40 ทต.ยี่งอ/พช./มสัยิดบแูม 

 ๗.๒ แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  

 ๗.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 7.84 90,000 0.83 ทต.ยี่งอ/พช. 

 ๗.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -  

รวม 13 25.49 780,000  7.23  

รวมทั้งสิ้น 51 100.00 10,782,500  100.00  
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 แบบ ผด. ๐๑/๑ 

บัญชีสรุปงบประมาณคาครุภัณฑ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 25๖๓ 

เทศบาลตําบลยี่งอ จงัหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลัก          

ธรรมาภิบาล 

     

 1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 4 23.53 35,400 17.00 ทต.ยี่งอ 

 ๒. แผนงานการศกึษา 6 35.29 55,900 26.85 ทต.ยี่งอ 

 ๓. แผนงานสาธารณสุข 5 29.41 108,230 51.98 ทต.ยี่งอ 

 ๔. แผนงานเคหะและชุมชน 1 5.88 8,000 3.84 ทต.ยี่งอ 

 ๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 5.88 700 0.34 ทต.ยี่งอ 

รวมทั้งสิ้น 17 100.00 208,230 100.00  
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๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

สถานที่

ดําเนินการ

๑ 350,000 กองชาง

๒ 476,700 กองชางโครงการกอสรางคู

ระบายนาทอกลม (ถนน

มณีชยางกูร)

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

 - ขนาดกวางไมนอยกวา 0.60 

เมตร ยาวไมนอยกวา 342.00 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

โครงการกอสรางคู

ระบายน้ําถนนเทศบาล 10

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ.๒๕๖๒หนวย

ดําเนินการ ธ.ค. ส.ค.ต.ค.
ลําดับที่

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ. มิ.ย.มี.ค. ก.ย.ก.ค.เม.ย. พ.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ถนนเทศบาล

 ๑๐

งบประมาณ

 - กอสรางคูระบายน้ําถนน 

เทศบาล 10 ขนาดกวางไมนอยกวา

 0.60 ม. ยาวไมนอยกวา 73.00 

ม . รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

พ.ย. ม.ค.

ถนนมณี

ชยางกูร
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑ อุดหนุนโรงเรียนบานย่ีงอ 1,740,000 ร.ร. ยี่งอ กองศึกษา/

ตามโครงการอาหาร รร.บานย่ีงอ

กลางวัน

๒ 90,000

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

โครงการอาหารกลางวัน

แกเด็กศูนยการศึกษา

อสิลามประจํามัสยิด

ดารุลอมีานบานบูแมกียะ

 - เพื่อใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ

มัสยิดดารุล

อมีานบานบู

แมกียะ

มัสยิดดารุล

อมีานบานบู

แมกียะ

มิ.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค.

 - เบิกจายใหกับโรงเรียนบานย่ีงอ

ตามจํานวนของนักเรียนทุกชั้น ทุก

วัน วันเปดทําการสอน ตั้งแตชั้น

อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

๑ 100,000 ทต.ย่ีงอ กองศึกษาโครงการฝกอบรม

ภาษาอังกฤษแกเด็กและ

เยาวชนชวงปดภาคเรียน 

(English Summer Camp)

 - จัดกิจกรรมฝกอบรมหลักสูตร

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาล

ตําบลยี่งอ จํานวน ๗๐ คน

ธ.ค. ส.ค.มี.ค. พ.ค. ก.ค.

แบบ ผด. ๐๒

งบประมาณ
ก.พ.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย.ต.ค. ม.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
มิ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ก.ย.

สถานที่

ดําเนินการ
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

๑ 50,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

 1.ใหความรูและเขาใจสามารถ

ประเมินผูปวยกรณีที่เกิดภาวะ

ฉุกเฉินทางอายุรกรรม  สูติกรรม 

และกุมารเวชกรรม

 2.ฝกปฏิบัติจริงในการกูชีพ 

หลักการและเทคนิคการชวยเหลือ

ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหสามารถนํา

ความรูไปชวยเหลือกรณีที่มีภาวะ

ฉุกเฉินในชุมชนได

เม.ย. พ.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ต.ค. พ.ย.

สถานที่

ดําเนินการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ

 อสม. และอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก (อถล.)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๓

มิ.ย. ส.ค.ก.ค.

แบบ ผด. ๐๒

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒

ธ.ค. ม.ค.
งบประมาณ

ก.พ. มี.ค.

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่

Page 12

Page 12



เม.ย. พ.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ต.ค. พ.ย.

สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๓

มิ.ย. ส.ค.ก.ค.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒

ธ.ค. ม.ค.
งบประมาณ

ก.พ. มี.ค.
ลําดับที่

๒ 40,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

๓ 120,000 เขตเทศบาล กอง

สาธารณสุข

 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

เผยแพรความรูเกี่ยวกับ การเลือก

ชื้อบริโภคอาหารปลอดภัยและ

จําหนายอาหารถูกหลักอนามัย

 3. รณรงคใหความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและ

อันตรายจากภาชนะโฟมบรรจุ

อาหาร แกผูสัมผัสอาหาร และ

ประชาชนทั่วไป ณ สถานที่จําหนอย

อาหาร

โครงการอาหารปลอดภัย  1. จัดทําไวนิลรณรงคการ ละ เลิก 

ใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

 - อุดหนุนงบประมาณใหแก

คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๖ ชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการ

ชุมชนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห

๑ 50,000 ทต. ย่ีงอ กองศึกษา - จัดอบรมใหความรูความเขาใจ

การดูแลสุขภาพและใหคําปรึกษา

ในการในการดูแลตนเอง มีการ

ตรวจสุขภาพเบือ้งตน ชั่งน้ําหนัก 

วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน

โครงการสานใจ สายใย

ผูสูงอายุ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ย.

แบบ ผด. ๐๒

มี.ค. ก.ค. ส.ค.เม.ย. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒

มิ.ย.
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

๑ 1,570,000 ทต.ย่ีงอ กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่
มิ.ย.

 - ปรับปรุงพื้นที่ กอสรางรั้วสแตน

เลสความยาวไมนอยกวา 101.00 

เมตร พรอมติดตั้งอุปกรณเครื่อง

เลนเด็กและอุปกรณออกกําลังกาย

กลางแจง ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการปรับปรุงสนาม

เด็กเลน

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑ 50,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

 ๒. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

เผยแพรความรูเกี่ยวกับ วิธีการ

ปองกัน และควบคุมโรคติดตอใน

ชุมชน/โรงเรียน

 3. จัดกิจกรรมการรณรงคควบคุม

โรคไขเลือดออกพรอมกันทั้งหมูบาน

โดยประชาชนทุกครัวเรือนพรอม

เจาหนาที่รวมสํารวจและทําลาย

แหลงเพาะพันธยุงลายในบานและ

บริเวณบาน

พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

โครงการควบคุมปองกัน

โรคติดตอ

 ๑. จัดทําไวนิลเฝาระวัง ปองกัน 

และควบคุมโรคติดตอ

งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

พ.ย. ก.ย.ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ส.ค.ก.ค.

สถานที่

ดําเนินการ มี.ค.

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

ต.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

มิ.ย.

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ.๒๕๖๓

เม.ย.ม.ค. ก.พ.
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พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ย. ก.ย.ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

ส.ค.ก.ค.

สถานที่

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

มิ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๓

เม.ย.ม.ค. ก.พ.

๒ 30,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

๓ 20,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

 ๑. จัดอบรมเจาของสัตว ใหความรู

ที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายของโรค

พิษสุนัขบา

 2. ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาควบคูการ

ประชาสัมพันธความรูใหกับเจาของ

สัตวเลี้ยง หนาสํานักงานปศุสัตว 

ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัด

นราธิวาส

โครงการปองกันโรคพิษ

สุนัขบา

โครงการปองกันโรคเอดส  1. สงเสริมใหความรูความเขาใจ

เรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ

โรคเอดส โดยมี  อสม. เปนแกนนํา

ใหสุขศึกษาในชุมชน

 2.กิจกรรมแจกสื่อแผนพับ

ประชาสัมพันธเรื่องการปองกันโรค

เอดสในทุกๆชุมชน โดยให อสม. ลง

พื้นที่แจกสื่อแผนพับ และให

คําปรึกษา ความรูความเขาใจเรื่อง

โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรค
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พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ย. ก.ย.ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

ส.ค.ก.ค.

สถานที่

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

มิ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๓

เม.ย.ม.ค. ก.พ.

๔ 60,000 ทต.ย่ีงอ กอง

การศึกษา

๕ 50,000 ทต.ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

 - จัดฝกอบรมอาชีพ อาหารพื้นถิ่น

 หลักสูตรระยะสั้นใหกลุมแมบาน 

สตรีผูวางงาน เยาวชนประชาชน

ทั่วไป และผูที่สนใจในการ

ทําอาหารพื้นถิ่นในเขตเทศบาล

ตําบลยี่งอ จํานวน ๓๐ คน

 ๑. การใหความรู ความเขาใจ ใน

เรื่องประเภทและโทษของยาเสพติด

 ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
ปญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการรณรงค ปองกัน

 และแกไขปญหายาเสพติด

โครงการฝกอบรมอาชีพ

ใหแกประชาชน

โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรค

เอดส
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑ 180,000 เขตเทศบาล กองศึกษา

๒ 50,000 เขตเทศบาล กองศึกษา

 - จัดการแขงขันกีฬาใหกับเด็ก 

เยาวชนและประชาชนทุกชุมชนใน

เขตเทศบาลตําบลยี่งอ โดยแบง

กีฬาออกเปน 2 ประเภท กีฬาสากล

 จํานวน 108 คน  และกีฬาพื้นบาน

 จํานวน 120 คน

 - จัดฝกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล

ขั้นพื้นฐานแกเด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลตําบลยี่งอ จํานวน 25 คน

โครงการฝกทักษะกีฬา

สําหรับเด็กและเยาวชน

ก.ค.ม.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ พ.ย.

หนวย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ค. มิ.ย.

แบบ ผด. ๐๒

โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ

ธ.ค.
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ก.ค.ม.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ พ.ย.

หนวย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ค. มิ.ย.ธ.ค.

๓ 50,000 เขตเทศบาล กองศึกษาโครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬา

 - จัดสงทีมนักกีฬาเขารวมแขงขัน

เพื่อเปนตัวแทนทีมยุวชนของอําเภอ

ยี่งอ
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๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๘ แผนงานงบกลาง

๑ 2,780,400 ทต. ย่ีงอ กอง

การศึกษา

๒ 854,400 ทต. ย่ีงอ กอง

การศึกษา

๓ 100,000 ทต. ย่ีงอ กอง

สาธารณสุขฯ

 - เบิกจายเงินใหกับผูสูงอายุที่มอีายุ

 60 ปขึ้นไป ที่อยูในเขตเทศบาล

ตําบลยี่งอ โดยโอนเงินเขาบัญชี

พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ. ก.ย.ต.ค.

 - เบิกจายเงินใหกับผูพิการที่มีบัตร

ประจําตัวผูพิการ โดยโอนเงินเขา

บัญชี

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๒

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

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่
ก.ค.พ.ย. ส.ค.มี.ค.ม.ค.
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๓. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑ 30,000 ชุมชนตางๆ สํานัก

ปลัดเทศบาล

โครงการฝกอบรม

ประชาชนเกี่ยวกับการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
ต.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม มิ.ย. ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.ย.ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ. มี.ค. ก.ค.

 - ฝกอบรมใหความรูดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบื้องตนใหแกประชาชนในชุมชน

ตางๆจํานวน ๖ ชุมชน

แบบ ผด. ๐๒

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ พ.ค.
งบประมาณ

พ.ย. เม.ย.ม.ค.
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๓. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

๓.๓ แผนงานการศึกษา

๑ 30,000 ชุมชนตางๆ กองการศึกษา

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการจัดตั้งสภาเด็ก

และเยาวชน

 - จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีขอบ

ฟุตบาทถนนในเขตเทศบาลยี่งอ 

จํานวน  30 คน

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

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

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
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๔. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

๔.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑ 10,000 ทต.ย่ีงอ พช.

๒ - ทต.ย่ีงอ พช.

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ก.ย.

 - สนับสนุนการดําเนินงาน

ตลาดประชารัฐคนไทยย้ิมได

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

การดําเนินการตลาด

ประชารัฐคนไทยย้ิมได

การสงเสริมสนับสนุน

ผูประกอบการ OTOP

 - สงเสริมสนับสนุน

ผูประกอบการ OTOP

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

1 50,000 กอง

สาธารณสุขฯ

 2. การใหการปรึกษาใหแกประชาชน

พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ. ก.ย.ก.ค.

 1. ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะอินทรียในครัวเรือน เพื่อทําปุย

อนิทรียเบือ้งตนสําหรับใชใน

ครัวเรือน

 3. ประชาสัมพันธ เผยแพร และ

แนะนํา แจกสื่อการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ส.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.

สถานที่

ดําเนินการ มิ.ย.

โครงการรณรงคและ

ประชาสัมพันธเพื่อสราง

จิตสํานึกการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
หนวย

ดําเนินการ
งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

เขตเทศบาล

ต.ค. พ.ย. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ค.ธ.ค. ม.ค.
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พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ. ก.ย.ก.ค. ส.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.

สถานที่

ดําเนินการ มิ.ย.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

หนวย

ดําเนินการ
งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ค.ธ.ค. ม.ค.

๒ 200,000 ที่ทิ้งขยะของ กอง

เทศบาล สาธารณสุข

๓ 200,000 ที่ทิ้งขยะของ กองชาง

เทศบาล

โครงการกอสรางรั้ว

กําแพงที่ทิ้งขยะ

 - กอสรางรั้วกําแพงที่ทิ้งขยะแบบ

คอนกรีต สูงไมนอยกวา 1.60 

เมตร ยาวไมนอยกวา 64.00 เมตร

 ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ  - ถนนหินคลุก กวางไมนอยกวา 

3.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 

384.00 เมตร หรือ พื้นที่ไมนอย

กวา 1,152.00 ตารางเมตร ตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
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๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑ 50,000 ทต.ย่ีงอโครงการจัดการขยะชุมชน กอง

สาธารณสุข

ส.ค.พ.ย.ต.ค. ม.ค. เม.ย.

 - จัดอบรมแกนนํา ใหความรูที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ

ตามหลัก ๓Rs และการนําขยะไป

ใชประโยชนที่สามารถดําเนินการ

ไดภายในบาน และแหลงกําเนิดขยะ

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.ค.มี.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ พ.ค.

แบบ ผด. ๐๒

ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๓สถานที่

ดําเนินการ ก.พ.ธ.ค. มิ.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Page 27

Page 27



๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑ 20,000 เขตเทศบาล สํานัก

ปลัดเทศบาล

 - จัดกิจกรรมอันเปนประโยชน

ตางๆเนื่องในโอกาสตางๆเปนการ

เฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยอยางนอยจํานวน ๒

 ครั้ง

พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๒

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

แบบ ผด. ๐๒

สถานที่

ดําเนินการ ม.ค.

หนวย

ดําเนินการ เม.ย.ธ.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่
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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

 - จัดการฝกอบรม ใหความรูดาน

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝง

จิตสํานึก สรางความตระหนักใน

บทบาทและหนาที่แกเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลยี่งอ 

จํานวน ๒๐๐ คน

กอง

การศึกษา/

ม.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 - เบิกจายเงินอุดหนุนใหกับ

โรงเรียนบานย่ีงอเพื่อจัดทํา

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

อุดหนุนโรงเรียนบานย่ีงอ

ตามโครงการจัดกิจกรรม

วันเด็กแหงชาติ

แบบ ผด. ๐๒

โครงการฝกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมแก

เด็กและเยาวชนภาคฤดู

รอน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่
มิ.ย.
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๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑ 10,000 เขตเทศบาล กอง

การศึกษา

๒ โครงการบรรยายธรรม 40,000 ทตยี่งอ กอง

การศึกษา

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อถวาย

พระสงฆ และประชาสัมพันธเชิญ

ชวนประชาชนพุทธศาสนิกชนในเขต

เทศบาล เวียนเทยีน แหเทยีนพรรษา

 แกพระสงฆในเทศกาลเขาพรรษา

แก วัดราษฎรวิริยาราม

 - จัดกิจกรรมฝกอบรม บรรยาย

ธรรมใหความรู เรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม หลักธรรมคําสอน ดาน

ศาสนาแกประชาชน ประกอบดวย 

เด็ก ประชาชนและผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบลยี่งอ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

โครงการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญทางพุทธศาสนา

ก.พ. เม.ย. ส.ค.

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. มิ.ย.พ.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

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

พ.ศ.๒๕๖๓

ม.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ก.ย.ธ.ค.
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รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ก.พ. เม.ย. ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. มิ.ย.พ.ย.

หนวย

ดําเนินการ
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

พ.ค. ก.ค.มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓

ม.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ก.ย.ธ.ค.

๓ 100,000 ทตยี่งอ กอง

การศึกษา

๔ 200,000 ทต.ย่ีงอ กอง

การศึกษา

๕ 121,000

 - จัดการประกวดขนมพื้นบานและ

อาหารพื้นถิ่นของตําบลยี่งอโดยมี

เปาหมาย คือ ประชาชนทั้ง ๖ ชุมชน

ในเขตบาล

 - จัดกิจกรรมละศีลอด ณ มัสยิด

ทั้ง ๒ แหง ในเขตเทศบาล มัสยิดยา

เมร ไดแก ชุมชนมัสยิดยาเมร 

ชุมชนสะพานเหล็ก ชุมชนยือรีงา  

จํานวน 100 คน  และมัสยิดดารุล

อมีาน (บูแม) ไดแก ชุมชนบูแม 

ชุมชนปอเนาะ ชุมชนกําปงบอเวาะฮ

 จํานวน 100 คน

โครงการประกวดขนม

พื้นบาน-อาหารพื้นถิ่น

สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น

เมอืงย่ีงอ

 - โครงการสงเสริมวัฒนธรรม

ทองถิ่น (สานสัมพันธเดือนรอมฎอน)

โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมทองถิ่น

อบรมเยาวชนภาค

กลางคืนอาทิตยละครั้ง

 - เพื่อใหไดรับความรูในดาน

ศาสนาที่ถูกตอง

มัสยิดดารุล

อมีานบานบู

แมกียะ

มัสยิดดารุล

อมีานบานบู

แมกียะ
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รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ก.พ. เม.ย. ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. มิ.ย.พ.ย.

หนวย

ดําเนินการ
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

พ.ค. ก.ค.มี.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓

ม.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ก.ย.ธ.ค.

๖ 30,000อบรมจริยธรรมภาคฤดู

รอน
 - เพื่อยกระดับในดานศาสนาที่

ถูกตอง

มัสยิดดารุล

อมีานบานบู

แมกียะ

มัสยิดดารุล

อมีานบานบู

แมกียะ
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๗. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 20,000 ทต.ย่ีงอ สํานัก

ปลัดเทศบาล

๒ 300,000 ในประเทศ สํานัก

ปลัดเทศบาล

ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.ม.ค.
งบประมาณ

 - จัดกิจกรรมวันเทศบาลเพื่อให

สมาชกิสภาเทศบาลและพนักงาน

เทศบาลไดทํากิจกรรมรวมกันเนื่อง

ในวันเทศบาล เชน กิจกรรมการ

อานสารรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย กิจกรรม

สาธารณประโยชน การแขงขันกีฬา

เชื่อมความสามัคคี เปนตน

มิ.ย.ธ.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย.

แบบ ผด. ๐๒

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

โครงการจัดกิจกรรมวัน

เทศบาล

ก.พ. มี.ค.ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการฝกอบรม

สัมมนาและศึกษาดูงาน

 - จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน

ภายในประเทศใหแกคณะผูบริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง และ

บุคคลภายนอก จํานวน ๔๕ คน
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ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.ม.ค.
งบประมาณ

มิ.ย.ธ.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. ก.ย.ก.พ. มี.ค.ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

๓ 30,000 ทต.ย่ีงอ สํานัก

ปลัดเทศบาล

๔ 50,000 ทต.ย่ีงอ สํานัก

ปลัดเทศบาล

โครงการฝกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆของ

คณะผูบริหาร สมาชกิสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง

โครงการอบรมใหความรู

ดานระเบียบกฎหมาย

ทองถิ่นแกผูบริหารและ 

สมาชกิสภาทองถิ่น

 - จัดการฝกอบรมใหแกคณะ

ผูบริหาร สมาชกิสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงาน

จาง ดานการสรางเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมในการทํางานและ

การสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆ

 - ฝกอบรมใหความรูดานระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวของในการ

ปฏิบัติงานใหแกคณะผูบริหารและ

สมาชกิสภาเทศบาลรวมถึง

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
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ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.ม.ค.
งบประมาณ

มิ.ย.ธ.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. ก.ย.ก.พ. มี.ค.ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

๕ 25,000 สํานัก

ปลัดเทศบาล

๖ 200,000 ทต.ย่ีงอ กองคลัง

๗  - ไดรับความรูในการดูงาน 40,000

๘ 20,000 ทต.ย่ีงอ

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดทํา

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

 - สํารวจขอมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสินและ

ดําเนินการบันทึกขอมูลใหถูกตอง

และเปนปจจุบัน

โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล

ทต.ย่ีงอ

การจัดเก็บขอมูล จปฐ.

ประจําป ๒๕๖๓

 - การดําเนินงานจัดเก็บขอมูล 

จปฐ.ในพื้นที่เทศบาลตําบลยี่งอ

 - อํานวยการใหกระบวนการจัดทํา

แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลย่ีงอ

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

พช./ทต.ยี่งอ

โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานที่

มัสยิดดารุล

อมีานบานบู

แมกียะ

มัสยิดดารุล

อมีานบานบู

แมกียะ
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ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม เม.ย.ม.ค.
งบประมาณ

มิ.ย.ธ.ค. พ.ค.

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. ก.ย.ก.พ. มี.ค.ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

๙ 5,000 ทต.ย่ีงอ พช.การสงเสริมและรับรอง

คุณภาพขอมูล จปฐ.

ประจําป 2563

 - รับรองคุณภาพของขอมูล จปฐ.ที่

ไดดําเนินการจัดเก็บและสงเสริม

การใชประโยชนของขอมูล
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๗. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑ 40,000 ทต.ย่ีงอ

 - เชิญวิทยากรเพื่อจัดฝกอบรม

เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน

 - จัดเวทีประชาคมคณะกรรมการ

แผนชุมชนเพื่อรับทราบปญหา

ความตองการของชุมชน จํานวน 

๑๕๐ คน

กอง

การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ. ก.ย.ต.ค. มิ.ย.มี.ค. ก.ค.เม.ย.

แบบ ผด. ๐๒

โครงการสงเสริมสนับสนุน

การจัดทําแผนชุมชน

 - ประชุมคณะกรรมการแผนชุมชน

 การขับเคลื่อนแผนชุมชนทั้ง ๖ 

ชุมชน จํานวน ๖๐ คน

ชุมชน

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. พ.ค.
งบประมาณ

ม.ค.
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ. ก.ย.ต.ค. มิ.ย.มี.ค. ก.ค.เม.ย.

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ พ.ย. พ.ค.
งบประมาณ

ม.ค.

๒ 10,000 ทต.ย่ีงอ พช.

๓ 20,000 ทต.ย่ีงอ พช.

๔ 20,000 ทต.ย่ีงอ พช.

สงเสริมสนับสนุน

ครัวเรือนยากจนผูตก

เกณฑ จปฐ.

 - การดําเนินงานสงเสริมสนับสนุน

ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ จปฐ.

ดานรายได

การจัดประชุม

คณะทํางานขับเคลื่อน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 - ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การบูรณาการจัดทําแผน

ชุมชนในระดับพื้นที่ 

Oneplan

 - การบูรณาการการจัดทําแผน

ชุมชนในระดับพื้นที่
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑ 14,000 ทต.ย่ีงอ

๒ 13,400 ทต.ย่ีงอ

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ย. ธ.ค. ก.พ. มิ.ย.ต.ค.

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

พ.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

สํานักปลัดฯ

มี.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ม.ค.

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5

 ฟุต จํานวน 2 ตัว

ก.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒

เม.ย.

แบบ ผด. ๐๒/๑

เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอ

ทอ จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ 

จํานวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑)

สํานักปลัดฯ

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต

 จํานวน 2 ตัว รายละเอียดอื่นๆ

ตามที่เทศบาลกําหนด (ราคา

ทองตลาดเนื่องจากไมปรากฏใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓

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

มี.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ม.ค. ก.ค.

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒

เม.ย.

๓ 7,300 ทต.ย่ีงอ

๔ 700 ทต.ย่ีงอ กองคลัง

โทรทัศน แอล อ ีดี (LED 

TV) จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 

ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖

X๗๖๘ พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑)

กองคลัง

อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart 

Card Reader) จํานวน ๑ 

เครื่อง

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card Reader)

 จํานวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

มีนาคม ๒๕๖๒)
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๒. แผนงานการศึกษา

๑ 5,000 ทต.ย่ีงอ

๒ 5,500 ทต.ย่ีงอ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ม.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ส.ค. ก.ย.มี.ค.

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
เม.ย.

งบประมาณ
หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.ค.

แบบ ผด. ๐๒/๑

ก.พ.

จัดซื้อตูวางหนังสือทําดวยไม ขนาด

ความกวาง ๑.๒ ม. ความสูง ๑.๘ 

ม. มีชองวางหนังสือไมนอยกวา ๑๐

 ชอง จํานวน 1 ตู รายละเอียดอื่นๆ

ตามที่เทศบาลกําหนด (ราคา

ทองตลาดเนื่องจากไมปรากฏใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

กอง

การศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ตูเหล็ก จํานวน 1 ตู

มิ.ย.

ตูวางหนังสือ จํานวน 1 ตู

พ.ค.

จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1

 ตู (คุณลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561)

กอง

การศึกษา
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รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ม.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ส.ค. ก.ย.มี.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.
งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.ค.ก.พ.

พ.ศ.๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิ.ย.พ.ค.

๓ 4,000 ทต.ย่ีงอ

๔ 27,700 ทต.ย่ีงอ

๕ 13,000 ทต.ย่ีงอ

เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร จํานวน 1 

เครื่อง

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

 ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 

Lumens จํานวน 1 เครื่อง 

(คุณลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561)

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร

ไฟฟา จํานวน 1 จอ

กอง

การศึกษา

พัดลมตั้งพื้น จํานวน 2 ตัว จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดไมนอยกวา

 18 นิ้ว จํานวน 2 ตัว รายละเอียด

อื่นๆตามที่เทศบาลกาหนด (ราคา

ทองตลาดเนื่องจากไมปรากฏใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

กอง

การศึกษา

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา

 ขนาดเสนทแยงมุม 100 นิ้ว 

จํานวน 1 จอ (คุณลักษณะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

ธันวาคม 2561)

กอง

การศึกษา
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รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ม.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ส.ค. ก.ย.มี.ค.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.
งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒

ก.ค.ก.พ.

พ.ศ.๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิ.ย.พ.ค.

๖ 700 ทต.ย่ีงอ กองการศึกษาอุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart 

Card Reader) จํานวน ๑ 

เครื่อง

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card Reader)

 จํานวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

มีนาคม ๒๕๖๒)
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๓. แผนงานสาธารณสุข

๑ 40,200 ทต.ย่ีงอ

๒ 25,000 ทต.ย่ีงอ

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

เครื่องปรับอากาศ แบบ

แยกสวน จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน ขนาดไมต่ํา กวา 30,000 

BTU จํานวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

ธันวาคม 2561)

ก.ย.

กอง

สาธารณสุขฯ

ส.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.พ.ค.ม.ค.พ.ย. ธ.ค.

หนวย

ดําเนินการ มี.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ.

เพื่อจัดซื้อกระบะพวงขาง

รถจักรยานยนตพรอมอุปกรณ จาน

วน 1 คัน ขนาด 1.00 X 1.20 

เมตร หรือมากกวา ทําดวยโครง

เหล็กมีหลังคาผาใบ พื้นทําดวยไม

เนื้อแข็ง ติดตั้งอุปกรณตาม

รายละเอียดประมาณการ 

กระบะพวงขาง

รถจักรยานยนตพรอม

อุปกรณ จานวน 1 คัน

กอง

สาธารณสุขฯ

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
มิ.ย.ต.ค.

แบบ ผด. ๐๒/๑
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รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ก.ย.ส.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.พ.ค.ม.ค.พ.ย. ธ.ค.

หนวย

ดําเนินการ มี.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

มิ.ย.ต.ค.

๓ 40,800 ทต.ย่ีงอ

๔ 1,530 ทต.ย่ีงอ

รายละเอียดประมาณการ 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด (ราคาทองตลาดเนื่องจาก

ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

รถจักรยานยนตขนาด 

110 ซีซี แบบเกียร

ธรรมดา จํานวน 1 คัน

จัดซื้อรถจักรยานยนตขนาด 110 

ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 

คัน (คุณลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561)

กอง

สาธารณสุขฯ

เครื่องชั่งนาหนักแบบ

ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

 เพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งนาหนักแบบ

ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง หนาจอ 

LED แสดงผลเมื่อขึ้นชั่ง เครื่องชั่ง

รับน้ําหนักไดมากที่สุด 150 KG. มี

หนวยน้ําหนักดังนี้ jin/kg/lb ใช

พลังงานจากถาน AAA 4 กอน 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด (ราคาทองตลาดเนื่องจาก

กอง

สาธารณสุขฯ
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รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ก.ย.ส.ค.

สถานที่

ดําเนินการ ก.ค.พ.ค.ม.ค.พ.ย. ธ.ค.

หนวย

ดําเนินการ มี.ค. เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ก.พ.
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

มิ.ย.ต.ค.

๕ 700 ทต.ย่ีงออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart 

Card Reader) จํานวน ๑ 

เครื่อง

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card Reader)

 จํานวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

มีนาคม ๒๕๖๒)

กอง

สาธารณสุขฯ

กําหนด (ราคาทองตลาดเนื่องจาก

ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4. แผนงานเคหะและชุมชน

๑ 8,000 ทต.ย่ีงอเครื่อง GPS สําหรับติดรถยนต

บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 

80-5969 จํานวน 1 เครื่อง 

สามารถดูขอมูลรถแบบเรียลไทม 

เห็นรถเลื่อนไปบนถนนโดยดูไดจาก

คอมพิวเตอรและบนโทรศัพทมือถือ

 สามารถดูเสนทางการขับรถ

ยอนหลัง รองรับทุกคลื่นความถี่

โทรศัพท แบตเตอรรี่สํารองขนาด 

150 mAh  GPS Chip : 

UBLOX7020 หรือสูงกวา   GPS 

sensitivity : -162 Db หรือสูงกวา 

  สามารถตอไฟจากแบตเตอรรี่

ภายในรถยนต 12-24 Vdc  

กอง

สาธารณสุขฯ

เครื่อง GPS สําหรับติด

รถยนต จํานวน 1 เครื่อง

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

แบบ ผด. ๐๒/๑

ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

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

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาล

กําหนด (ราคาทองตลาดเนื่องจาก

ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑ 700 ทต.ย่ีงอ กองชาง

เม.ย.
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ พ.ย. ธ.ค. มี.ค.

แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

ส.ค.

หนวย

ดําเนินการ มิ.ย.ก.พ. พ.ค. ก.ค.ม.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค.

อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart 

Card Reader) จํานวน ๑ 

เครื่อง

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card Reader)

 จํานวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

มีนาคม ๒๕๖๒)

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ

เทศบาลตําบลย่ีงอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๓
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