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ตามนโยบายที�ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
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ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ 

เรื่อง    รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

................................ 

      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา  

๔๘ ทศ กําหนดใหนายกเทศมนตรี จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปน

ประจําทุกป โดยคําแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศโดยเปดเผย น้ัน 

  ในการน้ี นายกเทศมนตรีตําบลย่ีงอ ไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได

แถลงไวตอสภาเทศบาล สําหรับในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบทายประกาศน้ี 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

รังสฤษฎ  ราชมุกดา 

(นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา) 

นายกเทศมนตรีตําบลย่ีงอ 

 

 

    

สําเนา 



คํานํา 
 

ดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ กําหนดใหนายกเทศมนตรีตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลกอนเขารับหนาที่ 
และใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเปน
ประจําทุกป พรอมทั้งใหประกาศโดยเปดเผยไวที่สํานักงานเทศบาลดวยนั้น 

ผูบริหารเทศบาลตําบลยี่งอโดยนายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ ไดแถลงนโยบายตอสภา
เทศบาลกอนเขารับหนาที่เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งไดประกาศใหประชาชนทราบนโยบาย
โดยเปดเผยแลว และเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว จึงไดจัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพื่อใหสภาเทศบาลและผูเกี่ยวของตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปไดทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลยี่งอในปงบประมาณที่ผานมาตอไป 



สารบัญ 
 

หนา 
 

- ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ 
๑. นโยบายการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน ๑ 
๒. นโยบายการพฒันาดานการศึกษา ๒ 
๓. นโยบายการพฒันาดานการกีฬาและนันทนาการ ๒ 
๔. นโยบายการพฒันาดานการสงเสรมิประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา ๒ 
๕. นโยบายการพฒันาดานการสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม ๓ 
๖. นโยบายการพฒันาดานการสาธารณสุข ๓ 
๗. นโยบายการพฒันาดานการสงัคมสงเคราะห ๓ 
๘. นโยบายการพฒันาดานการเศรษฐกิจ ๔ 
๙. นโยบายการพฒันาดานการเมอืงการบริหารและการบริการ ๔ 

 
 
 

................................. 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของ 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 

....................................................................................................................  

ตามที่กระผม นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ ไดแถลงนโยบาย
การบริหารราชการของเทศบาลตําบลยี่งอ ตอสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งได
กําหนดนโยบายการพัฒนาไว  ๙  ดาน ประกอบดวย 

๑. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๒. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา 
๓. นโยบายการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 
๔. นโยบายดานการพัฒนาดานการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา 
๕. นโยบายการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
๖. นโยบายการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
๗. นโยบายการพัฒนาดานสังคมสงเคราะห 
๘. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
๙. นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการบริการ  

เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  ที่ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกปนั้น บัดนี้ การบริหารงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดสิ้นสุดลงแลว กระผมจึงไดรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไวทั้งหมด ดังนี้ 

 

นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. นโยบายการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

  

- พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนใหครบถวนเพียงพอ และมี
คุณภาพมาตรฐานตามความตองการ
ของประชาชน 

- ปรับปรุงทางเทา คูระบายน้ําใหมี
ความสะอาดสวยงาม ใหน้ําไหล
สะดวก 

- ปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟาแสงสวางให
ครอบคลุมทั่วทั้งเทศบาลเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย 

- โครงการบุกเบิกถนนในเขตเทศบาล งบประมาณจํานวน 
๘๙๘,000.00 บาท 

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตถนนเทศบาล ๘ พรอมวาง
ทอระบายน้ํา (ทุนสํารองเงินสะสม) งบประมาณ 
๑,๘๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

- โครงการกอสรางคูระบายน้ําซอยมัสยิดยาเมรพรอมถนน
คอนกรีต (ทุนสํารองเงินสะสม) งบประมาณ 
๓,๖๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (อยูระหวางดําเนินการ) 

- โครงการขยายเขตประปา งบประมาณ ๔๙๐,๗๗๖.00 
บาท 

- โครงการขยายเขตไฟฟา งบประมาณ ๗๗,๙๙๔.๖๓ บาท 

กองชาง 

สําเนา 



 - ๒ -

นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

- การซอมแซมถนนที่ชํารุด 
- การซอมแซมฝาคูระบายน้ําและทางเทาที่ชํารุด  
- การซอมแซมไฟฟาแสงสวางที่ชํารุด  

๒. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา   
- สงเสริมพัฒนาคุณภาพของเยาวชน 
และประชาชนโดยสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาทุกระดับ 

- สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
ตาดีกา 

- โครงการอาหารกลางวัน โดยการอุดหนุนการจัดหาอาหาร
กลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานยี่งอ จํานวน 
๑,๗๘๔,000.00 บาท 

- โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษแกเด็กและเยาวชนชวงปด
ภาคเรียน (English Summer Camp) งบประมาณ  
๙๙,๔๕0.00 บาท 

- โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูรอน จํานวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- โครงการอาหารเสริม (นม) โดยการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานยี่งอ จํานวน          
695,917.44 บาท 

- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติใหโรงเรียน
บานยี่งอ จํานวน ๒๐,๐๐0.00 บาท 

กองการศึกษา 

๓. นโยบายการพัฒนาดานการกีฬาและ
นันทนาการ 

  

- สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย 
การเลนกีฬา กิจกรรมนันทนาการ
ตางๆตลอดจนจัดหาสถานที่และวัสดุ
อุปกรณการกีฬาใหเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชน 

- สงเสริมสรางความสามัคคีดวยกีฬา
ชุมชน อันจะนําไปสูความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

- โครงการฝกทักษะกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน 
งบประมาณจํานวน ๓๙,๑๔๕.๐๐ บาท 

- การสงเสริมการออกกําลังกายตามนโยบายของรัฐบาล 
- การสนับสนุนสถานที่สําหรับกิจการกีฬาของหนวยงาน
ตางๆ 

 

กองการศึกษา 

๔. นโยบายการพัฒนาดานการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา 

  

- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดาน
ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธในวัน
สําคัญตางๆ 

- สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดงาน
ประเพณีในโอกาสตางๆอยางทั่วถึง 

- สงเสริมวันสําคัญและกิจกรรม
ศาสนาโดยการจัดงานประเพณีตางๆ
เพื่ออนุรักษใหคงอยู 

- สงเสริมอนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่นอันเปนเอกลักษณ
ของเมืองยี่งอ 

 

- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 
๗,๓๐๐.๐๐ บาท 

- โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น งบประมาณ 
๙๘,๙๑๑.00 บาท 

- โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 
๓,๒๘๐.๐๐ บาท 

- การสนับสนุนการจัดงานประเพณีของดีเมืองนราของ
อําเภอยี่งอ 

- ใหบริการหนวยงานตางๆในการเขามาศึกษาดูงานอาคาร
ยอนรอยประวัติศาสตรเมืองยี่งอ 

กองการศึกษา, 
สํานักปลัดฯ 



 - ๓ -

นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๕. นโยบายการพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

  

- สงเสริมปรับปรุงสวนหยอม และ
สถานที่พักผอน 

- สงเสริมใหประชาชนรักความสะอาด 
กําจัดขยะ 

- โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ งบประมาณจํานวน 
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- โครงการจัดการขยะชุมชน งบประมาณ ๔๒,๕๗๒.00 
บาท 

- การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแยกขยะกอนทิ้ง 
- การจัดกิจกรรมรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุ
อาหาร 

 

กองสาธารณสุขฯ, 
กองชาง 

๖. นโยบายการพัฒนาดานการ
สาธารณสุข 

  

- สงเสริมสุขภาพ อนามัย แมและ
ทารก ตั้งแตอยูในครรภ จนกระทั่ง
คลอดบุตร 

- บริการรับ-สงผูปวยไปโรงพยาบาล
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

- สงเสริมสนับสนุนใหทุกชุมชนมีสวน
รวมในการปองกันและขจัดโรคติดตอ
ตางๆ 

- สงเสริมสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
เปนตัวแทนทําหนาที่ดูแลดาน
สุขภาพใหกับพี่นองในชุมชนของตน 

- โครงการอาหารปลอดภัย งบประมาณจํานวน 
๒๕,๒๑๕.๐๐ บาท 

- โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
งบประมาณจํานวน ๔๐,000.00 บาท 

- โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอ งบประมาณจํานวน 
๔๖,๑๘๔.๐๐ บาท 

- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

- โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน ๒๙,๖๗๐.๐๐ 
บาท 

- โครงการปองกันโรคเอดส จํานวน ๑๘,๕๖๐.๐๐ บาท 
- อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- การฉีดพนสารเคมีเพื่อกําจัดยุงพาหะนําโรคภายในเขต
เทศบาลเปนประจํา 

- บริการรถรับ-สงผูปวยในเขตเทศบาลไปยังโรงพยาบาล
ใกลเคียง 

 

กองสาธารณสุขฯ 

๗. นโยบายการพัฒนาดานการสังคม
สงเคราะห 

  

- สงเสริมสนับสนุนดูแลเด็กกําพรา 
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และรวมถึง
เหตุการณความไมสงบ 

 
 
 

 
 

- โครงการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 
งบประมาณ 2,3๕๕,๑00.00 บาท 

- โครงการสรางเสริมสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) งบประมาณ ๗๔๘,๐00.00 
บาท  

กองการศึกษา 
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นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๘. นโยบายการพัฒนาดานการเศรษฐกิจ   

- สงเสริมสนับสนุนอาชีพ ปรับปรุง
ตลาดสด 

- สงเสริมสนับสนุนจัดระเบียบตลาด
สดในเทศบาลตําบลยี่งอ 

- สงเสริมสนับสนุนสรางรายไดใหแก
ชุมชน 

- โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน งบประมาณ
จํานวน ๕๔,๐๕๖.๐๐ บาท 

- โครงการถนนคนเดินเพื่อสงเสริมการสรางรายไดใหแก
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยการจัดใหมีการคาขายสินคา
บริเวณถนนเทศบาล ๕ ทุกวันศุกรของสัปดาห 

- การจัดระเบียบการจําหนายสินคาของประชาชน
โดยเฉพาะบริเวณตลาดนัด 

- การปรับปรุงซอมแซมตลาดสดเพื่อรองรับการใชบริการ
ของประชาชน 

 

สํานักปลัดฯ,กอง
สาธารณสุข,กองชาง 

๙. นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการ
บริหารและการบริการ 

  

- ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดีเพื่อประโยชนของประชาชน 

- พัฒนาความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาล 

- สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ
และคุณธรรมแกบุคลากรในองคกร
และใหประชาชนมีสวนรวมกับการ
พัฒนาเทศบาล 

- สงเสริมการกระจายอํานาจเพื่อความ
เขมแข็งของชุมชนเนนใหความรู
ความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลโดยการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอกับ
ปริมาณงานเพื่อการบริการแก
ประชาชน 

- ใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 
 
 
 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน จํานวน ๔๔,๕๐๐ บาท 

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน ๑๙,๕๕๒.00 
บาท 

- โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน ๑๐,๐๐๐.00 
บาท 

- โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานจํานวน  
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- การจัดซื้อครุภัณฑที่จําเปนในการปฏิบัติงานตางๆ 
๔๐๔,๐๒๔.00 บาท  

- โครงการฝกอบรมประชาชนเก่ียวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบประมาณจํานวน ๕๓,๐๐๐.๐๐ 
บาท 

- การปองกันอัคคีภัยในชุมชนโดยการติดตั้งถังเคมีดับเพลิง
ที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา 

- การจัดเจาหนาที่อยูเวรยามประจําวันเพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณเทศบาลและการบริการประชาชนนอก
เวลาราชการ 

- การซักซอมแผนการรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล 
โดยรวมกับศูนยปฏิบัติการอําเภอและหนวยกําลังทหาร
ตํารวจในพื้นที่ 

ทุกกอง 
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ตามนโยบายในการบริหารเทศบาลตําบลยี่งอ  ที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลยี่งอ 
กระผม ไดบริหารราชการเทศบาลตําบลยี่งอตามนโยบายที่กลาวมา และไดมุงมั่นดําเนินการใหบรรลุ
จุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดที่มี ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวเทศบาล
ตําบลยี่งอ 

ในฐานะผูบริหารเทศบาล ขอขอบคุณทุกคนและทุกฝายที่เกี่ยวของที่ไดสนับสนุนและ
ใหความรวมมือในการบริหารราชการดวยดีตลอดมา และคงไดรับการสนับสนุนและใหความรวมมือใน
การพัฒนาเทศบาลตําบลยี่งอเชนนี้ตลอดไป ขอขอบคุณ 

 
 

 
รังสฤษฎ  ราชมุกดา 

(นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 


