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ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ 
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

******************* 
 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. 256๒ 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 ไดมีการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป (พ.ศ. 2561-256๕) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ 
กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป ตอไป 
 เทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป (พ.ศ. 2561-256๕) เมื่อวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป (พ.ศ. 2561-256๕) ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 256๕ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑) ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

27 24,497,990 19 16,800,850 16 9,450,700 13 8,170,500 14 15,486,000 

๒) ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

39 14,599,400 38 9,969,400 38 12,149,800 38 9,679,800 38 9,679,800 

๓) ดานการจดั
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

8 1,580,000 8 1,580,000 8 1,580,000 8 1,580,000 8 1,580,000 

๔) ดานการวางแผน 
การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

7 1,310,000 6 810,000 6 810,000 6 810,000 6 810,000 

๕) ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

15 66,219,800 8 2,630,000 9 2,850,000 9 2,850,000 9 2,850,000 

๖) ดานศลิปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

17 1,335,000 18 1,340,000 18 1,380,000 18 1,380,000 18 1,380,000 

๗) ดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

28 3,870,000 26 1,435,000 26 1,475,000 26 1,475,000 26 1,475,000 

รวม 141 113,412,190 123 34,565,250 121 29,695,500 118 25,945,300 119 33,260,800 
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  จ. การจัดทาํงบประมาณ 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 40 โครงการ งบประมาณ 15,055,529 
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน 5 7,065,429.00 

๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 19 6,002,400.00 

๓) ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 1 53,000.00 

๔) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 0 0.00 

๕) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 3 380,000.00 

๖) ดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 6 340,000.00 

๗) ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 650,100.00 

รวม 40 ๑4,490,929.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลยี่งอ มีดังนี ้

 ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการบกุเบิกถนนในเขต
เทศบาล 

900,000.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
สัญจรไปมาเพิ่มข้ึน 

บุกเบิกถนนภายในเขตเทศบาล 

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการขยายเขตประปา 491,051.00 เพื่อใหประชาชนมีแหลงน้าํ
สะอาดสําหรับอปุโภคบริโภค 

ขยายเขตประปาในชุมชนเขต
เทศบาล 

3. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการขยายเขตไฟฟา 109,378.00 เพื่อขยายเขตไฟฟาในเขต
เทศบาลใหมีไฟฟาแสงสวางใช
บนถนนทุกสาย 

ขยายเขตไฟฟาถนนเทศบาล 

4. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางครูะบายนํ้า
ซอยมัสยิดยาเมรพรอมถนน
คอนกรีต 

4,229,600.00 เพื่อกอสรางคูระบายน้ําพรอม
ถนนคอนกรีตซอยมัสยิดยาเมร
แกไขปญหาน้ําขงัและเนาเหม็น 

คูระบายน้ํา ทอ คสล. กวางไม
นอยกวา ๐.๘๐ ม. ยาวไมนอย
กวา ๒๒๑.๐๐ ม. 

5. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตถนนเทศบาล ๘ 
พรอมวางทอระบายน้ํา 

1,900,000.00 เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนจาก
การที่ถนนชํารุด 

ถนน คสล. กวางฉลี่ย ๗.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ยาวไมนอยกวา 
๙๘.๐๐ ม. หรอืพื้นที่ไมนอยกวา 
๗๐๓.๐๐ ตร.ม. ขนาดทอระบาย
น้ําเสนผาศูนยกลางกวางไมนอย
กวา ๐.๖๐ ม. (แบบมีบอพัก
พรอมฝาคอนกรีต) 

6. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษแกเด็กและ
เยาวชนชวงปดภาคเรียน 
(English Summer Camp)  

100,000.00 เพื่อสงเสริมความรูดาน
ภาษาอังกฤษใหกับเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
ใหกับเด็กและเยาวชน 

7. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรมเด็กและ
เยาวชนดานจินตคณิต 

100,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
มีสมาธิและมีการพัฒนาสมอง 

จัดกิจกรรมอบรมเด็กและ
เยาวชนดานจินตคณิต 

8. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารปลอดภัย 40,000.00 เพื่อใหประชาชน ผูคา มีความรู
ดานสุขาภิบาลอาหาร 

จัดอบรมใหความรู,จัดกิจกรรม
รณรงค 

9. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสาธารณสุขสญัจร 40,000.00 เพื่อใหบริการดานสาธารณสุข
แกประชาชนในเขตเทศบาล 

จัดใหมีโครงการจาํนวน ๑ ครัง้ 

10. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาศกัยภาพ อส
ม. 

50,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัตงิานของ อสม. 

จัดอบรมใหความรูเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ใหแก อสม.ทุกคนของเทศบาล 

11. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสานใจ สายใย
ผูสงูอาย ุ

20,000.00 เพื่อสรางขวัญและกาํลงัใจของ
ผูสงูอายุในเขตเทศบาล,เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุให
สามารถดาํรงชีพไดตามสมควร 

จัดกิจกรรมพบปะผูสงูอายุเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น,
ใหบริการตรวจสุขภาพผูสงูอาย ุ

12. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชน 

60,000.00 เพื่อฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชนในเขตเทศบาลใช
เปนอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก 

ฝกอบรมอาชีพหลกัสูตรตางๆ
ใหแกประชาชน เชน การทําขนม
,การทํากรงนก,การจกัสาน
กระเปา,การนวดแผนไทย,การ
เลี้ยงสัตว ฯลฯ 

13. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

50,000.00 เพื่อแกไขปญหายาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค กิจกรรมการ
ปองกัน และกิจกรรมการแกไข
ปญหายาเสพติด 

14. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอ 

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

จัดกิจกรรมรณรงค ควบคุม 
ปองกัน โรคติดตอในเขตเทศบาล 
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 ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

15. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ชุมชนเทศบาลสัมพันธ 

160,000.00 เพื่อจัดการแขงขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธระหวางชุมชน
ตางๆ ของเทศบาล 

จัดการแขงขันกีฬาสากลและ
กีฬาพื้นบานจาํนวน ๑ ครั้ง 

16. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา 

50,000.00 เพื่อใหการสนบัสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาตางๆ และสง
นักกีฬาของเทศบาลเขารวม
แขงขัน 

สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกฬีาเขารวมแขงขัน
กีฬาตางๆ 

17. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกทักษะกฬีา
สําหรับเด็กและเยาวชน 

40,000.00 เพื่อใหเด็กมีทักษะในการเลน
กีฬาที่ดีและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

ฝกทักษะกฬีาตางๆแกเด็กและ
เยาวชนจํานวนไมต่ํากวา ๕๐ คน
ตอป 

18. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดสวัสดิการใหแก
ผูสงูอายุ (เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ) 

2,420,400.00 เพื่อรองรับการจัดสวัสดกิาร
ใหแกผูสงูอายุที่มีอายุ ๖๐ ป
บริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสงูอายุของ อปท. 

ผูสงูอายุ ๖๐ ปบรบิูรณขึ้นไป
และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพไวกับ อปท. 

19. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสรางเสริมสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกคนพิการหรอื
ทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) 

768,000.00 เพื่อรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบี้ยความพิการใหแกคนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนด 

ผูพิการหรือทพุพลภาพที่มีสิทธิ
ตามหลกัเกณฑและไดขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไวกับ อปท. 

20. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน 1,784,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

อุดหนุนการจัดอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานย่ี
งอ 

21. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่น 

100,000.00 เพื่อสนับสนุนการพัฒนางาน
ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตาํบลยี่งอ 

สมทบงบประมาณเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลยี่งอตามหลกัเกณฑที่
กําหนด 

22. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปองกันโรคพิษสุนัข
บา 

30,000.00 - เพื่อใหความรู ปองกัน 
ควบคุม โรคพิษสุนัขบาใน
ชุมชน 

- จัดกิจกรรมรณรงค ควบคุม 
ปองกัน โรคพิษสุนัขบาในเขต
เทศบาล 

23. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปองกันโรคเอดส 20,000.00 - เพื่อใหความรู ปองกัน 
ควบคุม โรคเอดสใหกบั
ประชาชนในเขตเทศบาล 

- จัดกิจกรรมรณรงค ควบคุม 
ปองกัน โรคเอดสใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

24. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน
สําหรับการดาํเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

120,000.00 เพื่อใหคณะกรรมการชุมชนได
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

อุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชน
เปนหนวยดําเนินการ จํานวน ๖ 
ชุมชนๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

25. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

โครงการฝกอบรมประชาชน
เกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

53,000.00 เพื่อใหความรูกบัประชาชนใน
ชุมชนเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน 

จัดการฝกอบรมความรูกบั
ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องตน 

26. ดานการบริหารจดัการ
และการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคและ
ประชาสัมพันธเพื่อสราง
จิตสํานึกการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

80,000.00 เพื่อใหประชาชนมีจิตสาํนึกใน
การอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม,เพื่อรักษาความ
สะอาดและปรับปรุง
สภาพแวดลอมของบานเมือง  

จัดกิจกรรมรวมพลังประชาชนใน
การรวมกันรักษาความสะอาด
และปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
บานเมือง 
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27. ดานการบริหารจดัการ
และการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงทีท่ิ้งขยะ 250,000.00 เพื่อปรับปรุงสถานทีท่ิ้งขยะมูล
ฝอยของเทศบาลใหสามารถ
รองรบัขยะไดมากขึ้น 

ปรับปรุงถนน,ปรับเกลี่ยหรือ
ปรับปรุงระบบกาํจัดขยะ,
ปรับปรุงกอสรางรั้วรอบบริเวณที่
ทิ้งขยะ 

28. ดานการบริหารจดัการ
และการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดการขยะชุมชน 50,000.00 เพื่อสงเสริมการแยกขยะหรือ
การนําขยะกลบัมาใชใหม 

จัดตั้งกลุมบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

29. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

20,000.00 เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

เพื่อใหมีการทํากิจกรรมอันเปน
ประโยชนตางๆเปนการเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสสาํคัญ 

30. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

150,000.00 เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคงอยูสบืไป 

จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น เชน เดือนรอมฎอน เมา
ลิด อาซูรอ วันตรุษอิดิลฟตรี วัน
ตรุษอิดิลอฎัฮา ฯลฯ 

31. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา 

20,000.00 เพื่อสงเสริมการจัดกจิกรรม
เน่ืองในวันสําคัญทางพทุธ
ศาสนา 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา เชน วันเขาพรรษา 
ฯลฯ 

32. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการบรรยายธรรม 50,000.00 เพื่อจัดบรรยายธรรมใหความรู
แกประชาชนในเขตเทศบาล 

จัดการบรรยายธรรมจํานวน ๑ 
ครั้ง 

33. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูรอน 

80,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กไดมีความรู 
มีคุณธรรม และ จริยธรรมที่ดี 

ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 1 ครั้ง 

34. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนโครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ 

20,000.00 เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กลาคิดกลาแสดงออก รูรัก
สามัคคี มีนํ้าใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ 
แกเด็กและเยาวชน 

อุดหนุนการจัดโครงการใหแก
โรงเรียนบานย่ีงอ 

35. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

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

อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานภายในประเทศหรอื
ตางประเทศจํานวน ๑ ครัง้ 

36. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

30,000.00 เพื่อจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลโดย
กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

37. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

255,100.00 เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน
ถูกตองและเปนปจจบุัน 

จัดสํารวจและเก็บขอมูลจาํนวน 
๑ ครั้ง 

38. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

10,000.00 เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และประชาชนไดจัด
กิจกรรมรวมกัน 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 
๒๔ เมษายน 

39. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน 

40,000.00 เพื่อใหชุมชนมีแผนพัฒนาของ
ชุมชนที่สามารถนํามาเปน

สงเสริมสนับสนุนจัดทําแผน
ชุมชนของทุกชุมชนในเขต



 - ๑๑ -

 ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

ขอมูลจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ได 

เทศบาลและบูรณาการแผน
ชุมชนระดับเทศบาล 

40. ดานการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการอบรมใหความรูดาน
ระเบียบกฎหมายทองถิ่นแก
ผูบรหิารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น 

15,000.00 เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาที่และการ
ปฏิบัตทิี่ถูกตอง 

จัดการอบรมใหความรู 

 



 - ๑๒ -

 ฉ. การใชจายงบประมาณ 
 เทศบาลตําบลยี่งอ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ 
โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 2๙ โครงการ จํานวนเงิน 10,385,265.63 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน 5 4,096,770.63 

๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 12 5,359,380.00 

๓) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

1 53,000.00 

๔) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว 

0 0.00 

๕) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

2 292,572.00 

๖) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 5 209,491.00 

๗) ดานการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 4 374,052.00 

รวม 29 10,385,265.63 

 



 - ๑๓ -

 

 
 
 
 
 

 



- ๑๔ - 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลยี่งอ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
เบิกจาย หมายเหตุ 

1 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการบุกเบิกถนนในเขต
เทศบาล 

900,000.00 898,000.00  

2 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการขยายเขตประปา 491,051.00 490,776.00  

3 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการขยายเขตไฟฟา 109,378.00 77,994.63  

4 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางคูระบายน้ํา
ซอยมัสยิดยาเมรพรอมถนน
คอนกรีต 

3,665,000.00 
(ทุนสํารองเงินสะสม) 

 

733,000.00 - อยูระหวางดําเนินการ 
- เบิกจายงวดที่ ๑  

5 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
ถนนเทศบาล ๘ พรอมวางทอ
ระบายน้ํา 
 

1,900,000.00 
(ทุนสํารองเงินสะสม) 

 

1,897,000.00  

6 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
แกเด็กและเยาวชนชวงปดภาค
เรียน (English Summer 
Camp)  

100,000.00 99,450.00  

7 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรมเด็กและ
เยาวชนดานจินตคณิต 

100,000.00 
 

  

8 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารปลอดภัย 40,000.00 25,215.00  

9 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสาธารณสุขสัญจร 40,000.00   

10 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 50,000.00   

11 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสานใจ สายใยผูสูงอายุ 20,000.00   

12 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชน 

60,000.00 54,056.00  

13 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

50,000.00 40,000.00  

14 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอ 

50,000.00 46,184.00  

15 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ชุมชนเทศบาลสัมพันธ 

160,000.00   

16 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬา 

50,000.00   



- ๑๕ - 
 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
เบิกจาย หมายเหตุ 

17 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกทักษะกีฬาสําหรับ
เด็กและเยาวชน 

40,000.00 39,145.00  

18 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดสวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

2,420,400.00 2,355,100.00  

19 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสรางเสริมสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) 

768,000.00 748,000.00  

20 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน 1,784,000.00 1,784,000.00  

21 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่น 

100,000.00   

22 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 30,000.00 29,670.00  

23 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปองกันโรคเอดส 20,000.00 18,560.00  

24 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

120,000.00 120,000.00  

25 ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการฝกอบรมประชาชน
เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

53,000.00 53,000.00  

26 ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคและ
ประชาสัมพันธเพื่อสราง
จิตสํานึกการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

80,000.00 
 

  

27 ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 250,000.00 250,000.00  

28 ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 

โครงการจัดการขยะชุมชน 50,000.00 42,572.00  



- ๑๖ - 
 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
เบิกจาย หมายเหตุ 

29 ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

20,000.00 7,300.00  

30 ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

150,000.00 98,911.00  

31 ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา 

20,000.00 3,280.00  

32 ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการบรรยายธรรม 50,000.00   

33 ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูรอน 

80,000.00 80,000.00  

34 ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ 

20,000.00 20,000.00  

35 ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

300,000.00 300,000.00  

36 ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

30,000.00 19,552.00  

37 ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

255,100.00 44,500.00  

38 ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 10,000.00 10,000.00  

39 ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน 

40,000.00   

40 ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมใหความรูดาน
ระเบียบกฎหมายทองถิ่นแก
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

15,000.00   

 
 



- ๑๗ - 
 

 ช. ผลการดาํเนินงานอื่นๆ   
 เทศบาลตําบลยี่งอ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 256๒ ในเขตพื้นที่ 
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผล
การดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 
 
 โครงการบุกเบิกถนนในเขตเทศบาล 

     
 
 โครงการกอสรางคูระบายนํ้าซอยมัสยิดยาเมรพรอมถนนคอนกรีต 

     
 
 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตถนนเทศบาล ๘ พรอมวางทอระบายนํ้า 

     
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษแกเด็กและเยาวชนชวงปดภาคเรียน (English Summer Camp) 

     
 

 โครงการอาหารปลอดภัย 

     
 

 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 

     
 
 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

     
 



- ๑๙ - 
 

 โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอ 

     
 

 โครงการฝกทักษะกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน 

     
 

 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 

     
 

 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 

     



- ๒๐ - 
 

 โครงการปองกันโรคเอดส 

       
 
 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ       
ดานสาธารณสุข 

     
 
 โครงการฝกอบรมประชาชนเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

            
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

 โครงการปรับปรุงท่ีทิ้งขยะ 

      
 

 โครงการจัดการขยะชุมชน 

      
 

 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรต ิ

      
 

 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน 

      



- ๒๒ - 
 

 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

      
 

 โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน 

      
 

 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

      
 

 โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 

      



- ๒๓ - 
 

 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

     
 
 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 

     
 
  
 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่ เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือ              
มีความประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตําบลยี่งอทราบ              
เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชน      
ในพื้นที่ในระยะตอไป 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒5  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

รังสฤษฎ  ราชมุกดา 
(นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 


