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ของ 

 

เทศบาลต าบลยางค า 
อ าเภอหนองเรอื  จังหวัดขอนแก่น 

             



  

ค าน า 
            

รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยางค า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท า
ขึ้นเพ่ือรายงานรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยางค า ในรอบระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ เริ่ม
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย และตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี โดยนายกเทศมนตรีต าบลยางค า ได้แถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลยาง
ค าต่อสภาเทศบาลต าบลยางค า เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม  2564 ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาลต าบล
ยางค าให้เป็นเมืองน่าอยู่ ให้สอดคล้องและต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลยางค าคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    

เทศบาลต าบลยางค าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยางค า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ แนะน า การด าเนินงานของเทศบาลต าบลยางค า เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลต่อไป 

 

 

 
       เทศบาลต าบลยางค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************* 

 
ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล 
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกป ี

 ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2560 เทศบาลต าบลยางค า จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะน า ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยางค า เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาตร์ของเทศบาลต าบลยางค า 
  
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลยางค า  เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลยางค า ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลยางค า  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอหนองเรือ และแผนชุมชนเทศบาลต าบลยางค า   

          วิสัยทัศน์ 
      “ยางค าล้ าสมัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ภูมิปัญญา 
วิถี ฮีตฮอยอิสาน” 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลยางค า  มีรายละเอียด ดังนี้ 
     ๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    เป้าประสงค์ 
     (1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากโรคระบาด  
     (2) ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน และเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  
     (3) ประเพณีท้องถิน่ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป 
     (4) ประชาชนได้รับสวัสดิการครบถ้วนตามสิทธิ 
     (5) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     (6) ประชาชนมีส่วนรวมในการบริหารจัดการ  
     (7) ปัญหายาเสพติดลดลงและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษา  
     (8) การคมนาคมมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  
     (9) ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอส าหรับอุปโภค บริโภค  
     (10) ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
     (11) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอส าหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
     (12) ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
     (13) ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐาน  
     (14) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง  
     
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

          เทศบาลต าบลยางค า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน 
พ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
                  เทศบาลต าบลยางค า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด 
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

140 25,195,000.00 148 27,661,700.00 143 29,605,000.00 14 32,345,000.00 143 36,668,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

125 900,000.00 152 8,539,500.00 139 9,593,400.00 145 28,151,656.00 15 158,739,443.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและ
การท่องเท่ียว 

6 410,000.00 6 410,000.00 5 390,000.00 5 390,000.00 5 390,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 350,000.00 9 350,000.00 9 468,000.00 9 568,000.00 9 668,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
บริหารองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ 

7 510,000.00 9 1,270,000.00 10 1,720,000.00 10 1,720,000.00 10 1,750,000.00 

รวม 287 27,365,000.00 324 38,231,200.00 306 41,776,400.00 312 63,174,656.00 318 198,215,443.00 
 

     
 
 

                 การจัดท างบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                           ผู้บริหารเทศบาลต าบลยางค า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน 
เทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 51 โครงการ งบประมาณ 8,241,650 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ 26 3,171,750.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ 13 4,711,400.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 2 30,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 200,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ 5 128,500.00 

รวม 51 8,241,650.00 
 

    



  

 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลยางค า มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการคลินิกกฎหมาย
ปรึกษาทนายท้องถ่ิน 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย
ให้ประชาชน 

ประชาชนต าบลยางค า 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเฝูาระวังปูองกันและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

300,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการปูองกันและเฝูา
ระวังความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชนต าบลยาง
ค า 

จัดเวรยามเฝูาระวังเพื่อปูองกันและเฝูาระวังภัย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ด าเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ด าเนินการต้ังจุดตรวจจุด
บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ด าเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (อัคคีภัย) 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

จัดอบรมให้ความรู้การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
(อัคคีภัย) 

บุคคลากรและประชาชนในเขตต าบลยางค า 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) (จัดต้ัง) 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 

สมาชิก อปพร. 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการปูองกันและระงับ
เหตุสาธารณภัย(ซ้อมแผน) 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ
เหตุสาธารณภัย 

ต าบลยางค า 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็กนักเรียน 

นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
เด็กนักเรียน ศพด. 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

25,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน 

นักเรียนในเขตพื้นที่ 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการอบรมการ ปูองกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินการปูองกัน และ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติด 

ประชาชน ต าบลยางค า 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน ส าหรับ ศพด. 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ส าหรับ ศพด. 

ต าบลยางค า 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถ่ิน (ลอย
กระทง) 

50,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม
และประเพณี ท้องถ่ิน 

ต าบลยางค า 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการบุญเดือนหก ตามฮี
ตสิบสองคองสิบสี่ (กิจกรรม
บุญบั้งไฟ) 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม
และประเพณี ท้องถ่ิน 

ต าบลยางค า 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการฮีตฮอยอีสาน งาน
ของดี อ าเภอหนองเรือ 

70,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม
และประเพณี ท้องถ่ิน 

ต าบลยางค า 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้ประชาชน 
ท าความดีตามหลักพระพุทธ 
ศาสนา 

30,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ศาสนา 
วัฒนธรรมและ ประเพณี
ท้องถ่ิน 

ต าบลยางค า 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 
 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
ต าบลยางค า "ล าห้วยยางคัพ" 

200,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เกิด
ความสามัคคีและเสริม สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี 

ต าบลยางค า 



  

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ 
และนันทนาการโดยการจัดหา 
อุปกรณ์กีฬา 

100,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มี
สุขภาพพลานามัยที่ สมบูรณ์
แข็งแรง 

ต าบลยางค า 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้าน
รักษาศีล 5" 

50,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมให้ประชาชนได้น า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลยางค า 

0. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

100,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิด
ความสามัคคีและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลยางค า 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการจ้างเหมาบริการรถ
รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

250,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเด็กที่มี
ฐานะยากจนและด้อยโอกาส
ทางสังคมให้ได้รับการเรียน 

เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเฝูาระวังปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การช่วยเหลือดูแลตลอดจนการ
ปูองกันและได้รับการระงับ
โรคติดต่อ หากเกิดการแพร่
ระบาดในพื้นที่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเฝูาระวังและ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
แเละพัฒนาอาสาปศุสัตว์ 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่
และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมให้
มีความรู้เข้าใจและมีทักษะใน
การปฏิบัติงานเฝูาระวังปูองกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ 

อาสาปศุสัตว์เดิมและอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ในพื้นที่
ต าบลยางค า 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1-14 

280,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1-14 

ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุข 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

1,036,750.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนอายุ 3-5 ป ี

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) (จัดต้ัง) 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 

สมาชิก อปพร. 

27. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านยางค า 
หมู่ที่ 1 

0.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับใช้
อุปโภค 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางค า หมู่ที่ 1 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยาง
ค า หมู่ที่ 1 โดยปรับปรุงถังกรองน้ า กรองทรายเดิม 
เพิ่มการติดต้ังระบบเติมผลิตภัณฑ์สารปรับปรุง
คุณภาพน้ า จ านวน 4 ชุด และงานติดต้ังระบบสูบน้ า
ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ติดต้ังปูาย
โครงการจ านวน 1 ปูาย และก่อสร้างตามแบบแปลนที ่
ทต.ยางค าก าหนด 

28. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการถนนดินลูกรังโดยการ
ลงหินคลุกสายตะวันตก บ้าน
ดอนคอม หมู่ที่ 6 

234,00.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมสะดวกข้ึน 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยการลงหินคลุกสายตะวันตก 
บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 โดยการลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ระยะทางความยาว 1,000 เมตร คิด
เป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร 
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
ติดต้ังปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย และก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่ ทต.ยางค าก าหนด 
 

29. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย
ทางไปหนองทุ่มบ้านยางค า 
หมู่ที่ 2 

382,00.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมสะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง เกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 
36 ลูกบาศก์เมตร ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ติดต้ังปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย 
และก่อสร้างตามแบบแปลนที่ ทต.ยางค าก าหนด 
 
 



  

30. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองหว้าไป
บ้านนาง้ิว บ้านหนองหว้า หมู่
ที่ 3 

490,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

รื้อถอนรางยูเดิมความยาว 62 ม.ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.00 ม.จ านวน 280 ท่อน ยาแนวรอยต่อ 
พร้อมบ่อพัก จ านวน 32 บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง ทั้ง 
2 ข้าง ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ปูาย ติดต้ังปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย และก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที่ ทต.ยางค าก าหนด 

31. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบสระน้ า บ้าน
ดอนแขม หมู่ที่ 4 

675,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปูองกันรอบสระน้ าจากสิ่ง
ต่างๆ 

รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 226 ม. สูง 2 ม. ด้านบน
โปร่ง ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ปูาย ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

32. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองแวง-บ้านหนองแดง เส้น
หน้าบ้านนายอิทธิพล สาบุญ
ปัน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 

497,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชามีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง-บ้าน
หนองแดง เส้นหน้าบ้านนายอิทธิพล สาบุญปัน บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 7 กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,200 
ตร.ม. 

33. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากดอน
แดงไปภูเม็ง บ้านหนองนาง
วงษ์ หมู่ที่ 9 

497,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมสะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.00 ม.ยาว 
1,870 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 7,480 ตร.ม. ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

34. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กจากนาพ่อ
สวัสด์ิ บุญรมณ์ ลงหนองศาลา 
บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 

642,400.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนาพ่อ
สวัสด์ิ บุญรมณ์ ลงหนองศาลา บ้านหนองแดง หมู่ที่ 
10 ระยะทางยาว 292 ม. 

35. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างหอถังสูง
พร้อมลงระบบประปาฝายหิน
น้อย บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 11 

400,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับใช้
อุปโภค 

ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมลงระบบประปาฝายหินน้อย 
บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 11 

36. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก
ทางหลวงชนบท หมายเลข 
2013 ไปบ้านนางสมพร 
ชมภูวิเศษ บ้านยางค า หมู่ที่ 
13 

494,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยู) 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 244 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ติดต้ัง
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

37. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
หนองม่วง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 
8 

0.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับใช้
อุปโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาลหนองม่วง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 

38. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการศึกษาความเหมาะสม
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

200,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อด าเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ และความเหมาะสม
ในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทสบาล
ต าบลยางค า 

จัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการก าจัดขยะและ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

39. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 4 จุด บ้าน
ดอนหัน หมู่ที่ 8 

200,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมสะดวกข้ึน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 4 จุด บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 -จุดที่ 1 ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. -จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. -จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. - จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
2 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 108 ตร.ม. 

40. ยุทธศาสตร์พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพใน ท้องถ่ิน 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพใน เขตพื้นที่ 

41. ยุทธศาสตร์พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการไร่นาสวนผสม ตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ
เกษตรกรรม 

ต าบลยางค า 



  

42. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
พืชตามแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พันธุกรรม
พืชตามแนว พระราชด าริ 

ต าบลยางค า 

43. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจ
ภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูธรรมชาติ ต าบลยางค า 

44. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการการปรับปรุงบ ารุงดิน
เพื่อการท าการเกษตรที่ยั่งยืน 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปตระหนักถึงความส าคัญ
ของทรัพยากรดินและความ
จ าเป็นในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

จัดท าโครงการปรับปรุงบ ารุงดิน อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 

45. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมอาชีพหลังฤดู
เก็บเกี่ยว 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เกษตรกรในต าบลเห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นใน
การประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลยางค า จ านวน 100 คน 

46. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของเมล็ดพันธุ์พืช
และเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่ 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลยางค า หมู่ที่ 1-14 

47. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
บริหารองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแสดงออกถึงการมี ส่วน
ร่วมในงานรัฐพิธี และวันส าคัญ
ต่างๆ 

ที่ท าการปกครอง อ าเภอหนองเรือ 

48. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
บริหารองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาการบริหาร งาน
บุคลากรของ ทต.ยางค า 

บุคลากร ทต.ยางค า 

49. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
บริหารองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการฝึกศึกษาเพิ่มพูน
ทักษะ ให้แก่ผู้ดูแลเด็ก 

8,500.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความรู้แก่
ผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ดูแลเด็กเล็ก 

50. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
บริหารองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลยาง
ค า 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้การพัฒนา เป็นไปตาม
ระเบียบ มีประสิทธิภาพ
สามารถ แก้ไขปัญหาความ 
ต้องการของประชาชน ใน
ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ จัดท าแผนพัฒนา เทศบาล 

51. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
บริหารองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานมากยิ่งข้ึน 

ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลต าบลยางค า 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                            เทศบาลต าบลยางค า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จ านวนเงิน 6,258,150 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จ านวน 28 โครงการ จ านวนเงิน 5,145,934 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหน้ีผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ 16 2,187,0700.00 16 2,187,070.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบลและชุมชนให้นา่อยู ่ 8 3,329,500.00 7 2,836,500.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 1 21,420.00 1 21,420.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 65,380.00 2 65,380.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ 2 35,564.00 2 35,564.00 

รวม 29 5,638,934.00 28 5,145,934.00 



  

   

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลยางค า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการเฝูาระวังปูองกันและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

300,000.00 295,000.0 295,800.00 4,20.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 4,815.00 4,815.00 185.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

5,000.00 4,815.00 4,815.00 185.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (อัคคีภัย) 

30,000.00 29,440.00 29,440.00 560.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการอบรมการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

50,000.00 38,320.00 38,320.00 11,680.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการบุญเดือนหก     ตาม
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ (กิจกรรม
บุญบั้งไฟ) 
 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้ประชาชน
ท าความดีตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

30,000.00 28,100.00 28,100.00 1,900.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบลยางค าล าห้วยยางคัพ 

200,000.00 197,200.00 197,200.00 2,800.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
และนันทนาการโดยการจัดหา
อุปกรณ์กีฬา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้าน
ศีล 5” 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

100,000.00 17,420.00 17,20.00 82,580.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการจ้างเหมาบริการรถ
รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

250,000.00 49,200.00 49,200.00 200,800.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
แเละพัฒนาอาสาปศุสัตว์ 

20,000.00 12,310.00 12,310.00 7,690.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1-14 

280,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและ
มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

1,036,750.00 904,650.00 904,650.00 132,100.00 

17. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการถนนดินลูกรังโดยการ
ลงหินคลุกสายตะวันตก บ้าน
ดอนคอม หมู่ที่ 6 

234,000.00 212,000.00 212,000.00 22,000.00 

18. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย
ทางไปหนองทุ่มบ้านยางค า 

382,000.00 381,500.00 381,500.00 500.00 



  

หมู่ที่ 2 

19. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองหว้าไป
บ้านนาง้ิว บ้านหนองหว้า หมู่
ที่ 3 

490,000.00 490,000.00 490,000.00 0.00 

20. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองแวง-บ้านหนองแดง เส้น
หน้าบ้านนายอิทธิพล สาบุญ
ปัน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 

497,000.00 492,000.00 492,000.00 5,000.00 

21. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากดอน
แดงไปภูเม็ง บ้านหนองนาง
วงษ์ หมู่ที่ 9 

497,000.00 492,000.00 492,000.00 5,000.00 

22. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กจากนาพ่อ
สวัสด์ิ บุญรมณ์ ลงหนองศาลา 
บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 

642,400.00 569,000.00 569,000.00 73,400.00 

23. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก
ทางหลวงชนบท หมายเลข 
2013 ไปบ้านนางสมพร 
ชมภูวิเศษ บ้านยางค า หมู่ที่ 
13 
 

494,000.00 493,000.00 0.00 1,000.00 

24. ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 4 จุด บ้าน
ดอนหัน หมู่ที่ 8 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

25. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในท้องถ่ิน 

30,000.00 21,420.00 21,420.00 8,580.00 

26. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจ
ภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ 

50,000.00 26,560.00 26,560.00 23,440.00 

27. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อ
การท าการเกษตรที่ยั่งยืน 

50,000.00 38,820.00 38,820.00 11,180.00 

28. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

29. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยาง
ค า 

50,000.00 25,564.00 25,564.00 24,436.00 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลต าบลยางค า หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ 143 36,668,000.00 26 3,171,750.00 16 2,187,070.00 16 2,187,070.00 

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ 11 158,739,443.00 13 4,711,400.00 8 3,329,500.00 7 2,836,500.00 



  

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 5 390,000.00 2 30,000.00 1 21,420.00 1 21,420.00 

4.ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 668,000.00 5 200,000.00 2 65,380.00 2 65,380.00 

5.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ 10 1,750,000.00 5 128,500.00 2 35,564.00 2 35,564.00 

รวม 318 198,215,443.00 51 8,241,650.00 29 5,638,934.00 28 5,145,934.00 
 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย/ลง
นามสัญญา 

1. โครงการเฝูาระวังปูองและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

√   400,000 300,000 295,800 

2 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ 

√   35,000 5,000 4,815 

3 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลสงกรานต ์

√   35,000 5,000 4,815 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(อัคคีภัย) 

√   30,000 30,000 29,440 

5 โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

√   50,000 25,000 250,000 

6 โครงการอบรมการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

√   50,000 50,000 38,320 

7 โครงการบุญเดือนหกตาม 
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ 
(กิจกรรมบุญบั้งไฟ 

√   200,000 150,000 150,000 

8 โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนท าความดีตาม
หลักพระพุทธศาสนา 

√   50,000 30,000 28,100 

9 โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลยางค าล าห้วย
ยางคัพ 

√   300,000 200,000 197,200 

10 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
และนนัทนาการโดยการ
จัดหาอุปกรณ์กีฬา 

√   100,000 100,000 100,000 

11 โครงการสร้างความ √   50,000 50,000 50,000 



  

ปรองดองสมานฉนัท์โดยใช้
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมูบา้น
รักษาศีล 5” 

12 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

√   100,000 100,000 17,420 

13 โครงการจ้างเหมาบริการ
รถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

√   250,000 250,000 49,200 

14 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
และพัฒนาอาสาปศุสัตว ์

√   20,000 20,000 12,310 

15 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1-14 

√   280,000 280,000 280,000 

16 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนคา่ใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

√   1,500,000 1,036,750 904,650 

รวมทั้งสิ้น 16 - - 3,450,000 2,631,750 2,412,070 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู ่

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัต ิ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย/

ลงนาม
สัญญา 

1 โครงการถนนดนิลูกรังโดยการ
ลงหินคลุกสายตะวนัตก บา้น
ดอนคอม หมู่ที่ 6 

√   234,000 234,000 212,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 สายทางไปหนอง
ทุ่มบ้านยางค า หมู่ที่ 2 

√   569,000 382,000 381,500 

3 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองหว้าไป
บ้านนางิ้ว บา้นหนองหวา้    
หมู่ที่ 3 

√   630,000 490,000 490,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองแวง-บ้าน
หนองแดง เส้นหน้าบ้านนาย

√   690,000 497,000 492,000 



  

อิทธิพล สาบุญปนั  
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากดอนแดงไปภู
เม็ง บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ 
9 

√   4,300,000 497,000 492,000 

6 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กจากนาพ่อ
สวัสดิ์ บญุรมณ์ลงหนองศาลา 
บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 

 √  642,400 642,400 569,000 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
จากทางหลวงชนบท หมายเลข 
2013 ไปบ้านนายสมพร ชมภู
วิเศษ บ้านยางค า หมู่ที่ 13 

 √  536,800 494,000 493,000 

8 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 4 จุด บา้น
ดอนหัน หมู่ที่ 8 

 √  201,840 200,000 
(โอนตั้งจา่ย
เป็นรายการ

ใหม่) 

200,000 

รวมทั้งสิ้น 5 3 - 7,804,040 3,436,400 2,837,500 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย/

ลงนาม
สัญญา 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในท้องถิ่น 

√   30,000 30,000 21,420 

รวมทั้งสิ้น 1 - - 30,000 30,000 21,420 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย/

ลงนาม
สัญญา 

1 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ √   50,000 50,000 26,560 



  

ภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ 

2 โครงการปรับปรุงบ ารุงดิน
เพ่ือการท าการเกษตรที่ยั่งยืน 

√   50,000 50,000 38,820 

รวมทั้งสิ้น 2 - - 100,000 100,000 65,380 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ใน

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย/

ลงนาม
สัญญา 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี √   10,000 10,000 10,000 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันา
เทศบาลต าบลยางค า 

√   100,000 50,000 25,564 

รวมทั้งสิ้น 2 - - 110,000 60,000 35,564 
 
 
 
 
 
 
                  ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ต้องด าเนินการผ่านกระบวนการของแผนพัฒนาเทศบาล 
สู่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยการด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาเทศบาลต าบลยางค า  
ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/ภารกิจ งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 199,699  ส านักปลัดเทศบาล 
2 โครงการจัดงานรัฐพิธี 15,000 ส านักปลัดเทศบาล 
3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปี

งบประมาณ 2564 
400,000 กองคลัง 

4 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 575,000 ส านักปลัดเทศบาล 
5 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  5,000 ส านักปลัดเทศบาล 
6 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  5,000 ส านักปลัดเทศบาล 
7 โครงการเฝูาระวังปูองกันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 351,750 ส านักปลัดเทศบาล 
8 (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)   

243,100 กองการศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน 17,800 กองการศึกษา 



  

ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)  (ค่าหนังสือเรียน) 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงิ นอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)              (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   

38,270 กองการศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)   

26,700 กองการศึกษา 

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)(ค่าอุปกรณ์การเรียน)   

17,800 กองการศึกษา 

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.)  

365,000 กองการศึกษา 

14 โครงการเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน (รร.บ้านดอนแขม)   30,000 กองการศึกษา 
15 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในต าบลยางค า (รร.บ้าน

ดอนแขม)     
20,000 กองการศึกษา 

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลางวัน)  2,664,000 กองการศึกษา 
17 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

49,954 ส านักปลัดเทศบาล 

18 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 10   

10,000 ส านักปลัดเทศบาล 

19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามพระบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 7   

7,000 ส านักปลัดเทศบาล 

20 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามพระบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4   

8,000 ส านักปลัดเทศบาล 

21 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 13   

6,000 ส านักปลัดเทศบาล 

22 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1   

6,000 ส านักปลัดเทศบาล 

23 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5   

5,680 ส านักปลัดเทศบาล 

24 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4   

6,000 ส านักปลัดเทศบาล 

25 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 11   

6,000 ส านักปลัดเทศบาล 

26 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 14   

8,300 ส านักปลัดเทศบาล 

27 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 6   

7,900 ส านักปลัดเทศบาล 

28 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 8   

6,000 ส านักปลัดเทศบาล 



  

29 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 9   

8,300 ส านักปลัดเทศบาล 

30 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่13   

7,000 ส านักปลัดเทศบาล 

31 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12   

6,675 ส านักปลัดเทศบาล 

32 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2   

5,000 ส านักปลัดเทศบาล 

33 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 1   

8,000 ส านักปลัดเทศบาล 

34 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 10   

5,000 ส านักปลัดเทศบาล 

35 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี) หมูที่ 11   

8,000 ส านักปลัดเทศบาล 

36 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 12   

6,825 ส านักปลัดเทศบาล 

37 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 13   

7,000 ส านักปลัดเทศบาล 

38 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 14   

6,400 ส านักปลัดเทศบาล 

39 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 2   

10,000 ส านักปลัดเทศบาล 

40 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 3   

5,000 ส านักปลัดเทศบาล 

41 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 5   

7,535 ส านักปลัดเทศบาล 

42 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 6   

6,400 ส านักปลัดเทศบาล 

43 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 7   

6,000 ส านักปลัดเทศบาล 

44 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 8,000 ส านักปลัดเทศบาล 



  

(ศูนย์เพ่ือนใจ ัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 8   

45 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) หมู่ที่ 9   

6,400 ส านักปลัดเทศบาล 

46 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 10  5,000 ส านักปลัดเทศบาล 
47 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7  7,000 ส านักปลัดเทศบาล 
48 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 8  6,000 ส านักปลัดเทศบาล 
49 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 1  6,000 ส านักปลัดเทศบาล 
50 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 11  6,000 ส านักปลัดเทศบาล 
51 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 14  5,300 ส านักปลัดเทศบาล 
52 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 12  6,500 ส านักปลัดเทศบาล 
53 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2  5,000 ส านักปลัดเทศบาล 
54 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3  6,000 ส านักปลัดเทศบาล 
55 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5  6,785 ส านักปลัดเทศบาล 
56 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6  5,700 ส านักปลัดเทศบาล 
57 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 9  5,300 ส านักปลัดเทศบาล 
58 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3  
9,000 ส านักปลัดเทศบาล 

59 อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ สืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง เต้านม (หมู่ที่ 4)   

6,000 ส านักปลัดเทศบาล 

60 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอหนองเรือ   50,000 ส านักปลัดเทศบาล 
61 โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนคอม 51,700 กองการศึกษา 
62 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จังหวัดขอนแก่น)   30,000 ส านักปลัดเทศบาล 
63 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   39,800 กองการศึกษา 
64 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและนันทนาการโดยการจัดหาอุปกรณ์กีฬา  100,000 กองการศึกษา 
65 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (ลอยกระทง)   82,300 กองการศึกษา 
66 โครงการสร้ า งความปรองดองสมานฉันท์ โดย ใช้หลั กธรรมทาง

พระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"  
50,000 กองการศึกษา 

67 โครงการอบรมประชาชนประจ าต าบล   30,000 ส านักปลัดเทศบาล 
68 "โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางค า หมู่ที่ 2 

(เส้นทางจากสวนนางบัวลี  บุตรดาชัย ถึงหนองทุ่ม)"   
300,000 กองช่าง 

69 "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองแดง  หมู่ที่ 10 
(เส้นทางจากบ้านนายสมศรี จักราช ถึงบ้าน นางรหัส เที่ยงอึ้ง)"   

88,500 กองช่าง 

70 "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางค า หมู่ที่ 1 (เส้นทาง
จากบ้านแม่ยอด ถึงบ้านแม่ดาว)" 

50,000 กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาวงษ์ หมู่ที่ 9 
(เส้นทางจากบ้านนายอรุณ  พวงค าถึงที่นานางบง  ภักดี)   

300,000 กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวง  หมู่ที่ 7 (เส้นทาง
รอบหนองแวงใหญ่)   

301,000 กองช่าง 

73 "โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปแบบธนาคารน้ าใต้ดิน บ้านดอนหัน หมู่ 116,000 กองช่าง 



  

ที่ 8 (เส้นทางจากบ้านนางทองแดง ศรีดงเค็ง ถึงบ้านนานางยุพิน  โยปัด
ทุม)"  

74 "โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปแบบธนาคารน้ าใต้ดิน บ้านยางค า 
หมู่ที่ 13 (เส้นทางจากบ้านนางรัชนี ศรีวงษ์แสง ถึงบ้านนายบุญภพ  
ค าฝั่น)"   

54,400 กองช่าง 

75 "โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปแบบธนาคารน้ าใต้ดิน บ้านยางค า 
หมู่ที่ 14 (เส้นทางจากศาลาประชาคมถึงวัดเวฬุวัน)"   

127,600 กองช่าง 

76 "โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปแบบธนาคารน้ าใต้ดิน บ้านหนอง
หว้า หมู่ที่ 3 (เส้นทางจากบ้านนายสุภาพ จันทวงษ์ ถึงบ้านนาย
สมศักดิ์  ศิลาจันทร์)"  

94,000 กองช่าง 

77 "โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่  9 
(เส้นทางจากบ้านนางเสถียร สีนวลแสง ถึง ทางหลวงชนบท หมายเลข 
2013)"   

71,500 กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางค า  หมู่ที่ 1  498,400 กองช่าง 
79 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแขม หมู่ที่ 4 

(เส้นทางจากศาลากลางบ้านถึงวัดสาลีวนาราม)   
112,000 กองช่าง 

80 "โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 
(เส้นทางจากศาลากลางบ้านถึงบ้านนายวันชัย  ขุนเต้)"   

222,500 กองช่าง 

81 "โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3  
(เส้นทางจากสหกรณ์ชุมชนถึงบ้านนายประวิทย์  บุญมีรัก)"   

345,000 กองช่าง 

82 "โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 11 
(สายทางจากนาพ่อสม  ศรีสมน้อย ไปฝายหินน้อย)"  

336,300 กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 12   120,000 กองช่าง 
84 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 5   529,000 กองช่าง 
85 "โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย"  148,000 กองช่าง 
86 "โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านยางค า หมู่ที่ 1 

(สายทางหลังเทศบาลต าบลยางค า)"   
66,000 กองช่าง 

87 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  8,000 กองช่าง 

  

        โดยเทศบาลต าบลยางค าได้ตั้งงบประมาณแบบสมดุล ประมาณการรายรับไว้ จ านวน 65,521,600 บาท  
ประมาณการรายจ่ายไว้ จ านวน  65,521,600 บาท โดยมียอดงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 
 1.มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  49,021,527.70 บาท 
 2.มีการโอนเพิ่มงบประมาณ   จ านวน     2,797,403.53  บาท 
 3.มีการโอนลดงบประมาณ   จ านวน     2,797,403.53  บาท 
  4.ก่อหนี้ผูกพัน(จัดซื้อครุภัณฑ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน) จ านวน  3,359,271.50 บาท 
 5.มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  49,021,527.70 บาท 
 5.งบประมาณคงเหลือ   จ านวน  13,140,800.00 บาท 
 
 
 



  

 



  

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปีต่อไป 
 
ปัญหา อุปสรรค 
 1.โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรม และมีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ 
 2.รัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่จะด าเนินโครงการ/กิจกรรมจ าเป็นเร่งด่วนที่จะด าเนินงานนั้นไม่มีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือด าเนินโครงการ ซึ่งการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นมีข้ันตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือด าเนินการ 
 3.งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ
ต้องการของประชาชน จึงท าให้การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า 
 4.การเสนอโครงการ/กิจกรรมมีมากเกินกว่าศักยภาพของเทศบาลที่จะด าเนินการ จะท าให้การบริหาร
นั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
 
 ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลยางค า มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางใจและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลยางค า จึงมีข้อเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีต าบลยางค า  ดังนี้ 

1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทางเทศบาลมีข้อจ ากัดด้าน
สถานะการคลัง 

3) โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเสนอมาหลายโครงการ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณท่ีจะสามารถด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้
เรียงล าดับความส าคัญของโครงการให้ค านึงถึงสภาพปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน 

4) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

5) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 6) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากข้ึน 
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลต าบลยางค าสามารถด าเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมี
ความพึงใจมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 


