
 
ประกาศ เทศบาลต าบลยางค า 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

**** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** **  

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
ดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลยางค า จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท า
งบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการ
บริหารจดัการเทศบาลต าบลยางค า ดงัน้ี  
ก. วสัิยทัศน์ ของเทศบาลต าบลยางค า  
    "ยางค าเมืองน่าอยู ่มุ่งพฒันาให้ประชาชนอยูดี่มีสุข ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พนัธกิจ ของเทศบาลต าบลยางค า  
     

ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของเทศบาลต าบลยางค าไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดีและมีคุณภาพ 

 

    ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่ 
 

    ยทุธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 
 

    ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

    ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 

ง. การวางแผน 

    เทศบาลต าบลยางค า ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลยางค า ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและ
สงัคมให้ดีและมีคุณภาพ 

135 25,195,000.00 143 27,661,700.00 136 29,605,000.00 136 32,345,000.00 135 34,118,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

32 900,000.00 59 8,539,500.00 46 9,593,400.00 52 23,931,656.00 54 30,783,478.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชนและการท่องเท่ียว 

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

ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

7 350,000.00 7 350,000.00 7 468,000.00 7 568,000.00 7 568,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหาร
องคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 

6 510,000.00 8 1,270,000.00 9 1,720,000.00 9 1,720,000.00 9 1,720,000.00 

รวม 186 27,365,000.00 223 38,231,200.00 203 41,776,400.00 209 58,954,656.00 210 67,579,478.00 
 



    จ. การจดัท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลยางค า ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 119 โครงการ งบประมาณ 10,621,339 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดีและมีคุณภาพ 88 5,398,639.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่าอยู ่ 19 3,997,700.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 3 330,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3 200,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 6 695,000.00 

รวม 119 10,621,339.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ เทศบาลต าบลยางค า มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการคลินิกกฎหมายปรึกษาทนาย
ทอ้งถ่ิน 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ค าปรึกษาดา้นกฎหมายให้
ประชาชน 

ประชาชนต าบลยางค า 

2.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์
เพ่ือการปฏิรูป 

80,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือจดักิจกรรมสร้างความปรองดองในเขต
ต าบลยางค า 

ประชาชนต าบลยางค า 

3.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ด าเนินการตั้งจุดตรวจจุด
บริการในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

4.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

ด าเนินการตั้งจุดตรวจจุดบริการในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ด าเนินการตั้งจุดตรวจจุด
บริการในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

5.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั (อคัคีภยั) 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

จดัอบรมให้ความรู้การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั (อคัคีภยั) 

บุคคลากรและประชาชน
ในเขตต าบลยางค า 

6.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการป้องกนั
และระงบัเหตุสาธารณภยั(ซ้อมแผน) 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับอบรมมีความรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกนัและระงบัเหตุสาธารณภยั 

ต าบลยางค า 

7.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีความรู้
ดา้นวิชาเรียนมากข้ึน 

นกัเรียนศูนย ์พฒันาเดก็
เลก็ 

8.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขนักีฬาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
สมัพนัธ์ 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการของเดก็นกัเรียน 
นกัเรียนศูนย ์พฒันาเดก็
เลก็ 

9.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี

โครงการสานสมัพนัธ์เดก็เลก็กบั
ผูป้กครอง 

10,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

เพ่ือปลูกฝังให้เดก็ตระหนกัถึงความส าคญั
ของผูป้กครอง 

นกัเรียนศูนย ์พฒันาเดก็
เลก็ 



คุณภาพ การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

10.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการจดักิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือจดักิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ เดก็นกัเรียน ศพด. 

11.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการปิดเทอมเพ่ิมประสบการณ์
บริหารรายได ้

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

จดักิจกรรมช่วงปิดเทอมเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ให้แก่เดก็นกัเรียน 

นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

12.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการผูสู้งอาย ุเล่านิทานปลูกฝันวยัเดก็ 10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือปลูกฝังให้เดก็มีนิสยัรักการอ่าน เดก็นกัเรียน ศพด. 

13.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการค่าอาหารเสริม(นม) 1,619,189.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่เดก็
นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

14.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนอาหารกลางวนั ศพด.) 

808,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือจดัซ้ืออาหารกลางวนัให้แก่เดก็นกัเรียน 
ศพด. 

นกัเรียนศูนย ์พฒันาเดก็
เลก็ 

15.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนค่าจดัการเรียนการสอนของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็)(รายหวั) 

280,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าจดัหาส่ือการเรียนการสอน
ให้แก่เดก็นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

นกัเรียนศูนย ์พฒันาเดก็
เลก็ 

16.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็)(ค่าหนงัสือ
เรียน) 

33,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าหนงัสือเรียนนกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

เดก็นกัเรียนอาย ุ3 - 5 ปี 

17.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็)(ค่ากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน) 

70,950.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าพฒันากิจกรรมผูเ้รียนให้แก่เดก็
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

เดก็นกัเรียนอาย ุ3 - 5 ปี 



18.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็)(ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน) 

49,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนให้แก่เดก็
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

เดก็นกัเรียนอาย ุ3 - 5 ปี 

19.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็)(ค่าอุปกรณ์
การเรียน) 

33,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เดก็
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

เดก็นกัเรียนอาย ุ3 - 5 ปี 

20.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
เดก็นกัเรียน 

นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

21.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเล้ียงไก่พนัธ์ุไข่ เพ่ืออาหาร
กลางวนั 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงไก่ส าหรับใชใ้น
อาหารกลางวนัเดก็นกัเรียน 

รร.บา้นดอนแขม 

22.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการตามรอยพ่อหลวง อยูอ่ยา่ง
พอเพียง 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง  รร.บา้นดอนหนั สระบวั 

23.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการพฒันาส่ือการเรียน การสอนเพ่ือ
การศึกษา 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

รร.บา้นหนองแวง ภูเขา 

24.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการจา้งเหมาบริการ รถรับ - ส่ง 
นกัเรียนศูนยพ์ฒันา เดก็เลก็บา้นดอนคอม 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือส่งเสริมเดก็ ท่ีมีฐานะยากจน
และดอ้ย โอกาสทางสงัคมให้ได ้รับการ
เรียน  

เดก็นกัเรียนใน เขตพ้ืนท่ี 

25.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการพฒันาศกัยภาพ ผูสู้งอายุ 200,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมดูแลและพฒันา ศกัยภาพ
ผูสู้งอาย ุ 

ผูสู้งอายใุนเขต พ้ืนท่ี 

26.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสา สมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)กลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสุข ต าบลยางค า 

200,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมดูแลสุขภาพ ให้แก่ประชาชน  
อาสาสมคัร สาธารณสุข 
ต าบลยางค า 

27.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการงานศพปลอดเหลา้ และปลอด
การพนนั 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือลดปัญหาดา้นสุขภาพ การเกิดอุบติัเหตุ 
ปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว  

ประชาชน ต าบลยางค า 

28.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการอบรมการ ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือด าเนินการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติด  

ประชาชน ต าบลยางค า 



29.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการรณรงคด์า้นวินยัจราจร 30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัดา้น วินยัจราจร  ประชาชน ต าบลยางค า 

30.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ พฒันา
กลุ่มสตรีต าบลยางค า 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้กลุ่มสตรีในชุมชน มีความเขม้แขง็
อยา่งย ัง่ยืน  

คณะกรรมการ พฒันาสตรี 
ต าบลยางค า 

31.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ ์สืบสาน 
และถ่ายทอดภูมิปัญญา ทอ้งถ่ิน 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ อนุรักษ ์สืบสาน
และ ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

ต าบลยางค า 

32.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมวฒันธรรม ทอ้งถ่ิน 
ส าหรับ ศพด. 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ส าหรับ ศพด.  
ต าบลยางค า 

33.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมวฒันธรรม และประเพณี
ทอ้งถ่ิน (ลอยกระทง) 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ืออนุรักษสื์บสาน วฒันธรรมและ
ประเพณี ทอ้งถ่ิน  

ต าบลยางค า 

34.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการบุญเดือนหก ตามฮีตสิบสองคอ
งสิบส่ี (กิจกรรมบุญบั้งไฟ) 

150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ืออนุรักษสื์บสาน วฒันธรรมและ
ประเพณี ทอ้งถ่ิน  

ต าบลยางค า 

35.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการประเพณีและวฒันธรรม 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ืออนุรักษสื์บสาน วฒันธรรมและ
ประเพณี ทอ้งถ่ิน  

คณะกรรมการ หมู่ท่ี 
7,10,11 

36.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้ประชาชน ท าความดี
ตามหลกัพระพุทธ ศาสนา 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ืออนุรักษสื์บสาน ศาสนา วฒันธรรม
และ ประเพณีทอ้งถ่ิน  

ต าบลยางค า 

37.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขนักีฬาภายใน ต าบลยางค า 
"ล าห้วยยางคพั" 

300,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน เกิดความสามคัคี
และเสริม สร้างความสมัพนัธ์อนัดี  

ต าบลยางค า 

38.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ และ
นนัทนาการโดยการจดัหา อุปกรณ์กีฬา 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน มีสุขภาพ
พลานามยัท่ี สมบูรณ์แขง็แรง  

ต าบลยางค า 



การศึกษา 

39.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ การปรับปรุงภาวะ โภชนาการ
และสุขภาพเดก็ ของสมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 1) 

6,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
ปรับปรุงภาวะโภชนา และสุขภาพเดก็  

ประชาชน บา้นยางค า หมู่
ท่ี 1 

40.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา ยาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราชกญัญา
สิริวฒันา พรรณวดี) (หมู่ท่ี 1) 

8,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นยางค า หมู่
ท่ี 1 

41.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ้
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 1) 

6,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง 
มะเร็งเตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นยางค า หมู่ท่ี 
1 

42.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเดจ็พระเทพ
รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่
ท่ี 2) 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
พฒันาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ประชาชน บา้นยางค า หมู่
ท่ี 2 

43.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 2) 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็ง เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นยางค า หมู่ท่ี 
2 

44.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา ยาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราชกญัญา
สิริวฒันา พรรณวดี) (หมู่ท่ี 2) 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นยางค า หมู่
ท่ี 2 

45.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 3) 

6,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็ง เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นหนองหวา้ 
หมู่ท่ี 3 

46.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา ยาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราชกญัญา
สิริวฒันา พรรณวดี) (หมู่ท่ี 3) 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นหนองหวา้ 
หมู่ท่ี 3 

47.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

หมู่บา้นตามโครงการ พฒันาระบบ
สุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชนของ
สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (หมู่ท่ี 3) 

9,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
พฒันาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ประชาชน บา้นหนองหวา้ 
หมู่ท่ี 3 

48.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยาม
บรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 4) 

8,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เก่ียวกบัการใชเ้กลือ 
ไอโอดีน  

ประชาชน บา้นดอนแขม 
หมู่ท่ี 4 

49.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ การปรับปรุงภาวะ โภชนาการ
และสุขภาพเดก็ ของสมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 4) 

6,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
ปรับปรุงภาวะโภชนา และสุขภาพเดก็  

ประชาชน บา้นดอนแขม 
หมู่ท่ี 4 

50.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา ยาเสพ

7,535.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นนาง้ิว หมู่
ท่ี 5 



คุณภาพ ติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราชกญัญา
สิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 5) 

ปลดั อบต. 

51.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 5) 

6,785.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็ง เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 
5 

52.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ การปรับปรุงภาวะ โภชนาการ
และสุขภาพเดก็ ของสมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 5) 

5,680.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
ปรับปรุงภาวะโภชนา และสุขภาพเดก็  

ประชาชน บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 
5 

53.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา ยาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราชกญัญา
สิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 6) 

6,400.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นดอนคอม 
หมู่ท่ี 6 

54.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 6) 

5,700.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็ง เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นดอนคอม 
หมู่ท่ี 6 

55.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเดจ็พระเทพ
รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่
ท่ี 6) 

7,900.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
พฒันาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ประชาชน บา้นดอนคอม 
หมู่ท่ี 6 

56.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา ยาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราชกญัญา
สิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 7) 

6,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นหนองแวง 
หมู่ท่ี 7 

57.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยาม
บรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 7) 

7,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เก่ียวกบัการใชเ้กลือ 
ไอโอดีน  

ประชาชน บา้นหนองแวง 
หมู่ท่ี 7 

58.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 7) 

7,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็ง เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นหนองแวง 
หมู่ท่ี 7 

59.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเดจ็พระเทพ
รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่
ท่ี 8) 

6,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
พฒันาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ประชาชน บา้นดอนหนั 
หมู่ท่ี 8 

60.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 8) 

6,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็ง เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นดอนหนั หมู่
ท่ี 8 

61.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา ยาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราชกญัญา
สิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 8) 

8,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นดอนหนั 
หมู่ท่ี 8 



62.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเดจ็พระเทพ
รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่
ท่ี 9) 

8,300.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
พฒันาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ประชาชน บา้นหนองนาง
วงษ ์หมู่ท่ี 9 

63.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 9)  

5,300.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็ง เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นหนองนาง
วงษ ์หมู่ท่ี 9 

64.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา ยาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราชกญัญา
สิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 9) 

6,400.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นหนองนาง
วงษ ์หมู่ท่ี 9 

65.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา ยาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราชกญัญา
สิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 10) 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นหนองแดง 
หมู่ท่ี 10 

66.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยาม
บรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 10) 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เก่ียวกบัการใชเ้กลือ 
ไอโอดีน  

ประชาชน บา้นหนองแดง 
หมู่ท่ี 10 

67.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 10) 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็ง เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นหนองแดง 
หมู่ท่ี 10 

68.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเดจ็พระเทพ
รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่
ท่ี 11) 

6,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
พฒันาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ประชาชน บา้นแดงนอ้ย 
หมู่ท่ี 11 

69.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 11) 

6,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็ง เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นแดงนอ้ย 
หมู่ท่ี 11 

70.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา ยาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราชกญัญา
สิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 11) 

8,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นแดงนอ้ย 
หมู่ท่ี 11 

71.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 12) 

6,500.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็ง เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 
12 

72.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเดจ็พระเทพ
รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่
ท่ี 12)  

6,675.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
พฒันาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ประชาชน บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 
12 

73.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา ยาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์

6,825.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นนาง้ิว หมู่
ท่ี 12 



เพ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราชกญัญา
สิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 12) 

74.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ตาม
โครงการรณรงคแ์ละ แกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจ วยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น ทูล 
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช กญัญาสิริ
วฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 13) 

7,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นยางค า หมู่
ท่ี 13 

75.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเดจ็พระเทพ
รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่
ท่ี 13) 

7,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
พฒันาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ประชาชน บา้นยางค า หมู่
ท่ี 13 

76.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ การปรับปรุงภาวะ โภชนาการ
และสุขภาพเดก็ ของสมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 
13) 

6,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
ปรับปรุงภาวะโภชนา และสุขภาพเดก็  

ประชาชน บา้นยางค า หมู่
ท่ี 13 

77.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็
ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้นม (หมู่ท่ี 14) 

5,300.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ คดักรองกลุ่มเส่ียง
มะเร็ง เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นยางค า หมู่ท่ี 
14 

78.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้นตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเดจ็พระเทพ
รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (หมู่
ท่ี 14) 

8,300.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบัประชาชนในการ 
พฒันาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ประชาชน บา้นยางค า หมู่
ท่ี 14 

79.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

หมู่บา้นตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด To be number 

one (ศูนยเ์พ่ือนใจวยัรุ่น ในชุมชน/
หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 14) 

6,400.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ เยาวชนในการป้องกนั 

และห่างไกลยาเสพติด  
เยาวชนใน บา้นยางค า หมู่
ท่ี 14 

80.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเกษตรพอเพียงอยา่งย ัง่ยืน 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือน าความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียงไปปรับใชใ้นครอบครัวและชุมชน 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
รร.บา้นดอนแขม จ านวน 
100 คน 

81.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการค่ายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
พลานามยันกัเรียน 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนมีกิจกรรมร่วมกนั 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
รร.บา้นดอนหนัสระบวั 
จ านวน 100 คน 

82.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียง (รร.บา้น
นาง้ิว) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
รร.บา้นนาง้ิว จ านวน 
100 คน 

83.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้
สูงวยั (สนง.กศน.หนองเรือ) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลยางค า จ านวน 100 

คน 



กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

84.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเกษตรพอเพียงอยา่งย ัง่ยืน (รร.
บา้นดอนแขม) 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือน าความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียงไปปรับใชใ้นครอบครัวและชุมชน 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลยางค า จ านวน 100 

คน 

85.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้
สูงวยั (สนง.กศน.หนองเรือ) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลยางค า จ านวน 100 

คน 

86.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการรู้ทนัภยัใกลต้วั 20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บา้นหรือ
ชุมชนตระหนกัถึงภยัคุกคามต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นในรูปแบบต่างๆในปัจจุบนั 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลยางค า  

87.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์
โดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
"หมู่บา้นรักษาศิล 5" 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมให้ประชาชนไดน้ าหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการ
ด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลยางค า  

88.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการอบรมประจ าต าบล 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือสงเคราะห์ประชาชนในทอ้งถ่ิน
โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลท่ี
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลตั้งอยู ่
เพ่ือให้ประชาชนไดช่้วยเหลือตนเองได้
และพฒันาตนเองไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง
ตามสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลยางค า 

89.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างหอถงัระบบปะปา
หมู่บา้นบา้นยางค า หมู่ท่ี 1 

498,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้าส าหรับใชเ้พ่ืออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลยางค า หมู่ท่ี 1 

90.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการวางทอ่ระบายน ้า พร้อมบ่อพกั 
คสล. บา้นยางค า หมู่ท่ี 1 (สายทางหลงั
เทศบาลต าบลยางค า) 

67,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชนเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชน 

จดัท าโครงการ/กิจกรรม 
เก่ียวกบัการวางท่อระบาย
น ้าให้กบัประชาชน อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 โครงการ 

91.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นยางค า 
หมู่ท่ี 1(เส้นทางจากบา้นแม่ยอด ถึงบา้น
แม่ดาว) 

50,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม
สะดวกข้ึน 

จดัท าโครงการก่อสร้าง
ถนนให้กบัประชาชน 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 

โครงการ 

92.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นยางค า หมู่ท่ี 2 (เส้นทางจาก
สวนนางบวัลี บุตรดาชยั ถึงหนองทุ่ม) 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม
สะดวกข้ึน 

จดัท าโครงการก่อสร้าง
ถนนให้กบัประชาชน 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 

โครงการ 

93.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปแบบ
ธนาคารน ้าใตดิ้นบา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 3 

(เส้นทางจากบา้นนายสุภาพ จนัทวงษ ์ถึง
บา้นนายสมศกัด์ิ ศิลาจนัทร์)  

94,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชนเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชน 

จดัท าโครงการ/กิจกรรม 
เก่ียวกบัการก่อสร้าง
ระบายน ้าให้กบัประชาชน 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 

โครงการ 



94.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.บา้นหนอง
หวา้ หมู่ท่ี 3(เส้นทางจากสหกรณ์ชุมชน 
ถึง บา้นนายประวิทย ์บุญมีรัก) 

345,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม
สะดวกข้ึน 

จดัท าโครงการปรับปรุง
ถนน ให้กบัประชาชน 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 

โครงการ 

95.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นดอนแขม หมู่ท่ี 4 (เส้นทาง
จากศาลากลางบา้นถึงวดัสาลีวนาราม) 

112,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม
สะดวกข้ึน 

จดัท าโครงการก่อสร้าง
ไหล่ทางให้กบัประชาชน 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 

โครงการ 

96.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 5 

529,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้าส าหรับใชเ้พ่ืออุปโภค
บริโภค 

จดัท าโครงการ/กิจกรรม 
เก่ียวกบัการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้น
ให้กบัประชาชน อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 โครงการ 

97.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล.บา้นดอน
คอม หมู่ท่ี 6 (เส้นทางจากศาลา
กลางบา้น ถึงบา้นนายวนัชยั ขุนเต)้ 

231,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม
สะดวกข้ึน 

โครงการก่อสร้างไหล่ทาง
ให้กบัประชาชน อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 โครงการ 

98.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปแบบ
ธนาคารน ้าใตดิ้น บา้นดอนหนั หมู่ท่ี 8 

(เส้นทางจากบา้นนางทองแดง ศรีดงเคง็ 
ถึงบา้นนางยพิุน โยปัดทุม 

116,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชนเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชน 

จดัท าโครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าให้กบั
ประชาชน อยา่งนอ้ยปีละ 
1 โครงการ 

99.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นหนอง
นางวงษ ์หมู่ท่ี 9(เส้นทางจากบา้นนาย
อรุณ พวงค าถึงท่ีนานางบง ภกัดี) 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม
สะดวกข้ึน 

จดัท าโครงการก่อสร้าง
ถนนให้กบัประชาชน 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 

โครงการ 

100.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน ้าบา้น
หนองนางวงษ ์หมู่ท่ี 9 (เส้นทางจากบา้น
นางเสถียร สีนวลแสงถึงทางหลวงชนบท
หมายเลข 2013) 

73,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชนเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชน 

จดัท าโครงการ/กิจกรรม 
เก่ียวกบัการวางท่อระบาย
น ้าให้กบัประชาชน อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 โครงการ 

101.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการเจาะบอ่บาดาลและโครงสร้าง
หอถงัสูง บา้นหนองแดง หมู่ท่ี10 

404,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชส้ าหรับอุปโภค-
บริโภค 

จดัท าโครงการเจาะบ่อ
บาดาลให้กบัประชาชน 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 

โครงการ 

102.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นหนอง
แดง หมู่ท่ี 10 (เส้นทางจากบา้นนาย
สมศรี จกัราชถึงบา้นนางรหสั เท่ียงอ้ึง) 

88,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม
สะดวกข้ึน 

จดัท าโครงการก่อสร้าง
ถนนให้กบัประชาชน 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 

โครงการ 

103.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบา้นแดง
นอ้ย หมู่ท่ี 11(จากบา้นนายสุบิน มูลแวง 
ไปโคกหนองศาลา) 

337,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม
สะดวกข้ึน 

จดัท าโครงการปรับปรุง
ถนนให้กบัประชาชน 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 

โครงการ 

104.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 12 

120,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชส้ าหรับอุปโภค-
บริโภค 

จดัท าโครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าให้กบั
ประชาชน อยา่งนอ้ยปีละ 
1 โครงการ 

105.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปแบบ
ธนาคารน ้าใตดิ้นบา้นยางค า หมู่ท่ี 13 

(เส้นทางจากบา้นนางรัชนี ศรีวงษแ์สง ถึง
บา้นนายบุญภพ ค าฝ่ัน)  

54,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชนเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชน 

จดัท าโครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าให้กบั
ประชาชน อยา่งนอ้ยปีละ 
1 โครงการ 

106.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปแบบ
ธนาคารน ้าใตดิ้นบา้นยางค า หมู่ท่ี 14 

(เส้นทางจากศาลาประชาคมถึงวดัเวฬุวนั) 
127,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชนเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชน 

จดัท าโครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าให้กบั
ประชาชน อยา่งนอ้ยปีละ 



ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 1 โครงการ 

107.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบติังานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั) 

149,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั)  

จดัท าโครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบติังานป้องกนั 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 

โครงการ 

108.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและการ
ท่องเท่ียว 

โครงการนอ้มน าปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุน การนอ้มน า
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ 

คณะกรรมการ ต าบลยาง
ค า 

109.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและการ
ท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มจกัสาน
ผลิตภณัฑ ์จากไมไ้ผ่ 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันากลุ่ม
อาชีพ  

กลุ่มจกัสาน ผลิตภณัฑ์
จาก ไมไ้ผ ่หมู่ท่ี 2 

110.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและการ
ท่องเท่ียว 

โครงการไร่นาสวนผสม ตามหลกัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

200,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและพฒันา อาชีพเกษตรกรรม  ต าบลยางค า 

111.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม พืชตามแนว
พระราชด าริ สมเดจ็พระเทพฯ (อพ.สธ.) 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ ์พนัธุกรรมพืชตาม
แนว พระราชด าริ  

ต าบลยางค า 

112.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือการท า
การเกษตรท่ีย ัง่ยืน 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป
ตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรดิน
และความจ าเป็นในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

จดัท าโครงการปรับปรุง
บ ารุงดิน อยา่งนอ้ยปีละ 1 

โครงการ 

113.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริมอาชีพหลงัฤดเูก็บเก่ียว 50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้เกษตรกรในต าบลเห็นถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลยางค า จ านวน 100 

คน 

114.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการจดังานรัฐพิธี 15,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือแสดงออกถึงการมี ส่วนร่วมในงานรัฐ
พิธี และวนัส าคญัต่างๆ  

ท่ีท าการปกครอง อ าเภอ
หนองเรือ 

115.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 150,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือพฒันาการบริหาร งานบุคลากรของ 
ทต.ยางค า  

บุคลากร ทต.ยางค า 

116.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการฝึกศึกษาเพ่ิมพูนทกัษะ ให้แก่
ผูดู้แลเดก็ 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน ความรู้แก่ผูดู้แลเดก็  ผูดู้แลเดก็เลก็ 

117.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน อยา่งมี
ส่วนร่วม 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนและ ภาคีการพฒันามี 
ส่วนร่วมในการพฒันา แบบบูรณาการ  

ต าบลยางค า 

118.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการส่งเสริมการพฒันา ทอ้งถ่ินแบบ
บูรณาการร่วมกบั ภาคีเครือข่ายทอ้งถ่ิน 

350,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนและ ภาคีทอ้งถ่ินมีส่วน
ร่วม ในการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ประชาชนและ ภาคีการ
พฒันา ท่ีเก่ียวขอ้ง 

119.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการพฒันาศกัยภาพ คณะกรรมการ
จดัท าแผนพฒันา เทศบาลต าบลยางค า 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้การพฒันา เป็นไปตามระเบียบ มี
ประสิทธิภาพสามารถ แกไ้ขปัญหาความ 
ตอ้งการของประชาชน ในทอ้งถ่ิน  

คณะกรรมการ จดัท า
แผนพฒันา เทศบาล 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     เทศบาลต าบลยางค า มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 12 โครงการ จ านวนเงิน 3,524,989 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงิน 738,268 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดีและมีคุณภาพ 9 1,405,646.84 9 728,268.12 

ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่าอยู ่ 2 484,300.00 
  

ยทุธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 
    

ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    

ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 1 10,000.00 1 10,000.00 

รวม 12 1,899,946.84 10 738,268.12 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณเทศบาลต าบลยางค า ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

2.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,619,189.00 947,596.84 270,218.12 671,592.16 

3.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
อาหารกลางวนั ศพด.) 

808,500.00 100,000.00 100,000.00 708,500.00 

4.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

(โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนบัสนุนค่าจดัการ
เรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ (รายหวั) 

280,500.00 127,500.00 127,500.00 153,000.00 

5.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการจา้งเหมาบริการรถ
รับ ส่งนกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็บา้นดอนคอม 

100,000.00 33,250.00 33,250.00 66,750.00 

6.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมวฒันธรรม
และประเณีทอ้งถ่ิน (ลอย
กระทง) 

100,000.00 82,300.00 82,300.00 17,700.00 

7.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการเกษตรพอเพียง
อยา่งย ัง่ยืน (รร.บา้นดอน
แขม) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

8.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัทโ์ดยใช้
หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หมู่บา้น
รักษาศีล 5 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

9.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการอบรมประชาชน
ประจ าต าบล 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

10.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บา้นแดงนอ้ย หมู่ท่ี 11(สาย
ทางจากนาพ่อสม ศรีสม
นอ้ย ไปฝายหินนอ้ย) 

337,800.00 336,300.00 0.00 1,500.00 



11.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการปรับปรุงหอ้ง
ปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

149,000.00 148,000.00 0.00 1,000.00 

12.  
ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารองคก์ารสู่
ความเป็นเลิศ 

โครงการจดังานรัฐพิธี 15,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

เทศบาลต าบลยางค า หนองเรือ จ.ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดีและมีคุณภาพ 136 32,345,000.00 88 5,398,639.00 9 1,405,646.84 9 728,268.12 

2.ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่าอยู ่ 52 23,931,656.00 19 3,997,700.00 2 484,300.00 
  

3.ยทุธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 5 390,000.00 3 330,000.00 
    

4.ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 7 568,000.00 3 200,000.00 
    

5.ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 9 1,720,000.00 6 695,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

รวม 209 58,954,656.00 119 10,621,339.00 12 1,899,946.84 10 738,268.12 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     เทศบาลต าบลยางค า ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 
 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลยางค าทราบ เพ่ือจะไดพิ้จารณา
การวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 
                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2564 

 
 

                                                                     นายกเทศบาลต าบลยางค า 
 



ขอ้มูล ณ 22/04/2564 

 
 


