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ค าน า 

  เอกสารแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ฉบับนี้มีรายละเอียด
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์  ขั้นตอนและประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่อยู่
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลยะหา  ที่ได้รับงบประมาณในการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ซ่ึงแต่ละโครงการ/กิจกรรม  จะแสดงรายละเอียดและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลยะหา 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนการด าเนินงานฉบับนี้  จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ 
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลให้สามารถปฏิบัติ   รวมทั้งเป็นคู่มือในการ
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
แผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงาน (Action  Plan) หมายถึง แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
  โครงการพัฒนา  หมายถึง  โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 เป็นการแปลงแผนงาน/
โครงการของเทศบาลต าบลยะหา ที่ทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าข้ึนภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาด าเนินการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลยะหา เพ่ือจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาในแง่ของกิจกรรมการ
ด าเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่
จะต้องใช้ในการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องและมีความชัดเจนเพียงพอที่จะน าไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะท าให้
แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น  นอกจากนี้แผนการ
ด าเนินงานยังเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือ
ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล  ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕48 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

๒. เพ่ือเป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

๓. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลยะหา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

๔. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการ/แผนงาน ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  ๕. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงานพัฒนา 
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 25, 12 
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

          ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วน ามาจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 

  ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา รวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลยะหา  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลยะหา  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานใน
พ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือ  กิ่งอ าเภอ 
 

  ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล 
ต าบลยะหา ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลยะหา แล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลยะหา  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน ๒ ส่วน 
  ส่วนที่ ๑ บทน า 
  ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ 
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  ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา  น าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลยะหาพิจารณา  แล้วเสนอนายกเทศมนตรีต าบลยะหา  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

  ๑. ท าให้ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทราบถึงกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานใน
การพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา  และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
ได้อย่างชัดเจน 
  ๒. แผนการด าเนินงานประจ าปี  ท าให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
สามารถน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น 
  ๓. แผนการด าเนินงานประจ าปี  ท าให้ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลโครงการ  หรือผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น 
  ๔. แผนการด าเนินงานประจ าปี  ท าให้ผู้มีหน้าที่ติดตามประเมินผล  สามารถติดตามและ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานและประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนรวมทั้ง
สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา – อุปสรรค ในการ
ด าเนินงาน ต่อไป 



 



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการก่อสร้างร้ัว ร้ัวตาข่ายเหล็ก ๒๔๐,๐๐๐ บริเวณทางเท้า กองช่าง

ตาข่ายเหล็ก สูง 5.00 เมตร ถนนสันติราษฎร์และ
ยาว  20.00 เมตร ถนนพิทักษ์ธานี
จ านวน 2 ชุด

2 โครงการก่อสร้างลาน กอ่สร้างลาน คสล. 300,000 เทศบาลต าบลยะหา กองช่าง
คสล. บริเวณข้าง หนา 0.15 เมตร
อาคารละมาด พร้อม พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 130 ตารางเมตร พร้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์
3 โครงการเสริมผิว เสริมผิวลาดยาง กว้าง 650,000 ถนนสันติราษฎร์ 2 กองช่าง

ลาดยางพารา 4.00 เมตร ยาว 358 เมตร เทศบาลต าบลยะหา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
ถนนสันติราษฎร์ 2 หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 

1,432 ตารางเมตร

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลยะหา

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

-6-

แบบ ผด.02 



๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ โครงการเสริมผิว เสริมผิวลาดยาง ๒๑๐,๐๐๐ ถนนรอบอาคาร กองช่าง

ลาดยางพารา พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า อเนกประสงค์
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 460 ตารางเมตร เทศบาลต าบลยะหา
ถนนรอบอาคาร
อเนกประสงค์

รวม 4 โครงการ - 1,400,000  - -

สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

โครงการ

-7-

แบบ ผด.02 



เทศบาลต าบลยะหา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการอบรมให้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 30,000 เทศบาลต าบลยะหา ส านักปลัด

ความรู้งานป้องกันและ พนักงานดับเพลิง,พนักงาน เทศบาล
บรรเทาสาธารณภัย ในองค์กรและประชาชนใน

เขตเทศบาล
2 โครงการลดอุบัติเหตุ รณรงค์การลดอุบัติเหตุ 20,000 บริเวณศูนย์กู้ภัย ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาล ได้แก่ ในช่วงเทศกาล แม่กอเหนี่ยวยะหา เทศบาล
วันขึ้นปีใหม,่ ถนนพิทักษ์ธานี
วันสงกรานต์ ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

บัญชบีัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ

-8-

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕64

สถานทีด่ าเนินการ

แบบ ผด.02 



3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ โครงการซักซ้อมแผน ซักซ้อมแผนป้องกันและ 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักปลัด

ป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัยใน เทศบาลต าบลยะหา เทศบาล
สาธารณภัยในศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบลยะหา
ต าบลยะหา

4 โครงการฝึกอบรมชุด จดัอบรมชุดจติอาสา 120,000 เทศบาลต าบลยะหา ส านักปลัด
ปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ภัยพิบัติ ประจ าเทศบาล เทศบาล
ประจ าเทศบาล ต าบลยะหา
ต าบลยะหา

รวม 4 - 180,000 - -

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

-9-

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02 



๓.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการป้องกันและ 1. จัดซ้ือวัคซีนและยาคุม 15,000 อาคารป้องกันและ กองสาธารณ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ก าเนิด บรรเทาสาธารณภัย สุขและส่ิงแวด
และควบคุมสุนัขจรจดั 2. ให้บริการฉีควัคซีน เทศบาลต าบลยะหา ล้อม

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ยาคุมก าเนิด

2 โครงการอันเนื่อง สนับสนุนหรือด าเนินงาน 100,000 เขตเทศบาลต าบลยะหากองสาธารณ
มาจากพระราชด าริ ตามโครงการอันเนื่อง สุขและส่ิงแวด

มาจากพระราชด าริ ล้อม
รวม 2 - 115,000     - -

พ.ศ. ๒๕63
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. ๒๕64

-10-

แบบ ผด.02 



๓.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการป้องกันและ อบรมเชิงปฏิบัติการและให้ 20,000 ชุมชน 5 ชุมชน ส านักปลัด

ดูแลความปลอดภัย ความรู้ดูแลความปลอดภัย ในเขตเทศบาล เทศบาล
ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน ต าบลฃยะหา

๒ โครงการอบรมให้ อบรมเชิงปฏิบัติการและให้ 10,000 ณ หอ้งประชุมบงูอยาฮา ส านักปลัด
ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้กฎหมายจราจร ชั้น 3 อาคารอเนก เทศบาล
กฎหมายจราจร แก่ประชาชน ประสงค์ และสถาน 

ศึกษาในเขตเทศบาล
ต าบลยะหา

๓ โครงการชุมชนยะหา อบรมให้ความรู้และรณรงค์ 10,000 โรงเรียนบ้านยะหา กองสาธารณ-
ห่างไกลยาเสพติด แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียน สุขและส่ิง

บา้นยะหา แวดล้อม
4 โครงการแข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 150,000     สนามหน้าทีว่่าการ กองสาธารณ-

ชุมชนสัมพันธ์ต่อต้าน ชุมชนสัมพันธ์ต่อต้าน อ าเภอยะหา สุขและส่ิง
ยาเสพติด ยาเสพติด แวดล้อม

-11-

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

แบบ ผด.02 



๓.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕ โครงการส่งเสริมพัฒนา จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ 50,000 1.จดัอบรมห้องประชุม ส านักปลัด

ศักยภาพผู้น าศาสนา และศึกษาดูงานนอกพืน้ที่ เทศบาลต าบลยะหา เทศบาล
ผู้น าชุมชนและผู้น า แก่ผู้น าศาสนา,ผู้น าชุมชน 2.ศึกษาดูงานนอก
ท้องถิ่น และผู้น าท้องถิ่น สถานที่

๖ โครงการสภากาแฟ จัดเวทีการรับฟังความ ๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เพือ่ประชาชน คิดเห็นจากประชาชน ต าบลยะหา เทศบาล

7 โครงการส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่ง 30,000 ฝายมีชีวิต 1025 กองการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้

8 โครงการยะหา 1. ฝึกอบรมให้ความรู้ 100,000 เทศบาลต าบลยะหา ส านักปลัด
 Branding 2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เทศบาล

3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
รวม 8 โครงการ - 390,000 - -

-12-

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

แบบ ผด.02 



๓.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการฝึกทักษะ จัดอบรมฝึกทกัษะพื้นฐาน ๓๐,๐๐๐ สนามหน้าทีว่่าการ กองการศึกษา

พืน้ฐานการเล่นกีฬา การเล่นกีฬาแก่เยาวชน อ าเภอยะหา
แก่เยาวชน

๒ โครงการส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุน 20,000 เทศบาลต าบลยะหา กองการศึกษา
เยาวชนและประชาชน ให้เยาวชนและประชาชน และนอกพืน้ที่

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ทุกระดับ
การแข่งขันกีฬา

๓ โครงการจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 20,000       สนามหน้าทีว่่าการ กองการศึกษา
ฟุตบอลเยาวชน เยาวชน อ าเภอยะหา

รวม 3 - 70,000      

-13-

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

แบบ ผด.02 



๓.5 แผนงานงบกลาง
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการสงเคราะห์ สนับสนุนเบีย้ยังชีพ ๒,๑๑๐,๘๐๐ ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต าบลยะหา เทศบาล
ต าบลยะหา 

๒ โครงการสงเคราะห์ สนับสนุนเบีย้ยังชีพ ๕๗๑,๔๐๐ ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
เบีย้ยังชีพคนพิการ คนพิการเทศบาล ต าบลยะหา เทศบาล

ต าบลยะหา 

๓ โครงการสงเคราะห์ สนับสนุนเบีย้ยังชีพ ๓๖,๐๐๐ ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลยะหา เทศบาล

รวม 3 - 2,718,200      

-14-

โครงการ
พ.ศ. ๒๕63

สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02 



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
๔.๑ แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการอาหารเสริม สนับสนุอาหารเสริม (นม) ๑,๐๔๐,๐๐๐ โรงเรียนบ้านยะหา กองการศึกษา

(นม) โรงเรียนบ้านยะหา โรงเรียนบ้านยะหา

๒ โครงการอาหารเสริม สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ๘๓,๒๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
(นม) ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลยะหา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลยะหา
ยะหา

๓ โครงการอุดหนุน สนับสนุนอาหารกลางวัน ๒,๐๐๐,๐๐๐ โรงเรียนบ้านยะหา กองการศึกษา
อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านยะหา
โรงเรียนบ้านยะหา

-15-

พ.ศ. ๒๕64
สถานทีด่ าเนินการ

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

โครงการ
พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลยะหา

แบบ ผด.02 



๔.๑ แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการจัดจ้าง ค่าอาหารกลางวัน 196,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลยะหา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลยะหา
เทศบาลต าบลยะหา

5 โครงการสนับสนุน สนับสนุนค่าหนังสือเรียน 45,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายการบริหาร ค่าอุปกรณ์การเรียน เทศบาลต าบลยะหา
สถานศึกษา ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนและ

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับนักเรียนทีม่ีอายุ
3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

6 โครงการหนูน้อยเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ 30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
รู้สู่โลกกว้าง นักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลยะหา

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

-16-

แบบ ผด.02 



๔.๑ แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน 68,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการสอน เทศบาลต าบลยะหา
ของศูนย์พัฒนา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล

ต าบลยะหา
8 โครงการสานสัมพันธ์ เพือ่ส่งเสริมความสัมพันธ์ ๓๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีดี่ระหว่างครู ผู้ปกครอง เทศบาลต าบลยะหา
เทศบาลต าบลยะหา นักเรียนในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา
9 โครงการจัดงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริม ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลยะหา กองการศึกษา

วันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชน
10 โครงการจัดหาส่ือการ จัดหาส่ือการเรียนการสอน ๑๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เรียนการสอนเชิง เชิงสัญลักษณ์ของความ เทศบาลต าบลยะหา
สัญลักษณ์ของความ เป็นชาติ
เป็นชาติ

รวม 10 - 3,602,400  

-17-

พ.ศ. ๒๕63
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02 



๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมกวนอาซูรอ ๕๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลยะหา กองการศึกษา

กวนอาซูรอ
2 โครงการจัดงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ 100,000     เทศบาลต าบลยะหา กองการศึกษา

อนุรักษ์และสืบสาน การอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง

3 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ 100,000     เขตเทศบาลต าบลยะหา กองการศึกษา
รอมฎอนสัมพันธ์ เดือนรอมฎอนสัมพันธ์

๔ โครงการจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ 30,000       เทศบาลต าบลยะหา กองการศึกษา
วันฮารีรายออีด้ิลฟิตรี งานวันฮารีรายออด้ิีลฟติรี

5 โครงการจัดงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ 30,000       เขตเทศบาลต าบลยะหากองการศึกษา
วันฮารีรายออีด้ิลอัฎฮา งานวันฮารีรายออีด้ิลอัฎฮา

๖ โครงการจัดงานเมาลิด จดักจิกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกบั 30,000 เทศบาลต าบลยะหา กองการศึกษา
งานเมาลิด

7 โครงการจัดงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ ๓๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ ต าบลยะหา

-18-

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02 



๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการฝึกอบรม เข้าค่ายอบรมคุณธรรม 50,000 ศูนย์การศึกษาอิสลาม กองการศึกษา

ค่ายจริยธรรมเยาวชน จริยธรรมแก่เยาชน ประจ ามัสยิดกลาง
(ตาดีกา) อ าเภอยะหา

๙ โครงการค่ายอบรม จัดกิจกรรมอบรม 40,000 ณ หอ้งประชุมบงูอยาฮา กองการศึกษา
หนูรักอัลกุรอาน คุณธรรมจริยธรรม ชั้น 3 อาคารอเนก

ตามหลักศาสนาอิสลาม ประสงค์ เทศบาลต าบล

เด็กและเยาวชน ยะหา
10 โครงการขบวนแห่ จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 20,000 เขตเทศบาลต าบลยะหา กองการศึกษา

วัฒนธรรมและของดี และของดีเมืองยะหา
เมืองยะหา

11 โครงการส่งเสริม จัดกิจกรรมด้านประเพณี ๓๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลยะหา กองการศึกษา
สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น

สถานทีด่ าเนินการ
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พ.ศ. ๒๕63
โครงการ

พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02 



๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๒ โครงการอนุรักษ์ จัดกิจรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ 30,000 เขตเทศบาลต าบลยะหา กองการศึกษา

และส่งเสริมภูมิปัญญา การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ท้องถิ่น

รวม 12 - 540,000    

-20-

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
สถานทีด่ าเนินการโครงการ

แบบ ผด.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
๑.1 แผนงานการเกษตร
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการขุดลอก ขุดลอกคลอง ๔๕๐,๐๐๐ ขุดลอกคลองกอแย่ง กองช่าง

คลองกอแยง่ ขนาดกว้าง 20 เมตร เทศบาลต าบลยะหา
ยาว 250 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร

รวม 1 โครงการ - 450,000     - -

-21-

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
เทศบาลต าบลยะหา

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02 



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
๖.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวเนื่อง ๓๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลยะหา ส านักปลัด

เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ในวันท้องถิ่นไทย เทศบาล
๒ โครงการจัดงานวัน จัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวเนื่อง ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลยะหา ส านักปลัด

เทศบาล ในวันเทศบาล เทศบาล
๓ โครงการประชุม จัดประชุมประชาคมเมือง ๒๐,๐๐๐ ที่ท าการชุมชน 5 ชุมชน กองวิชาการ

ประชาคมเมืองเพือ่ เพือ่จัดท า ทบทวน ห้องบูงอยาฮา ชั้น 3 และแผนงาน
จัดท า ทบทวน เปล่ียนแปลง/แก้ไข อาคารอเนกประสงค์
เปล่ียนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลยะหา
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลยะหา
เทศบาลต าบลยะหา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
สถานทีด่ าเนินการ

เทศบาลต าบลยะหา

โครงการ

-22-

แบบ ผด.02 



๖.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ โครงการท าความ จดักจิกรรมท าความสะอาด 20,000 ในบริเวณเขตส านักงานส านักปลัด

สะอาด ประจ าปี ประจ าปี (Big Cleaning เทศบาลต าบลยะหาและ เทศบาล
(Big Cleaning Day) Day) รอบบริเวณส านักงาน

รวมทัง้ชุมชน 5 ชุมชน
5 โครงการจัดงาน 1. จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 80,000 เทศบาลต าบลยะหา/ ส านักปลัด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ ศาลาประชาคม เทศบาล
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามา ทีว่่าการอ าเภอยะหา
พระปรเมนทรรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกณ พระวชิรเกล้า
ลงกร พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว
เจ้าอยู่หัว 2. เข้าร่วมกิจกรรมร่วม

พิธีถวายพระพร
3. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

-23-

แบบ ผด.02 



๖.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการจัดงาน จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๓๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลยะหา ส านักปลัด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เทศบาล
สมเด็จพระนางเจ้า พัชรสุธาพิมลลักษณ
สุทิดา พัชรสุธาพิมล พระบรมราชินี
ลักษณ พระบรมราชินี

7 โครงการฝึกอบรม อบรมสัมมนาและ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
ทัศนศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาดูงานของ ต าบลยะหา และ เทศบาล
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พืน้ทีต่่างจังหวัด
เทศบาล พนักงาน พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาล
เทศบาล

8 โครงการพัฒนาทักษะ อบรมให้ความรู้เทคโนโลยี ๑๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลยะหา ส านักปลัด
และความรู้ด้านการ สารสนเทศ ผู้บริหาร, เทศบาล
ใช้เทคโนโลยีสาร สมาชิกสภา,พนักงาน,ลูกจ้าง

สนเทศ และประชาชน

สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63

โครงการ

-24-

พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02 



๖.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการป้องกันและ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลยะหา กองวิชาการ

ปราบปรามการทุจริต การป้องกันการทุจริต และแผน
รวม 9 - 510,000     
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พ.ศ. ๒๕64
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด.02 

































จ านวนโครงการ ร้อยละของ จ านวนงบประมาณ ร้อยละ
ในปี 2564 โครงการทัง้หมด ในปี 2564 ของงบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรและการโยธา 4 7.14 1,400,000            14.03

รวม 4 7.14 1,400,000           14.03
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป -             -             -                      -             

รวม -             -             -                      -             
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 7.14 180,000               1.80
    3.2 แผนงานสาธารณสุข 2 3.57 115,000               1.15
    3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 8 14.29 390,000               3.91
    3.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรรม และนันทนาการ 3 5.36 70,000                 0.70
    3.5 แผนงานงบกลาง 3 5.36 2,718,200            27.25

รวม 20 35.71 3,473,200           34.82

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลต าบลยะหา
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร/์แนวทาง หน่วยงานด าเนินการ

-4-

แบบ ผด.01 



จ านวนโครงการ ร้อยละของ จ านวนงบประมาณ ร้อยละ
ในปี 2564 โครงการทัง้หมด ในปี 2564 ของงบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา 

    ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

    4.1 แผนงานการศึกษา 10 17.86 3,602,400            36.11
    4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 12 21.43 540,000               5.41

รวม 22 39.29 4,142,400           41.53
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1 แผนงานการเกษตร 1 1.79 450,000               4.51

รวม 1 1.79 450,000              4.51
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและพฒันาบุคลากร
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 16.07 510,000               5.11

รวม 9 16.07 510,000              5.11
รวมทัง้สิ้น 56 100 9,975,600           100

ยุทธศาสตร/์แนวทาง หน่วยงานด าเนินการ
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แบบ ผด.01 







จ านวนโครงการ ร้อยละของ จ านวนงบประมาณ ร้อยละ
ในปี 2564 โครงการทัง้หมด ในปี 2564 ของงบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรและการโยธา 4 7.14 1,400,000            14.03

รวม 4 7.14 1,400,000           14.03
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป -             -             -                      -             

รวม -             -             -                      -             
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 7.14 180,000               1.80
    3.2 แผนงานสาธารณสุข 2 3.57 115,000               1.15
    3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 8 14.29 390,000               3.91
    3.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรรม และนันทนาการ 3 5.36 70,000                 0.70
    3.5 แผนงานงบกลาง 3 5.36 2,718,200            27.25

รวม 20 35.71 3,473,200           34.82

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลต าบลยะหา
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร/์แนวทาง หน่วยงานด าเนินการ
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แบบ ผด.01 



จ านวนโครงการ ร้อยละของ จ านวนงบประมาณ ร้อยละ
ในปี 2564 โครงการทัง้หมด ในปี 2564 ของงบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา 

    ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

    4.1 แผนงานการศึกษา 10 17.86 3,602,400            36.11
    4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 12 21.43 540,000               5.41

รวม 22 39.29 4,142,400           41.53
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1 แผนงานการเกษตร 1 1.79 450,000               4.51

รวม 1 1.79 450,000              4.51
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและพฒันาบุคลากร
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 16.07 510,000               5.11

รวม 9 16.07 510,000              5.11
รวมทัง้สิ้น 56 100 9,975,600           100

ยุทธศาสตร/์แนวทาง หน่วยงานด าเนินการ

-5-

แบบ ผด.01 






