
 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

               ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 2560 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน     
               ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่องจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การ
ใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง ดังนี้  
              วิสัยทัศน์ ของอบต.ยางหย่อง  
              "คุณภาพชีวิตดี ชีวีมีสุขอย่างพอเพียง" 
              ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่องได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา          

ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
              1. การพัฒนาด้านโครงสร้ัางพ้ืนฐาน 
              2. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
              5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
              6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
              7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม 

             การวางแผน 
             องค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
              องค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่องได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  



ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้ัาง
พื้นฐาน 

25 8,551,300 32 15,683,400 57 46,803,100 56 45,604,200 24 9,951,000 

การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 320,000 8 400,000 8 370,000 8 400,000 8 370,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

21 1,844,600 21 1,907,100 22 2,198,100 21 2,209,600 23 2,229,600 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

12 115,650,000 11 125,590,000 16 134,440,000 18 150,155,000 10 118,980,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

8 1,715,000 7 1,415,000 7 1,785,000 6 1,485,000 6 1,485,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

19 9,450,000 18 7,170,000 17 7,110,000 16 7,090,000 18 7,790,000 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการที่
ดีและการมสี่วน
ร่วม 

15 1,485,000 13 1,493,000 21 2,257,900 18 1,462,400 17 1,949,000 

รวม 106 
139,015,90

0.00 
110 

153,658,50
0.00 

148 
194,964,10

0.00 
143 

208,406,20
0.00 

106 
142,754,60

0.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ยางหย่อง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 64 
โครงการ งบประมาณ 15,910,500 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้ัางพ้ืนฐาน 8 4,716,300.00 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 245,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 17 1,529,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 490,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4 380,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 16 7,081,700.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม 11 1,468,000.00 

รวม 64 15,910,500.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ยางหย่อง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
คูส่งน้ า สายป่า
ตาล หมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 5 

484,500 กองช่าง 

เพ่ือให้เกษตรได้รับ
การจัดสรรน้ าอย่าง
รวดเร็วและเพียงพอ
กับระยะเวลาที่
ได้รับการจัดสรร 

ปรับปรุงโดยการสร้างเป็น 
คูส่งน้ า คสล.รูปตัวยู กว้าง 
0.60 ม.ยาว 200 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.70 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ยางหย่อง
ก าหนด 

2.  
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สาย
เลียบคลอง
ชลประทาน ฝั่ง 
อบต.ยางหย่อง 
หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ 

2,652,000 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
และเกษตรกรมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลิตผลได้อย่าง
สะดวกยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 5 
ม. ยาว 1,020 ม.หนา 
0.05 ม. พื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 5,100 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ยางหย่อง
ก าหนด 

3.  
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการจัดท า
ป้ายซอยภายใน
ต าบล 

270,000 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
ติดต่อระหว่างกัน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าป้าย
ช่ือซอย ช่ือถนนต่างๆ
ภายในต าบล ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 0.80 
เมตร จ านวน 60 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ยางหย่องก าหนด 
 
 
 



4.  
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
แม่น้ าเพชรบุรี ท่า
ต้นหมาก ซอย 4 
หมู่ที่ 4 

450,000 กองช่าง 

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง
แม่น้ าเพชรบุรี
ในช่วงฤดูน้ าหลาก 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
คสล.ขนาดกว้างรวมบันได
ทางลงแม่น้ าเพชรบุรี 
11.50 เมตร พร้อมบันได
ทางลงแม่น้ าขนาดกว้าง 
2.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต. 
ยางหย่องก าหนด 

5.  
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย
บ้านนายแหลม-
นายวี หมู่ที่ 3 

146,500 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3 
ม. ยาว 120 ม.หนา 
0.10 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 360 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ยางหย่อง
ก าหนด 

6.  
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าซอย
บ้านนายเวียน ยิ้ม
กมล หมู่ที่ 3 

126,400 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง
รวม 0.50 เมตร ยาว 68 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.ยางหย่องก าหนด 

7.  
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. หนอง
กระท า ซอย 2 
หมู่ที่ 4 

196,900 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลยางหย่องมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนน คสล.เดมิ 
โดยการลาดยางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 
177 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. พร้อมพ้ืนท่ีส่วนขยาย
ทางเข้า-ออก (หูช้าง) หรือ
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 738 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ยางหย่องก าหนด 

8.  
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. หนอง
กระท า ซอย 3 
หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2 

390,000 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลยางหย่องมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนน คสล.เดมิ 
โดยการลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีตทับผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 
215 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. และขนาดกว้าง 3 ม.
ระยะทาง 113  ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. และขนาด
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 20 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
พร้อมพื้นที่ส่วนขยาย



ทางเข้า-ออก (หูช้าง) หรือ
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 1,287 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ยางหย่องก าหนด 

9 

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการยาง
หย่องรักษ์
ธรรมชาติ 

30,000 
 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ 

จัดอบรมและทัศน
ศึกษาเรื่องการปลูกฝัง
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้แก่
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป  

10  

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
ปลูกต้นไม้
ประจ าปี 

15,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก
ให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญของการ
ปลูกต้นไม้เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จัดการรณรงค์ปลูก
ต้นไม้ในวันต้นไม้
แห่งชาติในพ้ืนที่ที่
ก าหนด 

11  

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดหาถัง
รองรับขยะ
เพ่ิมเติม 

180,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านขยะ
ชุมชน 
 

จัดหาถังรองรับขยะ
เพ่ิมเติม 

12  

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

20,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดการขยะมูลฝอย
ภายในต าบลยางหย่อง
อย่างถูกต้องครบวงจร 
สามารถลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนน า
กลับมาใช้ประโยชน์ ใช้
ซ้ าและมาแปรรูปเพื่อ
ใช้ใหม ่

ด าเนินการจัดหาถังขยะ
เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์และ
ขยะที่เป็นอันตราย 
ประชาสมัพันธ์อบรมให้
ความรู้แก่ครัวเรือนและ 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ในการคัดแยกขยะ
อย่างถกูวิธี เช่น การท าปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยชีวภาพ 

13  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม 
การจัดกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,  

เพ่ือให้เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่น ๑.
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒,๐๐๐ บาท ๒.โครงการ
นิทานพ้ืนบ้าน ๑,๐๐๐ 
บาท ๓ .โครงการวันส าคญั 
๑,๐๐๐บาท ๔.โครงการ



สืบสานประเพณีลอย
กระทง๑,๐๐๐ บาท ๕.
โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ในท้องถิ่น ๑,๐๐๐ บาท ๖.
โครงการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(หนูนัก
นักออม) ๑,๐๐๐ บาท ๗.
โครงการห้องเรียนสวย 
๑,๐๐๐ บาท ๘.โครงการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ๑,๐๐๐ 
บาท ๙.โครงการหนูน้อย
ปลูกผักสวนครัว ๑,๐๐๐ 
บาท 

14  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) 

310,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าโล้
ตั้งแต่ชั้น อ.๑ - ป.๖ 
และศูนย์เด็กเล็กวัด
ธรรมารามได้ดื่มนม
ที่มีคุณภาพ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้กับนักเรียนโรงเรียน 
บ้านท่าโล้และศูนย์เด็ก
เล็กวัดธรรมารามตลอด
ปีการศึกษา  

15  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก) 

147,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคณุภาพการศึกษา
ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดธรร
มาราม  

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดธรรมารามตลอดปี
การศึกษา 

16  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา(ค่า
จดัการเรียนการ
สอนรายหัว) 

51,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดธรรมา
ราม 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา 
ส าหรับใช้จัดการเรียน
การสอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดธรรมาราม
ตลอดปีการศึกษา 

17  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ความรู้และความ
เข้าใจในการดูแล
เด็ก 

10,000 

 กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กเล็กใน
ต าบล ยางหย่อง
ได้รับการดูแลและมี
พัฒนาการเหมาะสม  

จัดประชุม/ปฐมนิเทศ 
และจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
เล็กให้แก่ผู้ปกครองเด็ก
เล็กปีละ ๒ ครั้ง 

18.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ

โครงการพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่
เยาวชน 

70,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าโล้
ให้มีความรู้ความ
เขา้ใจใน

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านท่าโล้ในการ
จ้างวิทยากรภายนอกเพื่อ
การสอนพัฒนา



ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษและ
สามารถน าไปใช้ใน
การติดต่อสื่อสารได้ 

ภาษาอังกฤษ ให้แก่
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ ๕ - ๖ และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๒ 

19  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

34,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมด้านการ
เรียนการสอนให้แก่
เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ธรรมาราม 

จัดหาหนังสือเรียน วัสดุ
อุปกรณ์การศึกษา
เครื่องแบบนักเรยีน และ
จัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน ให้กับเด็ก อายุ ๓-
๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดธรรมาราม 

20  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียงการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 

15,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
และเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับชุมชนได้เข้ามา
เรียนรู้หา
ประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
สร้างรายได้ให้
ครัวเรือนตามแนว
ทางการด าเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนบ้านท่า
โล้ในการด าเนิน
โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

21  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านท่าโล้ 

520,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าโล้ 
ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 
๑- ป.๖ ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ  

สนับสนุนการจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ท่าโล้ ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 
๑ - ป.๖ ตลอดปี
การศึกษา 

22  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

9,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
การลอยกระทงให้
คงอยู่ต่อไป 

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
เช่น กิจกรรม ลอย
กระทง การประกวด
กระทง การประดิษฐ์
กระทง ฯลฯ 

23  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ

โครงการแข่งขัน
เรือยาวประจ าปี 

120,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไปและเพ่ือ

จัดกิจกรรมสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น เช่น การ
แข่งขันเรือยาวการ



ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน
การละเล่นพื้นบ้าน
ต่างๆ 

24  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการร่วมงาน
สืบสานประเพณี
ไทยทรงด าบ้าน
ท่าโล้ 

30,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบสาน
และอนุรักษ์
ประเพณีไทยทรงด า
บ้านท่าโล้ 

ร่วมจัดกิจกรรม
ประเพณีไทยทรงด า
และการเล่นของชาว
ไทยทรงด าบ้านท่าโล้  

25  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการร่วมงาน
ประเพณีของดีท่า
ยาง 

50,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและ
ร่วมน าเสนอของดี
ของต าบลยางหย่อง 

จัดขบวนแห่หรือจัด
นิทรรศการของดี
ประจ าต าบล เข้าร่วม
พิธีเปิดและร่วมงาน
มหกรรมเกษตรและ
ของดีท่ายาง 

26  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
โครงการแห่เทียน
และถวายเทียน
พรรษา 
 

20,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม
และท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

จัดขบวนแห่เทียน
พรรษาไปตามหมู่บ้าน
ทั้ง 5 หมู่ และน าเทียน
พรรษาไปถวาย ณ วัด
ธรรมาราม (ท่าโล้) 

27  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรม ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

20,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
วันส าคัญทางศาสนา
และร่วมท านุบ ารุง
พุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมส่งเสริมวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา วันวิ
สาขบูชา ฯลฯ 

28 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงด าบ้าน
ท่าโล้ 

93,500 กองช่าง 

เพ่ือให้มีสถานที่ใน
การเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยทรง
ด าของหมู่บ้าน    
ท่าโล้ที่เหมาะสม 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
วัฒนธรรมไทยทรงด า
บ้านท่าโล้โดยการ
เปลี่ยนวัสดุหลังคาใหม่
เป็นเมทัลชีท 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ยางหย่อง
ก าหนด 
 



29  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเผยแพร่
กิจกรรม
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
อ าเภอท่ายางใน
งานพระนครคีรี-
เมืองเพชร อ าเภอ 
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

20,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อร่วมเผยแพร่
กิจกรรมศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นอ าเภอท่ายาง
ในงาน?พระนครคีรี?
เมืองเพชร?เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่อ าเภอท่ายาง
และของจังหวัด
เพชรบุรีให้ประชาชน
ทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น 

ร่วมสืบสานและฟ้ืนฟู
ธ ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมและ 
สนับสนุนเผยแพร่ให้
กิจกรรม ในวันพิธีเปิด
งานพระนครคีรี-เมือง
เพชร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

30  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน
อุบัติภัยและวินัย
จราจร 

20,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนและประชาชน 
จ านวน ๕๐ คน 

31  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดหา
และซ่อมแซม
อุปกรณ์เตือนภัย
จราจร 

30,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในต าบล
ยางหย่อง 

จัดหาและซ่อมแซม
อุปกรณ์เตือนภัยจราจร
ต่างๆ เช่น แผงกั้น
จราจร สัญญาณไฟ
จราจร กระจกโค้งกรวย
จราจร 

32  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดหา
หรือตรวจเติม
น้ ายาอุปกรณ์
ดับเพลิงหมู่บ้าน 

20,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการ
เตรียมการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัย
(อัคคีภัย)ที่อาจ
เกิดข้ึนในชุมชน 

จัดหาหรือตรวจเติม
น้ ายาอุปกรณ์ดับเพลิง
แล้วน าไปติดตั้งในจุดที่
เหมาะสมในหมู่บ้าน
ต่างๆ 
 
 
 

33  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ทางลงแม่น้ า
เพชรบุรี ท่าต้น
หมาก ซ.๔ หมู่ที่ 
๔ 

450,000 
 
กองช่าง 
 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของตลิ่งและ
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการลงสู่
แม่น้ าเพชรบุรไีด้
อย่างสะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง ระยะทาง 20 ม.
พร้อมก่อสร้างทางลง
แม่น้ าเพชรบุรีบริเวณ 
ท่าต้นหมาก ซ.๔ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 



34  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดอบรม
ส่งเสริมความรู้
ด้านการประกอบ
อาชีพ 

50,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลยางหย่องได้มี
ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพ
ตามท่ีตนเองสนใจ 

จัดการอบรมเพ่ือให้
ความรู้และเพ่ิมทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
ตามท่ีประชาชนสนใจ 
จ านวน ๓๐ คน 

35  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบ
อาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความรู้และ
ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้และ
ทัศนศึกษาดูงานเก่ียวกับ
การประกอบอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชน 
จ านวน ๕๐ คน 

36  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอบรม
เกษตรปลอด
สารพิษและ
เกษตรชีวภาพ 

50,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ท าเกษตรปลอด
สารพิษและเกษตร
ชีวภาพโดยสามารถ
น าไปใช้ในการท า
เกษตรได้อย่างถูกต้อง 

จัดการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าเกษตร
ปลอดสารพิษและ
เกษตรชีวภาพโดยมี
เกษตรกรเข้าร่วม 
จ านวน ๕๐ คน 

37  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวตลาด
ท่าย์น้ าข้ามภพงาน
มหกรรมข้าวหลาม
ยางหย่อง 

230,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตลาดท่าย์
น้ าข้ามภพ 

จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยว
และพักผ่อนหย่อนใจ 

38  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

20,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพ่ือส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ สุนัข
และแมว และฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในเขต
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ออกหน่วยเคลื่อนที่
ส ารวจและขึ้นทะเบียน
จ านวนสุนัขและแมว
โดยท าการส ารวจปีละ 
2 ครั้ง และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ปีละ 1 ครั้ง 

39  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

100,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนให้
หมู่บ้านจัดท า
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อย ๓ โครงการ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับงบประมาณจาก 
อบต.ยางหย่องหมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท ทัง้นี้
ต้องผ่านการประชาคม
ของหมู่บ้าน 



40  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลต้านยา
เสพติด 

60,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้ใช้
เวลาว่างในการเล่น
กีฬา ออกก าลังกาย
เสริมสร้างความ
สามัคคีและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกล
จากยาเสพติด 

จัดการแข่งขันฟุตบอล
ต้าน ยาเสพติด (จ านวน 
๑ ครั้ง) 

41  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการค่าย
สร้างสรรค์ในวัน
ปิดภาคเรียน 

40,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ในวันปิด
ภาคเรียน 

จัดค่ายอบรมในช่วงปิด
ภาคเรียน ๑ ครั้ง โดย
เลือกจากกิจกรรม
อบรม ดังนี้ (1) อบรม
กีฬา เช่น ฟุตซอล 
วอลเลย์บอล ฯลฯ หรือ 
(2) อบรมการเล่น
ดนตรีสากลหรือดนตรี
ไทย หรือ (3) อบรม
ศิลปะกับชีวิต 

42  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

80,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้
ตระหนักถึงบทบาท
และความส าคัญของ
ตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม และเด็ก
เยาวชนได้ร่วมเฉลิม
ฉลองและได้รับ
ความสนุกสนานใน
งานวันเด็กแห่งชาติ 
 
 

จัดกิจกรรมให้เด็ก
เยาวชนได้มีพ้ืนที่
สร้างสรรค์ในการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม 
ในวันเด็กแห่งชาติ ณ 
สถานที่ที่ก าหนด 
จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปี 

43  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขัน
ฟุตซอล ต้านยา
เสพติด 

60,000 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้ใช้
เวลาว่างในการเล่น
กีฬา ออกก าลังกาย
เสริมสร้างความ
สามัคคีและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกล
จากยาเสพติด 

จัดการแข่งขัน ฟุตซอล 
ต้านยาเสพติด (จ านวน 
๑ ครั้ง)  



44  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

87,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุใน
ต าบลยางหย่อง
ได้รับการฝึกอาชีพ 

ฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุได้
มีรายได้เลี้ยงตนเองและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
จ านวน ๕๐ คน 

45  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

60,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนและ
ลูกหลานตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย การ
ท าบุญ การรดน้ าขอพร
จากผู้สูงอายุ การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ กีฬาผู้สูงอายุ 

46  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ด้าน
สิทธิ หน้าที่ของ
สตรีไทย 

60,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารในเร่ืองสิทธิ
และหน้าที่ของสตรี
ไทย 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
สิทธิและหน้าที่ของสตรี
ต าบลยางหย่อง จ านวน 
๕๐ คน 

47  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการบทบาท
และหน้าที่ของพ่อ
แม่กับความท้า
ทายไม่มีวันจบ
เพ่ือลูก 

20,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้พ่อแม่
ผู้ปกครองได้เรียนรู้
เข้าใจในกระบวนการ
และวิธีการสั่งสอน
อบรมความประพฤติ
วินัยและการปฏิบัติ
ตนเป็นคนดีของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและ
ประเทศชาต ิ

จัดอบรมผู้ปกครอง 
จ านวน ๔๐ คน 

48  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
คนพิการ 

35,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิและสวัสดิการ
ต่างๆของผู้พิการ
เพื่อให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิและ
สวัสดิการต่างๆ แก่ผู้
พิการต าบลยางหย่อง 
จ านวน 30 คน 

49  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนการ
สร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

5,500,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือรองรับการจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปท่ีมีคณุสมบัติ
ครบถ้วนและได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบีย้ยัง
ชีพไว้กับ อปท.ไว้แล้ว โดย
จ่ายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบข้ันบันได 
 
 



50  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
การเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

800,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือรองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการ
ที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

คนพิการที่ได้แสดงความ
จ านงโดยการขอข้ึน
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบีย้
ความพิการไว้กับ อปท.
แล้ว โดยมีสิทธิจะไดร้ับเบี้ย
ความพิการคนละ ๘๐๐ 
บาทต่อเดือน 

51  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

61,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วย
เอดส์ทางสังคมให้
สามารถด ารงชีพได้
ตามอัตภาพ 

จัดเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

52  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น 

70,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุขพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ระบบหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่นปีละ 1 
ครั้ง 

53  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลยาง
หย่อง 

30,000 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบล
ยางหย่องได้รับ
สวัสดิการในการ
ด าเนินชีวิตที่
เหมาะสมและดีขึ้น 

อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่จัดตั้ง
ขึ้น 

54  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี
และการมีส่วนร่วม 

โครงการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรม 

180,000 
ทุกส่วน
ราชการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน
ปฏิบัติหนา้ที่ของ
เจ้าหน้าที่ อบต. 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ อบต.
เข้ารับการอบรมที่จัด
โดยกรมส่งเสริมฯและ
หน่วยงานอื่นๆ  

55  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี
และการมีส่วนร่วม 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและ
พนักงานของ อบต. 

15,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงานของ 
อบต.เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมใน
การให้บริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

จัดการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและการจัด
กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานของ อบต. 

56  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี
และการมีส่วนร่วม 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 
อบต. 

10,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
ได้รับการบริการที่ดี
จากเจ้าหน้าที่ อบต. 

จัดการอบรมเก่ียวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
เจ้าหน้าที่ อบต. 
 
 



57  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี
และการมีส่วนร่วม 

โครงการทบทวน
และบูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อมูลปัญหาความ
ต้องการและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา 
เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนให้ครบทุก
หมู่บ้าน เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

58  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี
และการมีส่วนร่วม 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

320,000 กองคลัง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ใน
การให้บริการจัดเก็บ
ภาษีให้มีความ
ถูกต้องเป็นธรรม  

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
ต าบลยางหย่อง 

59  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี
และการมีส่วนร่วม 

โครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ วันรัฐพิธี
และวันส าคัญของ
ชาติ 

40,000 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้
เทิดพระเกยีรตแิละ
แสดงความจงรักภักดี 
ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์และ 
พระบรมวงศ์ษานุวงศ์  

จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศ์ษานุวงศ์และจัด
กิจกรรมวันรัฐพิธี และวัน
ส าคัญต่างๆของชาต ิ

60  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี
และการมีส่วนร่วม 

โครงการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

320,000 
ส านักปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้
คัดเลือกผู้แทนใน
การบริหารราชการ 
อบต.แทนชุดเดิม
กรณีต าแหน่งว่าง 
หรือครบวาระ 

จัดการเลือกตั้งนายก
และสมาชิกสภาอบต. 
ยางหย่อง 

61  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี
และการมีส่วนร่วม 

โครงการบริหาร
อ านวยการศูนย์
ประสานการ
ปฏิบัติการร่วมและ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอท่ายาง พ.ศ.
๒๕๖๒(ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ

13,000 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นสถานท่ีกลาง
ในการรวบรวมปญัหา
ความต้องการและ
อ านวยความสะดวก 
ประสานการช่วยเหลือ
ประชาชน ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย การ
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยหรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน ส่งเสริมพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 
ป้องกันและระงับ

ประสานการให้บริการ
สถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัด
ประชุม การจัดซื้อจัด
จ้างและบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน
ทั่วไป 



ประชาชน โรคตดิต่อ ตลอดจน
ประสานงานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

62  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี
และการมีส่วนร่วม 

โครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 

10,000 กองคลัง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการจัดเก็บ
ภาษีให้ได้ตาม
เป้าหมายตามที่
ประมาณการตาม
ข้อบัญญัติ 

ให้บริการจัดเก็บภาษี
ครบ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ค่าใบอนุญาต
ประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ,ภาษีบ ารุง
ท้องที่ 

63 
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี
และการมีส่วนร่วม 

โครงการก่อสร้าง
ป้ายองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ยางหย่อง 

100,000 กองช่าง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและเพ่ือ
ความสะดวกแก่
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 
 

จัดท าป้ายคอนกรีต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางหย่อง ขนาด
ป้ายรวมฐานกว้าง 3 ม. 
ยาว 6 ม. สูง 2 ม.
รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ยางหย่องก าหนด 

64  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี
และการมีส่วนร่วม 

โครงการก่อสร้าง
ลาน
เอนกประสงค์
หน้า อบต.ยาง
หย่อง 

450,000 กองช่าง 
เพ่ือให้มีสถานที่ใน
การจัดกจิกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน 

โดยการลาดยางแอส
ฟัลท์ติก พร้อมจัด
สวนหย่อมรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.
ยางหย่องก าหนด 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
               อบต.ยางหย่อง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จ านวนเงิน 12,587,424.99 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 20 
โครงการ จ านวนเงิน 8,770,878.31 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้ัางพ้ืนฐาน 6 3,802,900 1 480,000 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 167,539.75 2 167,539.75 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

11 1,262,307.24 11 1,218,660.56 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

2 466,500 1 16,500 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 230,000 1 230,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 8 6,284,590 8 6,284,590 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม 3 373,588 3 373,588 

รวม 37 12,587,424.99 20 8,770,878.31 

              
           รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ยางหย่อง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1  
การพัฒนาด้าน      
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างคู
ส่งน้ าสายปา่ตาล 
หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 
5 

484,500 480,000 480,000 4,500 

2  
การพัฒนาด้าน      
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย
บ้านนายแหลม-
นายวี หมู่ที่ 3 

146,500 146,000 0 500 

3  
การพัฒนาด้าน       
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
เลียบคลอง
ชลประทานฝั่ง 
อบต.ยางหย่อง 
หมู่ที่ 1-2 
 
 

2,652,000 2,620,000.10 0 31,999.90 



4  
การพัฒนาด้าน       
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าซอย
บ้านนายเวียน ยิ้ม
กมล หมู่ที่ 3 

126,400 125,000 0 1,400 

5  
การพัฒนาด้าน      
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. หนอง
กระท า ซอย 2 
หมู่ที่ 4 

196,900 172,900 0 24,000 

6  
การพัฒนาด้าน      
โครงสร้ัางพ้ืนฐาน 

โครงการจัดท า
ป้ายซอยภายใน
ต าบล 

270,000 259,000 0 11,000 

7  

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าธรรมเนียม/
ค่าบริการสถานที่
ทิ้งขยะ 

180,000 153,039.75 153,039.75 26,960.25 

8 

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

20,000 14,500 14,500 5,500 

9  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

310,000 276,912.24 233,265.56 33,087.76 

10  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหาร
กลางวันศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

147,000 147,000 147,000 0 

11  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอน) 
 

51,000 51,000 51,000 0 



12  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่
เยาวชน 

70,000 70,000 70,000 0 

13  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

34,000 15,820 15,820 18,180 

14  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านท่าโล้ 

520,000 456,480 456,480 63,520 

15  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

9,000 9,000 9,000 0 

16  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
เรือยาวประจ าปี 

120,000 118,180 118,180 1,820 

17  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแห่
เทียนและถวาย
เทียนพรรษา 

20,000 4,915 4,915 15,085 

18 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการ
ปรับปรุงศูนย์
วัฒนธรรมไทย
ทรงด าบ้านท่าโล้ 

93,500 93,000 93,000 500 

19  

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

อุดหนุนโครงการ
จัดขบวนแห่ งาน
พระนครคีรี-เมือง
เพชร ประจ าปี 
2563 อ าเภอท่า
ยาง จังหวัด
เพชรบุรี 

20,000 20,000 20,000 0 



20  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

20,000 16,500 16,500 3,500 

21  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
แม่น้ าเพชรบุรี 
ท่าต้นหมาก ซอย 
4 หมู่ที่ 4 

450,000 450,000 0 0 

22  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ตลาดท่าย์น้ าข้าม
ภพ “งาน
มหกรรมข้าว
หลามยางหย่อง” 

230,000 230,000 230,000 0 

23  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา้ตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

20,000 18,000 18,000 2,000 

24 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการบทบาท
และหน้าที่ของ
พ่อแม่กับความ
ท้าทายไม่มีวันจบ
เพ่ือลูก 

20,000 14,650 14,650 5,350 

25 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

80,000 78,440 78,440 1,560 

26 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 
 

87,000 85,700 85,700 1,300 



27 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุ
การสร้าง
หลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอาย ุ

5,500,000 5,202,600 5,202,600 297,400 

28 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพล
ภาพ 

800,000 759,200 759,200 40,800 

29 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

61,000 56,000 56,000 5,000 

30 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุน
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น 

70,000 70,000 70,000 0 

31  
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดีและการมีส่วน
ร่วม 

โครงการบริหาร
อ านวยการศูนย์
ประสานการ
ปฏิบัติการร่วม
และอ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอท่ายาง 
พ.ศ.2562 (ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน) 

13,000 13,000 13,000 0 

32 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดีและการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

320,000 300,000 300,000 20,000 

33 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดีและการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรม 

180,000 60,588 60,588 119,412 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.ยางหย่อง ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้ัางพื้นฐาน 57 
46,803, 

100 
8 

4,716, 
300 

6 
3,802, 

900 
1 

480,00
0 

2.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 370,000 2 
167, 

539.75 
2 

167,53
9.75 

2 
167,53

9.75 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

22 
2,198,1

00 
17 

1,529, 
500 

11 
1,262, 

307.24 
11 

1,218, 
660.56 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

16 
134,440

, 
000 

4 
490,00

0 
2 

466,50
0 

1 16,500 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 7 
1,785, 

000 
4 

333,88
0 

1 
230,00

0 
1 

230,00
0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 17 
7,110, 

000 
16 

7,081, 
700 

8 
6,284, 

590 
8 

6,284, 
590 

7.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทีด่ีและการมสี่วนร่วม 21 
2,257, 

900 
11 

1,468, 
000 

3 
373, 
588 

3 
373, 
588 

รวม 148 
194,964

,100 
64 

15,910,
500 

37 
12,587, 
424.99 

20 
8,770, 

878.31 
 

 
               อบต.ยางหย่อง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนภูมิ   แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี ๒๕63) ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง  
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แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี ๒๕63) ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 
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แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง  
 

4,716,300

245,000

1,529,500

490,000 380,000

7,081,700

1,468,000

                               
       

                                 
                              

                              
                                

                                   
                              
         
                                   
                

                                 

                               
                           

 
 
แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี/ข้อบัญญัติ/ก่อหนี้ผูกพัน,ลงนามในสัญญา/มีการเบิกจ่ายเงินแล้วขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางหย่อง 
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              ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ยางหย่องทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
 
              จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                               
                                ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                                          (นายวิทยา  เทพอยู่) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 
    
 
 

 


