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คํานํา 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (ฉบับที ่  ๒)  พ .ศ.  25๕๙ กําหนดใหองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น  จัดทําแผนการ
ดํา เนินงานใหแลว เ สร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณรายจายเพิ่ม เติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆที่ตองดํา เนินการ
ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 

เ ท ศบ าล ตํา บ ล ยี ่ ง อ ไ ด ร ว บ ร วม แผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ นา แล ะก ิจ ก ร ร ม ที่
ดํา เนินการจริงทั้ งหมดในพื้นที ่ของ เทศบาลทั้ งที่ เปนแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
เทศบาลดําเนินการเองและที่หนวยงานอื่นดํา เนินการ ทั้ งนี้  เพื่อประโยชนในการประสานและ
บูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น แลวจัดทําเปนแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยี่ งอ
ประจําปงบประมาณ 25๖๐ โดยเนื้อหาจะแบงออกเปน 2 สวน คือ  สวนที่  1  บทนํา  และ
สวนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่ งจะแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมและหวง
เวลาของการดําเนินการที่ชัดเจน 

ขอขอบคุณทุกฝายที่ เ กี่ยวขอ งกับการจัดทําแผนการดํา เนินง านของ เทศบาล
ตําบลยี่งอ ประจําปงบประมาณ 25๖๐ ฉบับนี้  และหวังเปนอยางยิ่ งวาแผนการดําเนินงานฉบับ
นี้จะไดใช เปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวตอไป 

 
 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยี่งอ 
 ตุลาคม 255๙ 



สารบัญ 
 

สวนที่  1  บทนํา 
 1.1 บทนํา 1 
 1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 1 
 1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 2 
 1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 2 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 4 
 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

  1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  ๘ 

  2. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริม คุณภาพชีวิต 
   ๒.๑ แผนงานการศึกษา ๙  
   2.2 แผนงานสาธารณสุข ๑๐ 
   ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ๑๑ 
   ๒.๔ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑๒ 
   ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๔ 

  3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเ บียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

   3.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๕ 

  4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว 

   4.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑๖ 

  5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม  

   5.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๗ 
   ๕.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑๘ 

  6. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
   6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๙ 
   6.๒ แผนงานการศึกษา ๒๑ 
   6.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๓ 



  7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒๕ 
   7.2 แผนงานการศึกษา ๓๐ 
   7.3 แผนงานสาธารณสุข ๓๑ 
   7.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓๓ 
   7.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓๔ 

ภาคผนวก 

- ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ เรื่อง แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 25๖๐ 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 บทนํา 
 

ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น มิใชเพียงแตจะมีหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตยังมีบทบาทอํานาจหนาที่กวางขวางออกไปรวม
ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปนองคกรที่
เปดโอกาสใหประชาคมในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในอนาคตอันใกลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองใชทรัพยากรรายไดทั้งที่ทองถิ่น
จัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐบาลจัดสรร ใหคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด และมีความโปรงใสมากที่สุด 

ดังนั้น การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น บรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม เกิดประโยชนแกประชาคมทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ ที่กําหนดใหเกิดสัมฤทธ์ิผลในชวงเวลาที่กําหนด 
มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตอง
เปนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและ
ประชาคม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๕๙ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน
และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน จะทําใหการติดตาม
ประเมินผลในสิ้นป มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 
 
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

1. เพื่อใชเปนเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น 

2. เพื่อใชเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทั้งหมดที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณนั้น 



 ๒

3. เพื่อใชเปนเอกสารที่ทําใหทราบแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น
ขององคกรปกครอง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

4. เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น ๆ และจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ในแผนการดําเนินงาน จะทําใหการ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 

 
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

แบงขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงานออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เก็บรวมรวมขอมูลโครงการ/

กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ 
โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนา
จังหวัด/อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

โดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นที่กําหนดไวใน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน 
คือ สวนที่ 1 บทนํา และสวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการดําเนินงาน

เสนอผูบริหารทองถิ่น เพื่อประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง แผนการดําเนินงานพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําป เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบ 
 
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนนิงาน 

การจัดทําแผนการดําเนินงาน เปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
พิจารณาอยางรอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
การพัฒนาทั้งหมดที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากข้ึน มีการประสาน และบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา แผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป
มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 

 
 

……………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม



 

๔ 
 

2.1 สรุปงบหนาแผนการดําเนินงาน แบบ ผด. ๐๑ 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 25๖๐ 

เทศบาลตําบลยี่งอ จงัหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน      

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๒ ๓.๗๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐.๒๕ ทต.ยี่งอ 

รวม ๒ ๓.๗๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐.๒๕  

2. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต      

 2.1 แผนงานการศึกษา ๓ ๕.๓๖ ๒,๔๙๐,๓๒๐ ๒๕.๒๑ ทต.ยี่งอ 

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ๓ ๕.๓๖ ๑๗๕,๐๐๐ ๑.๗๗ ทต.ยี่งอ 

 2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห ๓ ๕.๓๖ ๓,๑๒๒,๔๐๐ ๓๑.๖๑ ทต.ยี่งอ 

 2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๕ ๘.๙๓ ๑๖๐,๐๐๐ ๑.๖๒ ทต.ยี่งอ 

 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

๓ ๕.๓๖ ๓๐๐,๐๐๐ ๓.๐๔ ทต.ยี่งอ 

รวม ๑๗ ๓๐.๓๖ ๖,๒๔๗,๗๒๐ ๖๓.๒๖  



 

๕ 
 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม 

และการรักษาความสงบเรียบรอย 

     

 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ ๑.๗๙ ๕๐,๐๐๐ ๐.๕๑ ทต.ยี่งอ 

รวม ๑ ๑.๗๙ ๕๐,๐๐๐ ๐.๕๑  

4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการ

ลงทุนพาณชิยกรรม และการทองเที่ยว 

     

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑ ๑.๗๙ ๕๐,๐๐๐ ๐.๕๑ ทต.ยี่งอ 

รวม ๑ ๑.๗๙ ๕๐,๐๐๐ ๐.๕๑  

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     

 ๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๒ ๓.๕๗ ๘๐,๐๐๐ ๐.๘๑ ทต.ยี่งอ 

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑ ๑.๗๙ ๓๐,๐๐๐ ๐.๓๐ ทต.ยี่งอ 

รวม ๓ ๕.๓๖ ๑๑๐,๐๐๐ ๑.๑๑  
 



 

๖ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

6. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณแีละภมูิปญญาทองถิน่ 

     

 ๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ ๕.๓๖ ๕๕,๐๐๐ ๐.๕๖ ทต.ยี่งอ 

 ๖.๒ แผนงานการศึกษา ๓ ๕.๓๖ ๑๔๐,๐๐๐ ๑.๔๒ ทต.ยี่งอ 

 ๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

๔ ๗.๑๔ ๓๔๐,๐๐๐ ๓.๔๔ ทต.ยี่งอ 

รวม ๑๐ ๑๗.๘๖ ๕๓๕,๐๐๐ ๕.๔๒  

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

     

 ๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๓ ๒๓.๒๑ 742,900 7.52 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๒ แผนงานการศกึษา 2 3.57 11,900 0.12 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๓ แผนงานสาธารณสุข 2 3.57 21,000 0.21 ทต.ยี่งอ 

 



 

๗ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปน  

รอยละของ 

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนนิการ 

 ๗.๔ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.79 30,000 0.30 ทต.ยี่งอ 

 ๗.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 7.14 78,050 0.79 ทต.ยี่งอ 

รวม 22 39.29 883,850  8.95  

รวมทั้งสิ้น 56 100.00 9,876,570 100.00  
 




























































