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เทศบาลตาํบลยี�งอเทศบาลตาํบลยี�งอ   

อาํเภอยี�งอ  จงัหวดันราธิวาสอาํเภอยี�งอ  จงัหวดันราธิวาส   
 

 
สาํนักปลดัเทศบาล  

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   

 



  

 

คํานําคํานํา  
 

เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งปจจุบันนับวามีบทบาท
อํานาจหนาที่กวางขวางมากขึ้น การบริหารงานของเทศบาลจึงตองมีทิศทางที่แนนอน มีแนวทางการ
บริหารที่ชัดเจน มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารงาน และมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุถึงสภาพการณที่พึงประสงครวมกัน การที่เทศบาลจะ
บริหารงานเปนไปในลักษณะดังกลาวไดนั้น เทศบาลจะตองมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมาจากปญหาและ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

เทศบาลตําบลยี่งอโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เล็งเห็นถึงประโยชนและ
ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
แผนพัฒนาสามปเพื่อใชเปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะดําเนินการในหวงระยะเวลา
สามปและเชื่อมโยงไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เทศบาลตําบลยี่งอจึงไดจัดทําแผนพฒันา
สามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใชแสดงถึงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่เทศบาลจะดําเนินการ
ในหวงระยะสามปขางหนา และใชเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงไปสูการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปของเทศบาลตอไป  

ขอขอบคุณทุกฝายที่ เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๒) ของเทศบาลตําบลยี่งอฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามปฉบับนี้จะไดแสดงใหเห็น
ถึงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะดําเนินการในระยะสามป และจะไดใชเปนเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป ใชในการพัฒนาเทศบาลตอไป 

 
 
 คณะกรรมการพฒันาเทศบาลตําบลยี่งอ 
 มิถุนายน  ๒๕๕๙ 



 
สารบัญสารบัญ  

 
หนา 

สวนที่ ๑  บทนํา ๑ 

 ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ๒ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพฒันาสามป ๒ 
 ๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนพฒันาสามป ๒ 
 ๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป ๓ 
 

สวนที่ ๒  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา ๔ 

 ๒.๑ การสรุปสถานการณการพฒันา ๕ 
  ๒.๑.๑ สถานการณพฒันาจากการวิเคราะหปจจัยภายใน ๕ 
  ๒.๑.๒ สถานการณพฒันาจากการวิเคราะหจากปจจัยภายนอก ๕ 
 ๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพฒันาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๗ 
 ๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคณุภาพ ๗ 
 

สวนที่ ๓  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ ๑๐ 

 ๓.๑ แนวทางการพฒันาและยทุธศาสตรการพฒันา ๑๑ 
 ๓.๒ บัญชีโครงการพฒันา และบัญชีประสานโครงการพฒันา ๑๔ 
  ๓.๒.๑ แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา ๑๔ 
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๑๔ 
  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพฒันางานสงเสรมิคุณภาพชีวิต ๒๐ 
  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ๓๐            

ความสงบเรียบรอย 
  ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน  ๓๔                    

พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
  ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนรุักษ ๓๙

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพฒันาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี ๔๔           

และภูมิปญญาทองถิ่น 
  ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี ๕๐ 
  ๓.๒.๒ แบบ ผ.๐๒ บัญชีประสานโครงการ ๕๘ 
  ๓.๒.๓ แบบ ผ.๐๓ บัญชีสรุปโครงการพฒันา ๕๙ 



 
 
 
สวนที่ ๔  การติดตามและประเมินผลโครงการ ๖๔ 

 ๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ๖๕ 
 ๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ๖๕ 
 ๔.๓ กําหนดเครือ่งมอืที่ใชในการติดตามและประเมินผล ๖๗ 

 
ภาคผนวก 

 - ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ 
 
 
 
 

............................................... 



 
 
 

 

ส่วนที� ๑ 

บทนาํ 

 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๒ 

 

 
เทศบาลตําบลยี�งอ  อําเภอยี�งอ  จังหวัดนราธิวาส 

สวนที่ สวนที่ ๑๑  
บทนําบทนํา  

 
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา 
ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และ
ภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามา
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมี
ผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป ยังเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ
รายจายประจําป ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเครื่องมือในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวย
ความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑. เพื่อใชเปนเอกสารที่แสดงถึงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะดําเนินการในหวง
ระยะเวลาสามป 

๒. เพื่อใชเปนเอกสารที่แสดงถึงทิศทางการพัฒนาเทศบาลในชวงระยะเวลาสามป
ขางหนา 

๓. เพื่อใชเปนเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กับงบประมาณรายจายประจําป 

๔. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใหเปนไปดวยความ
รอบคอบ 
 
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แบงขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปออกเปน ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๓ 

 

 
เทศบาลตําบลยี�งอ  อําเภอยี�งอ  จังหวัดนราธิวาส 

รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น 

๔. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนา
สามป 
 
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
พิจารณาอยางรอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีผลกระทบทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรของทองถิ่นอันไดแก ทรัพยากรทางดานงบประมาณ ทรัพยากร
ทางดานบุคลากร ทรัพยากรทางดานวัสดุอุปกรณ และทรัพยากรดานการบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 
 
 

............................................ 



 
 
 

 

ส่วนที� ๒ 

สรุปผลการพฒันาเทศบาลในปีที�

ผา่นมา 

 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๕ 
 

 เทศบาลตําบลยี�งอ  อําเภอยี�งอ  จังหวัดนราธิวาส 

สวนที่ สวนที่ ๒๒  
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปที่ผานมาสรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปที่ผานมา  

๒.๑  การสรุปสถานการณการพัฒนา 

 ๒.๑.๑ สถานการณพัฒนาจากการวิเคราะหปจจัยภายใน 
  1. ดานการบริหารงานของเทศบาล เทศบาลตําบลยี่งอไดแบงสวนการบริหารราชการ
ออกเปน 1 สํานัก 4 กอง ไดแก สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
และกองการศึกษา 
  2. ดานการออกขอบัญญัติของทองถิ่น เทศบาลไดดําเนินการออกขอบัญญัติของ
เทศบาลหรือเทศบัญญัติที่บังคับใชในเขตเทศบาลตําบลยี่งอในการบริหารงานของเทศบาลและการ
จัดการความเปนระเบียบเรียบรอยหลายฉบับ เชน เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยี่งอเรื่องการควบคมุกจิการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2543, เรื่องสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.
2543, เรื่องการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543, เรื่องตลาด พ.ศ. 2543, เรื่องการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2543, เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม คาธรรมเนียม ใบอนุญาตขาย
สุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนพนัน พ.ศ.2543, เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว พ.ศ.
2543, เรื่องการขออนุญาตและเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการติดต้ัง วาง กองวัสดุกอสรางหรือสิ่งใดๆ ที่
เกี่ยวกับการกอสรางบนทางเทาหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลยี่งอ พ.ศ.2543, เรื่องการ
กําหนดเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2543, เรื่องการควบคุมแหลง
เพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2543, และเรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2549 
  3. ดานบุคลากร การบริหารงานบุคคลของเทศบาลไดจัดทําแผนอัตรากําลังสามป โดย
ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังความตองการใชในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งเปนแผนการจัดหา
บุคลากรของเทศบาลในระยะสามปนั้นเอง 
  4. ดานงบประมาณ เทศบาลมีรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนเฉลี่ยคิดเปน 35 %ของ
งบประมาณรายไดทั้งหมด และไดรับเงินอุดหนุนเฉลี่ยคิดเปน 65 % ดังนั้น การใชงบประมาณในการ
พัฒนาเทศบาลยังตองพึ่งพาอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนหลักอยู 
  5. ดานสถานที่และอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน เทศบาลมีอาคาร
สํานักงานเทศบาล อาคารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนยฝกอาชีพ และอาคารศูนย
กีฬาและนันทนาการ ที่สามารถใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาเทศบาลได      
  6. ดานการประสานความรวมมือจากภาคสวนตางๆ พิจารณาแลวประชาชน          
ยังเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลยังมีไมมากเทาที่ควร ซึ่งอาจจะทําใหการ
บริหารงานของเทศบาลไมเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นได อีกทั้งอาจเกิดการ
บริหารงานที่ไมโปรงใสหากไมมีประชาชนเขามาตรวจสอบการทํางาน 
 
 ๒.๑.๒ สถานการณพัฒนาจากการวิเคราะหจากปจจัยภายนอก 
  1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรวมถึงระเบียบ กฎหมาย หลายฉบับไดกําหนด
บทบาทอํานาจหนาที่ของเทศบาล เชน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
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2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.2542 เปนตน 
  2. เหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสงผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชน และเกิดความเสียหายตอสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่อีกดวย 
  3. ดานนโยบายของรัฐบาล ยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตเพื่อการแกไขปญหาความไมสงบ 
  4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลเนนและสงเสริมใหการบริหารและ
การบริการประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

จากการวิเคราะหสภาพการณพัฒนาของเทศบาลจากทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกแลวทําใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
๑. การแบงสวนการบริหารของเทศบาลที่ชัดเจนทําใหการ

บริหารและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 
๒. การคมนาคมสะดวกอยูใกลตัวเมืองนราธิวาส 
๓. เมืองมีขนาดเล็กจึงงายตอการพัฒนา 
๔ .  ป ร ะ ช าชนยึ ด มั่ น ใ นศาสนา  วัฒนธร ร ม  และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น โดยมีมัสยิด 2 
แหง และบาลาเซาะ ๒ แหง และโรงเรียนตาดีกา
ประจํามัสยิด ตั้งอยูในเขตเทศบาล 

๕. ความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๖. เปนเมืองเกาทางประวัติศาสตร 
๗. มีสวนราชการหลายแหงตั้งอยูในเขตเทศบาล 
๘. มีโรงพยาบาลประจําอําเภอตั้งอยูไมไกลเขตเทศบาล 
๙. มีสถาบันการเงิน (ธกส.) ตั้งอยูในเขตเทศบาล 
๑๐. มีอาคารศูนยกีฬาและนันทนาการ และสนามฟุตบอล 

สําหรับบริ การประชาชนในเขต เทศบาล และ
หนวยงาน 

๑๑. บางชุมชนมีศูนย OTOP เชน ดอกไมใบยาง 
๑๒. มีชื่อเสียงในการทําหัตถกรรม เชน หัตถกรรมจักสาน

ยานสิเภา 

๑. อาคารบานเรือนบางแหงเปนอาคารไมเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยไดงาย 

๒. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจยังมีนอย กลุมที่มีอยูแลวยัง
ไมมีความเขมแข็ง 

๓. มีปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน  
๔. ขนาดพื้นที่มีนอยบางครั้งก็เปนขอจํากัดของการพัฒนา 
๕. ขาดเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๖. การใหความสนใจและการเขามามีสวนรวมของ

ประชาชนตอการบริหารกิจการของเทศบาลยังมี
คอนขางนอย เชน เมื่อมีการประชุมประชาคม หรือ
ประชุมสมาชิกชุมชน มีผูเขารวมประชุมนอย 

๗. บางชุมชนไมมีสนามกีฬาภายในชุมชนสําหรับให
ประชาชนใชในการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย 

๘. ยังมีปญหาการวางงานของประชาชนและเยาวชน 
๙. บางชุมชนยังไมไดรับการปรับปรุงสภาพภายในชุมชน 

เชน คูระบายน้ํา ทางเดินเทา 
๑๐. ปญหาน้ําทวมในฤดูฝนบริเวณพื้นที่ริมคลองจาเราะ

กาแร 
๑๑. ประชาชนบางคนยังใชภาษาไทยไมได 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. การใหความสําคัญของรัฐบาลตอการพัฒนาพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต 
๒. รัฐบาลมีนโยบายที่ตองการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน เชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ
ชุมชน 

๓. ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น 
๔. มีหนวยทหารคอยใหการสนับสนุนดูแลรักษาความสงบ

เรียบรอยและสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ 

๑. งบประมาณที่ใชในการพัฒนาเทศบาลยังคงมีจํานวน
จํากัดไมเพียงพอตอความตองการพัฒนาในดานตางๆ 

๒. ปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ทําใหสภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชะลอตัว นักลงทุน
ไมกลาเขามาลงทุน ประชาชนหวาดกลัวการกอเหตุ
ความไมสงบ 

 

๒.๒  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เทศบาลมีโครงการในป ๒๕๕๘  จํานวน 

๑๐๙ โครงการ และไดนําโครงการไปดําเนินการจํานวน ๓๘ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๓๔.๘๗  ของ
จํานวนโครงการทั้งหมด ดังแสดงในตารางแยกเปนรายยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ       

ที่ดําเนนิการ 
รอยละ 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน 1๘ ๓ ๑๖.๖๗ 
๒. ดานการพัฒนางานสงเสริมคุณภาพชีวิต 2๙ ๑๐ ๓๔.๔๙ 
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบรอย 
๙ ๒ ๒๒.๒๓ 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

๘ ๒ ๒๕.๐๐ 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๒ ๓ ๒๕.๐๐ 

๖. ดานการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๑๕ ๑๑ ๗๓.๓๔ 

๗. ดานการบริหารจัดการที่ดี 1๘ ๗ ๓๘.๘๙ 
รวม ๑๐๙ ๓๘ ๓๔.๘๗ 

 

๒.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาเทศบาลมีจํานวนจํากัด จึงทําใหเทศบาลนํา

โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลไปดําเนินการไดนอย ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
เปนยุทธศาสตรที่เนนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ผลการดําเนินการไดแก การ

กอสรางวางทอระบายน้ําชุมชนปอเนาะ การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๖ 
การขยายเขตไฟฟา สวนงานประจําและเกี่ยวของกับยุทธศาสตรในดานนี้ เชน การซอมแซมถนน ทาง
เทา ฝาคูระบายน้ํา และไฟฟาสาธารณะตามจุดตางๆภายในชุมชน  
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๒.๓.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนางานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ เนนการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ซึ่งผลการพัฒนาที่ผานมาไดแก  การจัดกิจกรรมปองกันปญหายาเสพติด การสงเสริมกีฬา
และแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ การอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับ
นักเรียนโรงเรียนบานยี่งอ อุดหนุนอาหารกลางวันใหกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิดทั้งสองแหง
ในเขตเทศบาล การสงเคราะหเด็กกําพรา การจายเบี้ยยังชีพคนชรา การจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุตาม
โครงการสานใจสายใยผูสูงอายุ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น อุดหนุนศูนยบริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล การพัฒนาศักยภาพ 
อสม. และการควบคุมปองกันโรคติดตอ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย ซึ่งผลการดําเนินงานที่สําคัญในดานนี้ คือ การติดตั้งกลองวงจรปด CCTV บริเวณ
สํานักงานเทศบาลและใกลเคียง การจัดเจาหนาที่จัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดนัดเปนประจําทุก
สัปดาห และการฝกอบรมทบทวนเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีความพรอมปฏิบัติงาน
อยูเสมอ 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชย 
กรรม และการทองเที่ยว 

เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจของทองถิ่น ซึ่งผลการ
ดําเนินการในปที่ผานมาไดแก การติดตั้งเต็นทหลังคาเมธั้นชีตบริเวณตลาดนัด การจัดกิจกรรมโครงการ
ถนนคนเดิน การฝกอบรมประชาชนในดานเศรษฐกิจพอเพียงโดยการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานดานเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน  

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผลการพัฒนาที่ผานมาไดแก การจัดโครงการรณรงคและ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปรับปรุงที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาล และการสงเสริมกลุมประชาชนดานสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

เปนยุทธศาสตรที่เนนในดานการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น ผลการพัฒนาไดแก การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ การสงเสริมพุทธศาสนาในเทศกาลเขาพรรษา การอุดหนุนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
สําหรับการจัดทําเรือแหบุปผชาติสงเขาประกวดในชวงการจัดการแขงขันเรือหนาพระที่นั่งประจําป การ
อุดหนุนการจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมของศูนยการศึกษาอิสลามของมัสยิดทั้งสองแหงในเขตเทศบาล 
และการสงเสริมดานวัฒนธรรมตางๆ 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๙ 
 

 เทศบาลตําบลยี�งอ  อําเภอยี�งอ  จังหวัดนราธิวาส 

๒.๓.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี 
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่มุงเนนในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานและการ

บริการประชาชน โดยผลการดําเนินการไดแก การจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล การสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทําเว็บไซตของเทศบาล การอุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับ
ทองถิ่นของอําเภอ และการจัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล 

จากผลการดําเนินงานของเทศบาลในปที่ผานมาจะเห็นไดวาเทศบาลดําเนินการ
พัฒนาทองถิ่นครบในทุกดานทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
สิ่งแวดลอม หากแตงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นในแตละปงบประมาณมีจํานวนนอยทําใหการ
พัฒนาและการแกไขปญหาของประชาชนจึงยังไมครอบคลุมในทุกเรื่อง 

 
 

............................................... 
 



 

 

 
   

ส่วนที� ๓ 

การนาํแผนพฒันาสามปีไปสู่การ

ปฏิบติั 

 

 

 



สวนที่ สวนที่ ๓๓  
การนําแผนพัฒนาการนําแผนพัฒนาสามปสามปไปสูการปฏิบตัิไปสูการปฏบิตัิ  

 
๓.๑  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

๑ แนวทางที่ ๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม 

สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แนวทางที่ ๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค  

 แนวทางที่ ๓ จัดทําผังชุมชน  

 แนวทางที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร  

 แนวทางที่ ๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง  

๒ แนวทางที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบ
ยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 

ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 แนวทางที่ ๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
ชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

 

 แนวทางที่  ๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

 

 แนวทางที่ ๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด 

 

 แนวทางที่  ๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ 

 

 แนวทางที่ ๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาดานการสาธารณสุข 

 

 แนวทางที่  ๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๑๒ 
 

 
เทศบาลตําบลยี�งอ  อําเภอยี�งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

๓ แนวทางที่  ๑ สงเสริมใหความรู  ความเขาใจ แกประชาชน 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 

ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 แนวทางที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น 

 

 แนวทางที่ ๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมใน
การรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

 

 แนวทางที่ ๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 

 

๔ แนวทางที่ ๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และ
เมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

ดานการวางแผน การสงเสริมการ

ลงทุนพาณิชยกรรม และการ

ทองเที่ยว 

 แนวทางที่ ๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑใน
ทองถิ่น 

 

 แนวทางที่ ๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 แนวทางที่ ๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชงิ
อนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

 

 แนวทางที่ ๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ  

๕ แนวทางที่  ๑ อนุรั กษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ดานการบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  แนวทางที่ ๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึก
ในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 แนวทางที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง  

 แนวทางที่ ๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

 

 แนวทางที่ ๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน  
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๑๓ 
 

 
เทศบาลตําบลยี�งอ  อําเภอยี�งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

๖ แนวทางที่ ๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 แนวทางที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนีย
บุคคล 

 

 แนวทางที่  ๓ เสริมสรางและทํานุบํารุ งศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

 แนวทางที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในทองถิ่น 

 

 แนวทางที่ ๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

 

๗ แนวทางที่ ๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
แกบุคลากรในองคกร 

ดานการบริหารจัดการที่ดี 

 แนวทางที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจน
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 

 แนวทางที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

 แนวทางที่ ๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

 แนวทางที่ ๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริการประชาชน 

 

 แนวทางที่  ๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและ
เผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 
 

 

 



๑๔ 

 

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

 ๓.๒.๑ แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา 

 แบบ ผ.๐๑ 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถ่ิน การทองเท่ียวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซยีน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ๑.๑ แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายนํ้า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพักถนนเทศบาล 
๘ 

- เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังในชุมชน 

- วางทอ Ø ๑.๐๐ ม. 
พรอมบอพักตอจากจุด
เดิม 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ลดปญหานํ้าทวมขัง
ในชุมชน 

กองชาง 

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ในเขตเทศบาล 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนในเขตเทศบาล 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(๑,๓๐๐,๐๐๐) 

 ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคมสัญจรไป
มา 

กองชาง 

 



 

๑๕ 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ โครงการปรับปรุงทางเทา
พรอมฝาคูระบายน้ําในเขต
เทศบาล 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังในชุมชน 

- กอสรางคูระบายน้ํา
ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด 

๘๐๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ลดปญหานํ้าทวมขัง
ในชุมชน 

กองชาง 

๔ โครงการปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้ําชุมชนบูแม 
(นํามาจากแผนชุมชนบูแม) 

- เพื่อใหการสัญจรไป
มาสะดวกและน้ําไม
ทวมขังในชุมชน 

- ปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้ําชุมชนบู
แม 

๕๗๐,๐๐๐ 
(๕๗๐,๐๐๐) 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกนํ้าไม
ทวมขัง 

กองชาง 

๕ โครงการกอสรางสะพาน
คลองบูแม 
(นํามาจากแผนชุมชนบูแม) 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- กอสรางสะพาน คสล.
ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(๑,๒๐๐,๐๐๐) 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคมสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๖ โครงการกอสราง/ปรับปรุง
คูระบายในเขตเทศบาล 

- เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก น้ําไมทวมขัง 

- ปรับปรุงระดับคูใหการ
ระบายน้ําสะดวกขึ้น 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การระบายน้ําดีขึ้น 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

๗ โครงการบุกเบิกถนนในเขต
เทศบาล 

- เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

- บุกเบิกถนนภายในเขต
เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคมสัญจรไป
มา 

กองชาง 

 



 

๑๖ 

 

 ๑.๒ แนวทางการพัฒนา : สรางและปรับปรุงแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตประปา - เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําสะอาด
สําหรับอุปโภคบริโภค 

- ขยายเขตประปาใน
ชุมชนเขตเทศบาล 

๕๕๐,๐๐๐ 
(๕๕๐,๐๐๐) 

 ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีนํ้า
สะอาดสําหรับอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

๒ โครงการติดตั้งถังกักเก็บนํ้า
เพื่อการอุปโภคบริโภค 
(นํามาจากแผนชุมชนบูแม) 

- เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
สําหรับอุปโภคบริโภค
ในฤดูแลง 

- ติดตั้งถังกักเก็บน้ํา
บริเวณจุดสําคัญใน
ชุมชน 

๑๕๐,๐๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีนํ้า
สะอาดสําหรับอุปโภค
บริโภค 

สํานักปลัดฯ 

 



 

๑๗ 

 

 ๑.๓ แนวทางการพัฒนา : จัดทําผังชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทําผังเมืองรวม 

- เพื่อสรางความรู
ความเขาใจและความ
รวมมือของประชาชน
ในชุมชนเก่ียวกับการ
จัดทําหรือการวางผัง
เมืองรวม 

- การจัดเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของ 
- การอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

- ไดขอมูลที่เปน
ปจจุบันเพื่อพัฒนา
ไปสูอนาคต 
- ประชาชนใหความ
รวมกับเทศบาลในการ
จัดทําผังเมืองรวม 

กองชาง 

 



 

๑๘ 

 

 ๑.๔ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงตีเสน
เครื่องหมายจราจรในเขต
เทศบาล 

- เพื่อใหมีความ
สวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอยและลด
อุบัติเหตุ 

- ปรับปรุงเสนจราจรใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมืองมีความ
สวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
อุบัติเหตุลดลง 

กองชาง 

๒ โครงการติดตั้งยางชะลอ
ความเร็ว 

- เพื่อใหผูใชรถใชถนน
ไดระมัดระวังและ
ชะลอความเร็วภายใน
ชุมชน 

- ติดตั้งยางชะลอ
ความเร็วในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ผูใชรถใชถนนได
ระมัดระวังและชะลอ
ความเร็วภายในชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

๓ โครงการปรับปรุงปายชื่อ
ถนน ปายบอกเสนทาง ปาย
จราจร และปายอ่ืนๆ 

 

- เพื่อใหมีปายชื่อถนน 
ปายบอกเสนทาง ปาย
จราจร และปายอ่ืนๆ 
ที่จําเปนในเขต
เทศบาลตําบลยี่งอ 

- ปรับปรุงปายชื่อถนน
ทุกสายภายในเขต
เทศบาล 
- ปรับปรุง/ติดตั้งปาย
บอกเสนทางในถนนสาย
หลักของเทศบาล 
- ปรับปรุง/ติดตั้งปาย
จราจรและปายอื่นๆ ที่
จําเปน 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมืองสวยงาม
เปนระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 

๔ โครงการกอสรางปายแสดง
เขตเทศบาล 

- เพื่อใหมีปายแสดง
เขตเทศบาลที่มีความ
สวยงามเปน
เอกลักษณ 

- กอสรางปายแสดงเขต
จํานวน ๖ ปาย 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมืองสวยงาม
เปนระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 

 



 

๑๙ 

 

 ๑.๕ แนวทางการพัฒนา : จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งซุมโครง
สแตนเลส 3 ขา พรอมโคม
ไฟสองสวางถนน 

- เพื่อใหมีไฟฟาแสง
สวางสาธารณะที่ทั่วถึง 

- ติดตั้งซุมโครงสแตน
เลส 3 ขา พรอมโคมไฟ
สองสวางถนนในเขต
เทศบาล 

๒,๕๒๕,๐๐๐ 
(๒,๕๒๕,๐๐๐) 

 ๒,๕๒๕,๐๐๐ ๒,๕๒๕,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะทั่วถึง 

กองชาง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟา - เพื่อขยายเขตไฟฟา
ในเขตเทศบาลใหมี
ไฟฟาแสงสวางใชบน
ถนนทุกสาย 

- ขยายเขตไฟฟาถนน
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีไฟฟาแสงสวางทุก
สาย 

กองชาง 

๓ โครงการติดตั้งไฟฟา
สวยงาม 
(นํามาจากแผนชุมชนยือรี
งา) 

- เพื่อใหมีไฟฟาแสง
สวางสาธารณะที่ทั่วถึง 

- ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะในเขตที่
ประชาชนตองการให
ทั่วถึง 

๖๐๐,๐๐๐ 
(๖๐๐,๐๐๐) 

 

 ๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะทั่วถึง 

กองชาง 

๔ โครงการติดตั้งเสาไฟฟาไฮ
มารท 

- เพื่อใหมีแสงสวางที่
เพียงพอยามค่ําคืน 
- เพื่อสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

- ขนาดความสูงไมนอย
กวา ๒๕ เมตร ๔๐๐ 
วัตต x ๘ ดวง 

๙๐๐,๐๐๐ 
(๙๐๐,๐๐๐) 

 

 ๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีแสงสวางที่
เพียงพอยามค่ําคืน 
- เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

กองชาง 

 



 

๒๐ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมอาชีพ
ใหแกประชาชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อฝกอบรมอาชีพ
ใหแกประชาชนในเขต         
เทศบาลใชเปนอาชีพ
เสริมหรืออาชีพหลัก 

- ฝกอบรมอาชีพ
หลักสูตรตางๆใหแก
ประชาชน เชน การทํา
ขนม,การทํากรงนก,การ
จักสานกระเปา,การนวด
แผนไทย,การเลี้ยงสัตว 
ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่ฝก
อาชีพมีรายได
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมีอาชีพ
หลักหรืออาชีพเสริม
และมีรายไดเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

๒ โครงการจางงานนักเรียน
นักศึกษาระหวางปดภาค
เรียน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสรางรายได
ใหกับนักเรียน 
นักศึกษา และลด
รายจายผูปกครอง 

- จางงานนักเรียน
นักศึกษาชวงปดภาค
เรียนอยางนอยชุมชนละ 
๑ คน 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

 ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ผูปกครอง
นักเรียนมี
รายจายลดลง 

- นักเรียนนักศึกษามี
รายไดระหวางปดภาค
เรียน 
- สามารถลดรายจาย
ของผูปกครอง 
- ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

กองการศึกษา 

 



 

๒๑ 

 

 ๒.๒ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการสงเคราะหเด็ก
กําพรา เด็กยากจน และเด็ก
ดอยโอกาสในสังคม 

- เพื่อใหการ
สงเคราะหเด็กกําพรา 
เด็กยากจน และเด็ก
ดอยโอกาสในสังคม 

- ใหการสงเคราะหเด็ก
กําพรา เด็กยากจน และ
เด็กดอยโอกาสในสังคม 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของผูที่
ไดรับการ
สงเคราะห 

- เด็กกําพรา เด็ก
ยากจน และเด็กดอย
โอกาสในสังคมมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๒ โครงการสานใจ สายใย
ผูสูงอายุ 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจของผูสูงอายุใน
เขตเทศบาล 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูสูงอายุให
สามารถดํารงชีพได
ตามสมควร 

- จัดกิจกรรมพบปะ
ผูสูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- ใหบริการตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุ 
- อยางนอยสามเดือนตอ 
๑ ครั้ง 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูสูงอายุ
ที่เขารวม
โครงการ 

- ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลมีวิถีชีวิตที่ดี
ขึ้น 
- สรางความเปน
ปกแผนของชมรม
ผูสูงอายุ 

กองการศึกษา 

๓ โครงการตาสวาง - เพื่อใหการ
สงเคราะหคนชราและ
ผูพิการทางสายตา 

 - ใหการสงเคราะห
คนชราและผูพิการทาง
สายตาในเขตเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูสูงอายุ
ที่เขารวม
โครงการ 

- การดําเนินการ
กิจกรรมดานการ
สังคมสงเคราะห 

กองสาธารณสุข 

๔ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดูแลผูสูงอายุ 
(นํามาจากแผนชุมชนบูแม) 

- เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจในการดูแล
ผูสูงอายุ 

- จัดการฝกอบรม
จํานวน ๑ ครั้ง 
เปาหมายผูเขารับการ
ฝกอบรมจํานวน ๓๐ 
คน 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของผูเขา
รับการฝกอบรม
สามารถดูแล
ผูสูงอายุอยาง
ถูกตอง 

- ผูสุงอายุไดรับการ
ดูแมอยางถูกตอง 

กองการศึกษา 

 



 

๒๒ 

 

 ๒.๓ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด 
(นํามาจากแผนชุมชนมัสยิด
ยาเมอ,บูแม) 

- เพื่ออุดหนุนการ
จัดหาอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กนักเรียนของ
ศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด 

- อุดหนุนงบประมาณให
ศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด จํานวน ๒ 
แหง 

200,๐๐๐ 
(200,๐๐๐) 

 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การเรียนการสอน
ของโรงเรียนตาดีกามี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

๒ โครงการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษแกเด็กและ
เยาวชนชวงปดภาคเรียน 
(English Summer Camp) 
(นํามาจากแผนชุมชนมัสยิด
ยาเมอ) 

- เพื่อสงเสริมความรู
ดานภาษาอังกฤษ
ใหกับเด็กและเยาวชน 

- จัดกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษใหกับเด็ก
และเยาวชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เด็กและเยาวชนมี
ความรูดาน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

๓ โครงการฝกอบรมเด็กและ
เยาวชนดานจินตคณิต 

- เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนมีสมาธิ
และมีการพัฒนาสมอง 

- จัดกิจกรรมอบรมเด็ก
และเยาวชนดานจินต
คณิต 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เด็กและเยาวชนที่
เขารับการฝกมีสมาธิ
และมีการพัฒนาสมอง
ที่ดี 

กองการศึกษา 

๔ โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนกีรออาตี 
(นํามาจากแผนชุมชนบูแม
,ยือรีงา) 

- เพื่อสงเสริมการเรียน
การสอนดานศาสนา
อิสลาม 

- จัดหาครูผูสอนและเด็ก
เขารับการเรียนการ
สอนกีรออาตี 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เด็กไดรับความรูดาน
อันกรุอานและภาษา
อาหรับ 

กองการศึกษา 

 



 

๒๓ 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ โครงการติดตั้งจุดบริการ
อินเตอรเน็ตชุมชน (ระบบ 
wifi ชุมชน) 
(นํามาจากแผนชุมชนกําปง
บอเวาะ) 

- เพื่อบริการอินเตอร
ฟรี wifi ใหแก
ประชาชน 

- ติดตั้งจุดบริการ
อินเตอรฟรี wifi ใน
ชุมชนๆละ ๑ จุด 

๒๕,๐๐๐ 
(๒๕,๐๐๐) 

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
บริการอินเตอรเพื่อ
การศึกษาและการ
สืบคนขอมูลที่ทั่วถึง 

สํานักปลัดฯ 

๖ โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

- เพื่อใหมีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กภายในเขต
เทศบาล 

- จัดหาสถานที่เปนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และหา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานใน
ศูนย 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(๒,๕๐๐,๐๐๐) 

   รอยละของ
จํานวนเด็กที่อยู
ในความ
รับผิดชอบของ
ศูนย 

- เทศบาลมีศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และมี
เด็กในความ
รับผิดชอบของศูนย 

กองการศึกษา 

 



 

๒๔ 

 

 ๒.๔ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน)  

- เพื่อแกไขยาเสพติด - จัดกิจกรรมรณรงค 
กิจกรรมการปองกัน 
และกิจกรรมการแกไข
ปญหายาเสพติด 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูติดยา
เสพติดที่ลดลง 

- ปญหายาเสพติดลด
นอยลง 

กองสาธารณสุข 

๒ โครงการมัสยิดปองกันภัยยา
เสพติด 
(นํามาจากแผนชุมชนบูแม
,มัสยิดยาเมอ) 

- เพื่อสงเสริมใหมัสยิด
เปนแหลงใหความรูแก
ประชาชนเก่ียวโทษ
และพิษภัยของยาเสพ
ติด 

- จัดตั้งศูนยตอตานยา
เสพติดประจํามัสยิด 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูติดยา
เสพติดที่ลดลง 

- ปญหายาเสพติดลด
นอยลง 

กองการศึกษา 

 



 

๒๕ 

 

 ๒.๕ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ชุมชนเทศบาลสัมพันธ 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อจัดการแขงขัน
กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธระหวาง
ชุมชนตางๆ ของ
เทศบาล 

- จัดการแขงขันกีฬา
สากลและกีฬาพื้นบาน
จํานวน ๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีความ
สามัคคีและเห็น
ความสําคัญของการ
กีฬา 

กองการศึกษา 

๒ โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา 

- เพื่อใหการสนับสนุน
การจัดการแขงขันกีฬา
ตางๆ และสงนักกีฬา
ของเทศบาลเขารวม
แขงขัน 

- สนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาและสง
นักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาตางๆ 
- สนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลยือรี
งาคัพใหกับ สนง.
ทองถิ่นอําเภอยี่งอ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการ
กีฬาและหางไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษา 

๓ โครงการฝกทักษะกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน)  

- เพื่อใหเด็กมีทักษะใน
การเลนกีฬาที่ดีและใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน 

- ฝกทักษะกีฬาตางๆแก
เด็กและเยาวชนจํานวน
ไมต่ํากวา ๕๐ คนตอป 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เด็กและเยาวชนมี
ทักษะในการเลนกีฬา
ที่ดีและใชเวลาวาง
เปนประโยชน 

กองการศึกษา 

๔ โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เลน 
(นํามาจากแผนชุมชนบูแม) 

- เพื่อใหสนามเด็กเลน
ของเทศบาลมีความ
สวยงามและปลอดภัย 

- ปรับปรุงสนามเด็กเลน
ใหสวยงามและจัดหา
เครื่องเลนที่ไดมาตรฐาน
และปลอดภัย 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- สนามเด็กเลนมี
ความสวยงามและมี
เครื่องเลนได
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

 



 

๒๖ 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ โครงการติดตั้งอุปกรณออก
กําลังกายกลางแจงบริการ
ประชาชน 
(นํามากจากแผนชุมชนยือรี
งา,สะพานเหล็ก) 

- เพื่อใหมีสถานที่ออก
กําลังกายสําหรับ
บริการประชาชน 

- ติดตั้งอุปกรณออก
กําลังกายกลางแจง
สําหรับบริการประชาชน 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย 

กองการศึกษา 

๖ โครงการกอสราง
สวนสาธารณะ 

- เพื่อใหมี
สวนสาธารณะสําหรับ
ใหประชาชนได
พักผอนหยอนใจ 

- กอสรางสวนสาธารณะ
ในที่ดินของเทศบาล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวน
ประชาชนที่ใช
บริการ 

- ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอน
ใจ 

กองชาง 

๗ โครงการจัดตั้งชมรมกีฬา 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 
 

- เพื่อกิจกรรมกีฬาแก
ประชาชน 

- จัดตั้งชมรมกีฬา
ฟุตบอล, เปตอง, 
ตะกรอ, บาสเก็ตบอล 
วอลเลบอล, แบดมินตัน  

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวม 

- ประชาชนไดเลน
กีฬาภายในชุมชน 

กองการศึกษา 

๘ โครงการศูนยออกกําลังกาย
ในรม 

- เพื่อเสริมสรางการ
ออกกําลังกายที่ถูก
หลักและกอใหเกิด
ความสามัคคีของ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

- จัดตั้งศูนยกีฬาให
สวยงามและจัดหา
เครื่องเลนที่ไดมาตรฐาน
และปลอดภัย 

๖๐๐,๐๐๐ 
(๖๐๐,๐๐๐) 

 ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวน
ประชาชนที่ใช
บริการ 

- ชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลยี่งอมี
สุขภาพที่แข็งแรง 

กองสาธารณสุข 

 



 

๒๗ 

 

 ๒.๖ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการอาหารกลางวัน - เพื่อสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

- อุดหนุนการจัดอาหาร
กลางวันใหแกเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานยี่
งอ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๕๐๐,๐๐๐) 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ
นักเรียนที่มี
น้ําหนักและ
สวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐาน 

- เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ         
รางกายแข็งแรง 
- การศึกษามีคุณภาพ 

กองการศึกษา 

๒ โครงการอบรมดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

- เพื่อใหประชาชน 
ผูคา  มีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดอบรมใหความรู 
- จัดกิจกรรมรณรงค 

๘๐,๐๐๐ 
(๘๐,๐๐๐) 

 ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ รอยละของผูเขา
รับการฝกอบรม
มีความรูดาน
สุขาภิบาล
อาหารเพิ่มขึ้น 

- ประชาชน ผูคา มี
ความรูดานสุขาภิบาล
อาหาร 

กองสาธารณสุข 

๓ โครงการสาธารณสุขสัญจร 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อใหบริการดาน
สาธารณสุขแก
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- จัดใหมีโครงการ
จํานวน ๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ 
(๔๐,๐๐๐) 

 

 ๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่มา
รับบริการ 

- ประชาชนเขาถึง
บริการสาธารณสุข
มากขึ้น 

กองสาธารณสุข 

๔ โครงการจัดบริการ
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
(ศสมช.) 

- เพื่อใหศูนย ศสมช.
ของเทศบาลมีความ
พรอมบริการดาน
สาธารณสุข 

- จัดหาวัสดุอุปกรณที่
จําเปนในการบริการ
สาธารณสุขแก
ประชาชน 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับการบริการ 

- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 

 



 

๒๘ 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ อส
ม. 

- จัดอบรมใหความรู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานใหแก อส
ม.ทุกคนของเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของผูเขา
รับการฝกอบรม
มีความรูในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 

๖ โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล 

- เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุข
ในเขตเทศบาล 

- อุดหนุนเปนคา
ดําเนินงานของ อสม.ใน
เขตชุมชนของเทศบาล 
จํานวน ๖ ชุมชน 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

 ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับการบริการ 

- ประชาชนไดรับ
บริการดาน
สาธารณสุขที่ทั่วถึง 

กองสาธารณสุข 

๗ โครงการสงเสริมสุขภาพแม
และเด็ก 

- เพื่อสงเสริมสุขภาพ
อนามัยใหแกหญิงมี
ครรภและเด็กแรกเกิด
จนถึงอายุ ๕ ป 

- หญิงมีครรภและเด็ก
แรกเกิดจนถึงอายุ ๕ ป 
ในเขตเทศบาลทุกคน 
โดยให อสม.เปนผู
ปฏิบัติ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับการบริการ 

- ประชากรเปาหมาย
มีสุขภาพแข็งแรง 

กองสาธารณสุข 

๘ โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอ 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อใหความรู 
ปองกัน ควบคุม 
โรคติดตอในชุมชน 
เชน โรคเอดส โรค
ไขเลือดออก โรคชิคุน
กุนยา และโรคติดตอ
อื่นๆ 

- จัดกิจกรรมรณรงค 
ควบคุม ปองกัน 
โรคติดตอในเขต
เทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

 ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่เปน
โรคติดตอลดลง 

- ประชาชนมีความรู
และไมเกิดการระบาด
ของโรคติดตอใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุข 

 



 

๒๙ 

 

๒.๗ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- จัดตั้งศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ลดปญหาทางสังคม 
ชุมชนเขมแข็ง 

กองการศึกษา 

๒ โครงการอบรมประชาชน
เพื่อเตรียมพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
(นํามาจากแผนชุมชนบูแม
และชุมชนมัสยิดยาเมอ) 

- เพื่อเตรียมความ
พรอมการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

- จัดการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน การ
ฝกอบรมภาษามาลายู
กลางและหรือ
ภาษาอังกฤษใหกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีความ
พรอมการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการสงเสริมความรู
ความเขาใจดานสิทธิ
มนุษยชน 

- เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจดานสิทธิ
มนุษยชนใหกับ
ประชาชน 

- จัดการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับหลักสิทธิ
มนุษยชนที่ประชาชน
ควรทราบ 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสิทธิมนุษยชนที่
ควรทราบ 

กองการศึกษา 

 



 

๓๐ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

๓. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 
 ๓.๑ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงคใหความรู
ประชาธิปไตย 
 

- เพื่อใหความรูความ
เขาใจในกระบวนการ
ประชาธิปไตยแก
ประชาชน 

- จัดการรณรงคหรือ
ประชาสัมพันธการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการที่มี
ความรูความ
เขาใจใน
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

- ประชาชนมีความรู
ความเขาใจใน
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๒ โครงการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสงเสริมสิทธิและ
เสรีภาพของเด็กและ
เยาวชน 

- จัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เขา
รวมโครงการ 

- เด็กและเยาวชนกลา
แสดงออกในสิทธิและ
เสรีภาพของตน 

กองการศึกษา 

 



 

๓๑ 

 

 ๓.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมหรือฝก
ทบทวนหรือฝกความพรอม
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) 

- เพื่อเผยแพรความรู
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสู
ประชาชน 
- เพื่อใหมี อปพร.ของ 
เทศบาลคอยชวยเหลือ
เมื่อเกิดสาธารณภัย
และใหการสนับสนุน
ทางราชการ 

- จัดฝกอบรมหรือฝก
ทบทวนหรือฝกความ
พรอมใหแก อปพร.ปละ 
๑ ครั้ง 
- จัดหาวัสดุเครื่องแตง
กายชุดฝก อปพร.แกผู
ผานการฝกอบรม 

๑๕๐,๐๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของผูเขา
อบรมใหการ
สนับสนุนงาน
ของเทศบาล 

- อปพร.ใหการ
ชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
สาธารณภัย 
- อปพร.ใหการ
สนับสนุนหนวยงาน
ราชการ 

สํานักปลัดฯ 

๒ โครงการฝกอบรมประชาชน
เกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อใหความรูกับ
ประชาชนในชุมชน
เกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเบื้องตน 

- จัดการฝกอบรม
ความรูกับประชาชนใน
ชุมชนเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเบื้องตน 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- ประชาชนไดมี
ความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องตน 

สํานักปลัดฯ 

๓ โครงการติดตั้งกลองวงจร
ปด (CCTV) ภายในเขต
เทศบาลตําบลยี่งอ 
(นํามาจากแผนชุมชนมัสยิด
ยาเมอ) 

- เพื่อความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ 
- เพื่อปองกันและเฝา
ระวังการกอเหตุราย
และความไมสงบใน
พื้นที่ 

- ติดตั้งกลองวงจรปด
บริเวณจุดสําคัญของ
เทศบาล  

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของคดี
อาชญากรรมที่
ลดลง 

- เกิดความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ 
- สามารถปองกันและ
เฝาระวังการกอ
เหตุรายในพื้นที่ 

กองชาง 

 



 

๓๒ 

 

 ๓.๓ แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท 

- เพื่อสรางความ
ปรองดอง ความรัก 
ความสามัคคีของคนใน
ทองถิ่น 

- จัดกิจกรรมสําหรับการ
สรางความปรองดอง 
ความรัก ความสามัคคี
ของคนในทองถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ 

- ประชาชนคนใน
ทองถิ่นมีความรัก 
ความสามัคคี เคารพ
ในความคิดเห็นที่
แตกตางและไม
แตกแยก 

สํานักปลัด 

๒ โครงการตาสับปะรด - เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน 

- จัดตั้งเครือขายดูแล
รักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการที่มีสวน
รวมในการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

- ประชาชนมีสวนรวม
ในการรักษาความสงบ
เรียบรอยของชุมชน
และเปนหูเปนตา
ใหกับหนวยงานดาน
ความมั่นคง 

สํานักปลัด 

 



 

๓๓ 

 

 ๓.๔ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามบีทบาทเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการพบปะผูนําศาสนา
รวมกับภาคความมั่นคง 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสงเสริมผูนํา
ศาสนาใหมีบทบาท
สําคัญในการแกไข
ปญหาความมั่นคง 

- จัดกิจกรรมการพบปะ
ระหวางผูนําศาสนา 
หนวยงานความมั่นคงใน
พื้นที่ และเทศบาล 

100,000 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 100,000 100,000 รอยละของ
เหตุการณความ
ไมสงบในพื้นที่ 

- ผูนําศาสนามี
บทบาทในการแกไข
ปญหาความมั่นคง
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 



 

๓๔ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถ่ิน การทองเท่ียวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซยีน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

๔. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
 ๔.๑ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งเต็นทหลังคา
เมธั้นชีต 

- เพื่อใหมีสถานที่
คาขายสําหรับ
ประชาชนที่มีความ
สวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอย 

- ติดตั้งเต็นทหลังคา
เมธั้นชีตบริเวณที่
เทศบาลกําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมืองสวยงาม
เปนระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 

 



 

๓๕ 

 

 ๔.๒ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถ่ิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมการจัดตั้ง
กลุมวิสาหกิจชุมชน 
(นํามาจากแผนชุมชนยือรีงา
,ปอเนาะ,มัสยิดยาเมอ) 

- เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

- ใหการสงเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน
ในรูปแบบตางๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการมีรายได
เพิ่มขึ้น 

- เศรษฐกิจของชุมชน
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

 



 

๓๖ 

 

 ๔.๓ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมเพื่อเรียนรู
และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(นํามาจากแผนชุมชนบูแม) 

- เพื่อใหนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มี
ความรูความเขาใจใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
และนําไปปฏิบัติ 

- จัดการฝกอบรมให
ความรูแกนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความพอเพียง จํานวน 
๑๐๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ
สามารถนํา
ความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนไดรับ
ความรูจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สามารถนํามาขยายผล
และเปนประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๒ โครงการสงเสริมการทํา
เกษตรไฮโดรโปนิกส 
(นํามาจากแผนชุมชน
สะพานเหล็ก) 

- เพื่อสงเสริมการทํา
เกษตรใหกับ
ประชาชนโดยใชพื้นที่
จํากัด 

- จัดการฝกอบรมใหกับ
ประชาชนจํานวน ๕๐ 
คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ
สามารถนํา
ความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- ประชาชนสามารถนํา
ความรูไปใชในการเพิ่ม
รายไดลดรายจายใหกับ
ครัวเรือน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๓ โครงการสงเสริมการปลูกผัก
อินทรีย 
(นํามาจากแผนชุมชน
สะพานเหล็ก) 

- เพื่อใหนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มี
ความรูความเขาใจใน
การปลูกผักอินทรียที่
ถูกวิธี 

- จัดการฝกอบรมให
ความรูแกนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูก
ผักอินทรีย 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ
สามารถนํา
ความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนไดรับ
ความรูจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สามารถนํามาขยายผล
และเปนประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 



 

๓๗ 

 

 ๔.๔ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซยีน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการศูนยวัฒนธรรม
เฉลิมราช ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

- เพื่อจัดตั้ง “ศูนย
วัฒนธรรมเฉลิมราช 
ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต” ของ
จังหวัดนราธิวาส ตาม
การคัดเลือกโครงการ
ยอนรอย
ประวัติศาสตรเมืองยี่
งอของกรมสงเสริม
วัฒนธรรม 

- จัดตั้งศูนยวัฒนธรรม
เฉลิมราชฯ จํานวน ๑ 
แหง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีความรัก
ในทองถิ่น เกิดสันติสุข 

กองการศึกษา 

 



 

๓๘ 

 

 ๔.๕ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดาํร ิ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการสงเสริมการปลูก
หญาแฝก 

- เพื่อสงเสริมให
ประชาชนอนุรักษดิน
ดวยการปลูกหญาแฝก 

- จัดกิจกรรมสงเสริม
การปลูกหญาแฝก 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความรูและนําไปใช
ประโยชน 

สํานักปลัด 

 



 

๓๙ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 ๕.๑ แนวทางการพัฒนา : อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางฝายน้ําลน
คลองจาเราะกาแร 
(นํามาจากแผนชุมชน
สะพานเหล็ก,กําปงบอ
เวาะห) 

- เพื่อใหมีฝายน้ําลน
สําหรับกักเก็บนํ้าไวใช
ในชวงฤดูแลง 

- กอสรางฝายน้ําลน
บริเวณคลองจาเราะกา
แร 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- สามารถกักเก็บนํ้าไว
ใชในชวงฤดูแลง 

กองชาง 

 



 

๔๐ 

 

 ๕.๒ แนวทางการพัฒนา : สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงคและ
ประชาสัมพันธเพื่อสราง
จิตสํานึกการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
- เพื่อรักษาความ
สะอาดและปรับปรุง
สภาพแวดลอมของ
บานเมือง 

- จัดกิจกรรมรวมพลัง
ประชาชนในการรวมกัน
รักษาความสะอาดและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม
ของบานเมือง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
- บานเมืองสะอาด
สวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอย 
- ประชาชนมีความ
สามัคคีในหมูคณะ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

 



 

๔๑ 

 

 ๕.๓ แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางกําแพงกั้น
ตลิ่งคลองจาเราะกาแร 

- เพื่อปองกันการ
พังทลายของตลิ่งและ
ใหมีสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

- กอสรางกําแพงกั้นตลิ่ง
คลองจาเราะกาแรตอ
จากจุดเดิม 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(๑,๙๐๐,๐๐๐) 

 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ไมมีการพังทลาย
ของตลิ่งและมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใน
เขตเทศบาล 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อความสวยงาม
เปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง 

- ปรับปรุงภูมิทัศนโดย
การจัดสวน ปลูกไมดอก 
ไมประดับ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมืองมีความ
สวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอย 

กองสาธารณสุข 

๓ โครงการปรับปรุงรั้วรอบ
สุสานลางา 

- เพื่อปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนของสุสานลา
งาใหสวยงามยิ่งขึ้น 

- ปรับปรุงรั้วโดยรอบ
สุสานลางา  

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมืองสวยงาม
เปนระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 

๔ โครงการกอสรางซุมเขา
ถนนรามโกมุท 
(นํามาจากแผนชุมชนบูแม) 

- เพื่อใหมีซุมประตูที่
สวยงามและเปน
เอกลักษณสอดคลอง
กับโครงการยอนรอย
ประวัติศาสตรเมืองยี่
งอ 

- กอสรางซุมจํานวน ๑ 
แหง  

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐,๐๐๐) 

 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เทศบาลตําบลยี่งอมี
ซุมที่สวยงามและเปน
เอกลักษณ 

กองชาง 

๕ โครงการกอสรางซุมเขา
มัสยิดบูแม 
(นํามาจากแผนชุมชนบูแม) 

- เพื่อใหมีซุมประตูเขา
มัสยิดทั้งสองแหงที่
สวยงามและเปน
เอกลักษณ  

- กอสรางซุมประตูเขา
มัสยิดจํานวน ๑ แหง 

๔๐๐,๐๐๐ 
(๔๐๐,๐๐๐) 

 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีซุมประตูเขามัสยิด
ทั้งสองแหงที่สวยงาม
และเปนเอกลักษณ 
- เกิดความสะดวกกับ
ผูสัญจรจากตางถิ่น  

กองชาง 

 



 

๔๒ 

 

 ๕.๔ แนวทางการพัฒนา : จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางสถานีขน
ถายขยะมูลฝอย 

- เพื่อบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยบริเวณที่
ทิ้งขยะของเทศบาล
ตําบลยี่งอ 

- กอสรางสถานีขนถาย,
อาคารเครื่องชั่ง,อาคาร
ปอมยาม,ปายชื่อ
โครงการ 

๓๗,๐๐๐,๐๐๐ 
(๓๗,๐๐๐,๐๐๐) 

 

   รอยละของ
ปริมาณขยะที่
สามารถกําจัดได
เพิ่มขึ้น 

- สามารถรองรับ
ปริมาณขยะไดมากขึ้น 
- ลดปญหามลภาวะ 
- ปองกันอุบัติเหตุ
และมีความคลองตัว
ในการปฏิบัติ 

กองสาธารณสุข 

๒ โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ - เพื่อปรับปรุงสถานที่
ทิ้งขยะมูลฝอยของ
เทศบาลใหสามารถ
รองรับขยะไดมากขึ้น 

- ปรับปรุงถนน 
- ปรับเกลี่ยหรือ
ปรับปรุงระบบกําจัด
ขยะ 
- ปรับปรุงกอสรางรั้ว
รอบบริเวณที่ทิ้งขยะ 

๘๕๐,๐๐๐ 
(๘๕๐,๐๐๐) 

 

 ๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ปริมาณขยะที่
สามารถกําจัดได
เพิ่มขึ้น 

- สามารถรองรับ
ปริมาณขยะไดมากขึ้น 
- ลดปญหามลภาวะ 
- ปองกันอุบัติเหตุ
และมีความคลองตัว
ในการปฏิบัติ 

กองสาธารณสุข 

๓ โครงการวางทอระบายน้ํา
บริเวณที่ทิ่งขยะ 

- เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังบริเวณที่ทิ้ง
ขยะและบริเวณ
ใกลเคียง 

- วางทอกลม Ø ๑.๐๐ 
ม. พรอมบอพักยาว
ประมาณ ๙๕.๐๐ ม. 

๘๒๐,๐๐๐ 
(๘๒๐,๐๐๐) 

   รอยละของ
ปริมาณน้ําทวม
ขังที่ลดลง 

- ลดปญหานํ้าทวมขัง
บริเวณที่ทิ้งขยะ 

กองสาธารณสุข 

๔ โครงการจัดตั้งกลุมจัดการ
ขยะ 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสงเสริมการแยก
ขยะหรือการนําขยะ
กลับมาใชใหม 

- จัดตั้งกลุมบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

- ประชาชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ
ขยะ 

กองสาธารณสุข 

๕ โครงการจัดทําระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน 

- เพื่อใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียภายในชุมชน
ของเทศบาล 

- กอสรางหรือติดตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียใน
ชุมชนของเทศบาล 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๕๐๐,๐๐๐) 

 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละปริมาณ
น้ําเสียที่สามารถ
บําบัดได 

- ปริมาณนํ้าเสียใน
ชุมชนลดลง 

กองสาธารณสุข 



 

๔๓ 

 

 ๕.๕ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อลดรายจายใน
ครัวเรือนของ
ประชาชน 

- สงเสริมกลุมพลังงาน
ชุมชนตางๆ ของ
เทศบาล 
- สงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนใหแกประชาชน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการที่มี
รายจายลดลง 

- ครัวเรือนมีรายจาย
ลดลง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 



 

๔๔ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๖.๑ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดกิจกรรม        
เนื่องในวันเฉลิม                 
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ 

- เพื่อใหมีการทํา
กิจกรรมอันเปน
ประโยชนตางๆ ในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
เปนการเฉลิมพระ
เกียรติ 

- จัดกิจกรรมตางๆ อัน
เปนประโยชน เชน 
กิจกรรมการพัฒนา 
ปลูกตนไม ฯลฯ เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 

๔๐,๐๐๐ 
(๔๐,๐๐๐) 

 

 ๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง ไดทํากิจกรรม
เปนการเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

สํานักปลัดฯ 

๒ โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน)  

- เพื่อสงเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 

- จัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น เชน 
เดือนรอมฎอน เมาลิด 
อาซูรอ วันตรุษอิดิลฟตรี 
วันตรุษอิดิลอัฎฮา ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นคงอยูสืบไป 

กองการศึกษา 

๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ 
ธันวามหาราช 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

- อุดหนุนงบประมาณให
ที่ทําการปกครองอําเภอ
ยี่งอ 

๑๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีสวนรวม
ในการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 



 

๔๕ 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ โครงการจัดกิจกรรม
สนับสนุนงานประเพณีของดี
เมืองนราของอําเภอยี่งอ 

- เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานของดี
เมืองนราของจังหวัด
นราธิวาส 

- อุดหนุนการจัด
กิจกรรมงานของดีเมือง
นราใหที่ทําการปกครอง
อําเภอยี่งอ 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การจัดกิจกรรมงาน
ของดีเมืองนราเปนไป
ดวยความเรียบรอย
และคงอยูสืบไป 

กองการศึกษา 

๕ โครงการอุดหนุนการจัดทํา
เรือบุพชาติในงานประเพณี
แขงเรือหนาพระที่นั่ง
ประจําปของจังหวัด
นราธิวาส 

- เพื่อสงเสริมประเพณี
การแขงเรือหนาพระที่
นั่งประจําปของจังหวัด
นราธิวาส 

- อุดหนุนการจัดทําเรือ
บุพชาติสําหรับประเพณี
การแขงเรือหนาพระที่
นั่งประจําปใหแก
สันนิบาตเทศบาล
จังหวัดนราธิวาส 

๗,๐๐๐ 
(๗,๐๐๐) 

 ๗,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่นคงอยู
สืบไป 

สํานักปลัดฯ 

๖ โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

- เพื่อรักษาและ
ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศทุก
พระองค อันเปนศูนย
รวมแหงความเปนชาติ
และความสามัคคีของ
คนในชาติ เพื่อเทิดทูน
เหนือสิ่งอื่นใดและ
ดํารงไวซ่ึงเอกลักษณ
ของความเปนชาติไทย 

- จัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีความรัก
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย เกิด
ความสมานฉันท 
สามัคคี 

สํานักปลัดฯ 

 

 



 

๔๖ 

 

 ๖.๒ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินและปูชนียบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการประกวดขนม
พื้นบาน-อาหารพื้นเมือง สืบ
สานภูมิปญญาทองถิ่นเมือง
ยี่งอ 
(นํามาจากแผนชุมชนยือรีงา
,บูแม) 

- เพื่อสงเสริมศิลปะ
และภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการทําอาหาร 

- จัดกิจกรรมการ
ประกวด 

๑๕๐,๐๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- ศิลปะและภูมิปญญา
ทองถิ่นดานการ
ทําอาหารคงอยูสืบไป 

กองการศึกษา 

 



 

๔๗ 

 

 ๖.๓ แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางและทาํนุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

- เพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 
เชน วันเขาพรรษา ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นคงอยูสืบไป 

กองการศึกษา 

๒ โครงการสรางภูมิคุมกันของ
สังคมโดยใชมิติทาง
วัฒนธรรมของอําเภอยี่งอ 
(นํามาจากแผนชุมชนมัสยิด
ยาเมอ) 

- เพื่อสรางสังคมใชสื่อ
ใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคม
โดยรวม 

- บูรณาการการจัด
กิจกรรมการฝกอบรม
และการจัดนิทรรศการ 

๑๖๐,๐๐๐ 
(๑๖๐,๐๐๐) 

 ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- ประชาชนและ
เยาวชนรูเทาทันสื่อ
เปนภูมิคุมกันของ
สังคม 

กองการศึกษา 

๓ โครงการดะวะหสัญจร - เพื่อสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมใหกับ
ประชาชน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลทั้ง ๖ ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- ประชาชนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

 



 

๔๘ 

 

 ๖.๔ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการอนุรักษโบราณวัตถุ
และโบราณสถานในเขต
เทศบาล 

- เพื่ออนุรักษ
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในเขต
เทศบาลและรวบรวม
ขอมูลใหแหลงความรู
ทางประวัติศาสตรของ
ทองถิ่น 

- รวบรวมขอมูลแหลง
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในเขต
เทศบาลจัดทําเปนองค
ความรูสําหรับเผยแพร
ใหประชาชนในทองถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีแหลงความรูดาน
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานใน
ทองถิ่น 

กองการศึกษา 

 



 

๔๙ 

 

 ๖.๕ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

- เพื่อจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันเด็กแหงชาติให
เด็กไดรับความรูและ
ความสนุกสนาน 

- จัดกิจกรรมตางๆ ใน
วันเด็กแหงชาติ 

๓๕๐,๐๐๐ 
(๓๕๐,๐๐๐) 

 ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- เด็กๆ และเยาวชน
ใหความสนใจและ
มารวมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

๒ โครงการบรรยายธรรม 
(นํามาจากแผนชุมชนมัสยิด
ยาเมอ,บูแม) 

- เพื่อจัดบรรยายธรรม
ใหความรูแกประชาชน
ในเขตเทศบาล 

- จัดการบรรยายธรรม
จํานวน ๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีความรู
และมีจิตใจที่ดีงาม 

กองการศึกษา 

๓ โครงการสงเสริมสนับสนุน
การอบรมจริยธรรมแก
เยาวชนภาคฤดูรอน 
(นํามาจากแผนชุมชนมัสยิด
ยาเมอ,บูแม) 

- เพื่อสงเสริมใหเด็กได
มีความรู มีคุณธรรม 
และ จริยธรรมที่ดี 

- ใหการอุดหนุนการ
อบรมจริยธรรมแก
เยาวชน ใหแกมัสยิดทั้ง 
๒ แหง จํานวน ๑ ครั้ง 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

 ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เยาวชนไดรับการ
อบรมดานคุณธรรม
และจริยธรรมและเปน
การใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

กองการศึกษา 

๔ โครงการคนดีศรียี่งอ - เพื่อสงเสริมและยก
ยองคนทําความดีและ
คุณประโยชนตอสังคม 

- สรรหาคนดีที่ทําความ
ดีหรือคุณประโยชนตอ
สังคมเพื่อมอบโลหหรือ
ประกาศเกียรติคุณเปน
การสงเสริมการทําความ
ดี 

2๐,๐๐๐ 
(2๐,๐๐๐) 

 

 2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนรูสึกอยาก
ทําความดี 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 



 

๕๐ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๗. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
เทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาล 

- เพื่อใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และพนักงาน
จางของเทศบาลไดมี
ความรูและ
ประสบการณนํามา
พัฒนาการทํางานของ
เทศบาล 

- อบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน
ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศจํานวน ๑ 
ครั้ง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และพนักงาน
จางของเทศบาลมี
ความรูและ
ประสบการณจริง 

สํานักปลัดฯ 

๒ โครงการฝกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน  
ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา กลุม
อาชีพ และสมาชิกชุมชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อให
คณะกรรมการชุมชน  
ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 
กลุมอาชีพตางๆ และ
สมาชิกชุมชนไดมี
ความรูและ
ประสบการณนํามา
พัฒนาทองถิ่น 

- อบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน
ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศจํานวน ๑ 
ครั้ง 

๘๐๐,๐๐๐ 
(๘๐๐,๐๐๐) 

 

 ๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- คณะกรรมการ
ชุมชน  
ผูนําชุมชน ผูนํา
ศาสนา กลุมอาชีพ
ตางๆ และสมาชิก
ชุมชนมีความรูและ
ประสบการณเพิ่มขึ้น
สามารถนํามาพัฒนา
ทองถิ่นได 

สํานักปลัดฯ 

 



 

๕๑ 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ โครงการอบรมเพิ่ม         
ประสิทธิภาพใหแก            
คณะกรรมการชุมชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 
 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถใหแก
คณะกรรมการชุมชน 
- เพื่อใหการ
บริหารงานภายใน
ชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขึ้น 

- จัดอบรมใหความรูดาน
การบริหารงานชุมชน
ใหแกคณะกรรมการ
ชุมชนทั้ง ๖ ชุมชน รวม 
๖๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- การบริหารงาน
ภายในชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชน
ในแตละชุมชนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

 



 

๕๒ 

 

 ๗.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ - เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทํางานและการบริการ
ประชาชนของเทศบาล 

- จัดซื้อครุภัณฑที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงาน
และการบริการของ
เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประสิทธิภาพ
งานที่เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนไดรับ
ประโยชนและความ
พึงพอใจจากการ
จัดหาครุภัณฑที่ใชใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ทุกกอง 

๒ โครงการจัดซื้อที่ดิน - เพื่อจัดซื้อที่ดิน
เพิ่มเติมบริเวณที่ทิ้ง
ขยะของเทศบาล 

- จัดซื้อที่ดินบริเวณที่ทิ้ง
ขยะของเทศบาลจํานวน 
๑ แปลง 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(๑,๒๐๐,๐๐๐) 

   รอยละของ
จํานวนปญหาที่
เกิดจากที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาลตอ
ประชาชน 

- ลดปญหาที่เกิดขึ้น
จากการทิ้งขยะของ
เทศบาลตอประชาชน 

กองสาธารณสุข 

๓ โครงการตอเติมอาคารกอง
ชาง 

- เพื่อใหการปฏิบัติงาน
กองชางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- ตอเติมอาคารกองชาง
ตามแบบที่กําหนด 

๗๕๐,๐๐๐ 
(๗๕๐,๐๐๐) 

   รอยละของ
ประสิทธิภาพ
งานที่เพิ่มขึ้น 

- การปฏิบัติงานกอง
ชางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

 



 

๕๓ 

 

 ๗.๓ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

- เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

- จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลโดย
กระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- เทศบาลมี
แผนพัฒนาสามป
นําไปปฏิบัติให
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
- เทศบาลไดใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดในการพัฒนาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 

๒ โครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน 

- เพื่อใหชุมชนมี
แผนพัฒนาของชุมชน
ที่สามารถนํามาเปน
ขอมูลจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นได 

- สงเสริมสนับสนุน
จัดทําแผนชุมชนของทุก
ชุมชนในเขตเทศบาล
และบูรณาการแผน
ชุมชนระดับเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- มีแผนชุมชนนํามา
เปนขอมูลการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน 

- เพื่อใหมีขอมูล
พื้นฐานใชในการ
วางแผนพัฒนาทุก
ระดับ 

- จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ในเขตเทศบาล ปละ ๑ 
ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละของความ
ครบถวนของ
ขอมูล 

- มีขอมูลพื้นฐานใชใน
การวางแผนพัฒนาใน
ทุกระดับ 

กองการศึกษา 

๔ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง 

- เพื่อสรางเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จาง 

- จัดอบรมใหความรูดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
ของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จาง 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูและ
คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

- สรางเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของ
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจาง 

สํานักปลัด 



 

๕๔ 

 

 ๗.๔ แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

- เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

- จัดสํารวจและเก็บ
ขอมูลจํานวน ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนรายไดที่
เพิ่มขึ้น 

- ไดขอมูลที่เปน
ปจจุบันและการเก็บ
รายไดของเทศบาล
เปนไปตามเปาหมาย 

กองคลัง 

๒ โครงการติดตั้งระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

- เพื่อใหการปฏิบัติงาน
สารบรรณของเทศบาล
เปนไปดวยความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ทันสมัย 

ติดตั้งระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส
ของเทศบาลตําบลยี่งอ 
จํานวน ๑ ระบบ 

๑๐๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของงาน
สารบรรณที่
ดําเนินการไดเร็ว
ขึ้น 

- ลดปริมาณกระดาษ 
สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 

๓ โครงการอบรมเกี่ยวกับภาษี
และคาธรรมเนียมทองถิ่น 

- เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจใน
เรื่องของภาษีและ
คาธรรมเนียมตางๆ
และมีจิตสํานึกในการ
เสียภาษี 

- จัดกิจกรรมอบรม
โครงการจํานวน ๑ ครั้ง
ตอไป 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนรายไดที่
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมีความรู 
- เทศบาลมีรายได
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

๔ โครงการหองสมุดเทศบาล
พรอมบริการอินเตอรเน็ต 

- เพื่อใหบริการ
หองสมุดแกประชาชน 
- เพื่อใหบริการ
อินเตอรเน็ตแก
ประชาชน 

- จัดตั้งหองสมุดพรอม
บริการอินเตอรเน็ต
จํานวน ๑ แหง 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวน
ผูใชบริการ 

- ประชาชนมาใช
บริการหองสมุดและ
บริการอินเตอรเน็ตที่
เทศบาลจัดไวบริการ 
- ประชาชนมีสื่อใน
การรับรูขอมูลขาวสาร
ที่ทันสมัย 

กองการศึกษา 

 



 

๕๕ 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อหรือจัด
จางของ อปท.ในเขตอําเภอ
ยี่งอ 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ความคลองตัวของ
ศูนยฯ เปนการสงเสริม
การบริหารจัดการที่ดี 

- อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการฯให อบต.
จอเบาะเปนหนวย
เบิกจาย 

๒๙,๐๐๐ 
(๒๓,๐๐๐) 

 

 ๒๙,๐๐๐ 
 

๒๙,๐๐๐ 
 

รอยละของงาน
การจัดซื้อจัดจาง
ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

- การบริหารงานดาน
การจัดซื้อจัดจางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 



 

๕๖ 

 

 ๗.๕ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 

- เพื่อรับทราบปญหา
และความตองการของ
ประชาชน 
- เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจที่ดีระหวาง
เทศบาลกับประชาชน 

- จัดกิจกรรมการพบปะ
ระหวางผูบริหาร
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และประชาชน 
- ออกใหบริหาร
ประชาชนในเรื่องตางๆ 
นอกสถานที่ 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

 ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- ประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารและมีสวน
รวมกับการดําเนินงาน
ของเทศบาล 

สํานักปลัดฯ 

 



 

๕๗ 

 

 ๗.๖ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

- เพื่อใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และประชาชน
ไดจัดกิจกรรมรวมกัน 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล ๒๔ เมษายน 

5๐,๐๐๐ 
(5๐,๐๐๐) 

 

 5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจาง และ
ประชาชนไดทํา
กิจกรรมรวมกัน 

สํานักปลัดฯ 

๒ โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารในชุมชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับรูขอมูลขาวสารที่
รวดเร็วและทั่วถึง 

- จัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารในชุมชนทุก
ชุมชน 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารที่
รวดเร็วและทั่วถึง 

สํานักปลัดฯ 

๓ โครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียงแบบไรสาย 

- เพื่อใหการ
ประชาสัมพันธ
ขาวสารของเทศบาล
เปนไปอยางทั่วถึงทุก
ชุมชนชน 

- ติดตั้งระบบกระจาย
เสียงแบบไรสายในเขต
เทศบาล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การประชาสัมพันธ
ขาวสารของเทศบาล
เปนไปอยางทั่วถึงทุก
ชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๕๘ 
 

 
เทศบาลตําบลยี�งอ  อําเภอยี�งอ  จังหวัดนราธิวาส 

๓.๒.๒ แบบ ผ.๐๒ บัญชีประสานโครงการ 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

บัญชปีระสานโครงการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดย.................................... 

ตามกรอบการประสานที่.......................................................................... 

 
ลําดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานที ่

รับผิดชอบ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม 

       

- - - - - - - 

       

       

รวมทั้งสิ้นจํานวน.................โครงการ      

 



 

 
 

 ๓.๒.๓ แบบ ผ.๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม ๓ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน         
 ๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 

เขื่อน ระบบระบายน้ํา 
7    6,570,000  5    4,800,000  5    4,800,000  17    16,170,000  

 ๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 2       700,000  1       550,000  1       550,000  4     1,800,000  
 ๑.๓ จัดทําผังชุมชน 1         20,000  1         20,000  1         20,000  3          60,000  
 ๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 4       900,000  4       900,000  4       900,000  12      2,700,000  
 ๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 4    4,225,000  4    4,225,000  4    4,225,000  12    12,675,000  

รวม ๑๘   12,415,000  ๑๕   10,495,000  15    10,495,000  48     33,405,000  
๒) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
 ๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืน

ใหกับประชาชนในทองถิ่น 
2       160,000  2       160,000  2       160,000  6        480,000  

 ๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม 

4       720,000  4       720,000  4       720,000  12      2,160,000  

 ๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

6     3,025,000  5        525,000  5        525,000  16       4,075,000  

 



 

๖๐ 

 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม ๓ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด 

2       100,000  2       100,000  2       100,000  6        300,000  

 ๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 8    3,610,000  8    2,610,000  8    2,210,000  24     8,430,000  
 ๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ

พัฒนาดานการสาธารณสุข 
8    2,390,000  8    2,390,000  8    2,390,000  24      7,170,000  

 ๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

3       150,000  3       150,000  3       150,000  9        450,000  

รวม 33   10,155,000  32    6,655,000  32    6,255,000  97    23,065,000  
๓) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบรอย 
        

 ๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2       100,000  2       100,000  2       100,000  6        300,000  

 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ทองถิ่น 

3    1,180,000  3    1,180,000  3    1,180,000  9      3,540,000  

 ๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการ
รักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

2       200,000  2       200,000  2       200,000  6        600,000  

 ๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแกปญหาความมั่นคง 

1       100,000  1       100,000  1       100,000  3        300,000  

รวม 8    1,580,000  8    1,580,000  8    1,580,000  24      4,740,000  
 



 

๖๑ 

 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม ๓ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการทองเที่ยว 

        

 ๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมือง
ชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

1       500,000  -                 -  -                 -  1        500,000  

 ๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น 1       100,000  1       100,000  1       100,000  3        300,000  
 ๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3       280,000  3       280,000  3       280,000  9        840,000  
 ๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
1        500,000 1        500,000 1        500,000 3       1,500,000 

 ๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 1         30,000  1         30,000  1         30,000  3          90,000  
รวม 7     1,410,000 6        910,000 6        910,000 19       3,230,000 

๕) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        

 ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1       500,000  1       500,000  1       500,000  3      1,500,000  
 ๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการ

รวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1       100,000  1       100,000  1       100,000  3        300,000  

 ๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 5    8,500,000  1       200,000  1       200,000  7     8,900,000  
 ๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัด

น้ําเสีย 
5   40,220,000  3    2,400,000  3    2,400,000  11    45,020,000  

 ๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 1       100,000  1       100,000  1       100,000  3        300,000  
รวม 13   49,420,000  7    3,300,000  7    3,300,000  27    56,020,000  

 



 

๖๒ 

 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม ๓ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖) ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

        

 ๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

6       637,000  6       637,000  6       637,000  18      1,911,000  

 ๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 1       150,000  1       150,000  1       150,000  3        450,000  
 ๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
3       310,000  3       310,000  3       310,000  9        930,000  

 ๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในทองถิ่น 

1       100,000  1       100,000  1       100,000  3        300,000  

 ๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

4       630,000  4       630,000  4       630,000  12     1,890,000  

รวม 15    1,827,000  15    1,827,000  15    1,827,000  45     5,481,000  
๗) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล         
 ๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก

บุคลากรในองคกร 
3    1,400,000  3    1,400,000  3    1,400,000  9      4,200,000  

 ๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจน
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

3    2,450,000  1       500,000  1       500,000  5      3,450,000  

 ๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลัก   
ธรรมาภิบาล 

4       160,000  4       160,000  4       160,000  12        480,000  

 ๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

5        529,000  5        479,000 5        479,000 15      1,487,000 

 



 

๖๓ 

 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม ๓ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน 

1         60,000  1         60,000  1         60,000  3        180,000  

 ๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการ
ดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

3    1,110,000  3       380,000  3       380,000  9     1,870,000  

รวม 19     5,709,000 17     2,979,000 17     2,979,000 53     11,667,000 
รวมทั้งสิ้น 113   82,516,000  100    27,746,000 100    27,346,000 313   137,608,000 

 



 
 
 

 

ส่วนที� ๔ 

การติดตามและประเมินผล

โครงการ 
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สวนที่ สวนที่ ๔๔  
การติดตามและประเมินผลโครงการการติดตามและประเมินผลโครงการ  

 
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการติดตามและประเมินผลความ
สอดคลองและความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการ
ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานวา
เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมนิใน
ระดับใด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป โดยเปนกรอบในการประเมินผล
กระบวนการหรือประสิทธิภาพ และการประเมินผลโครงการหรือประสิทธิผลของโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๓ รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

  
๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๘ , ขอ ๒๙ , ขอ ๓๐ และ
ขอ ๓๑ กําหนดดังนี้ 

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
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กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได 

ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่
ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก

ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด 

ขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น 

(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายรายละเอียดของงาน 
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผล 
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 

(๕)  ผู บริหารทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความ
เหมาะสม 

จากระเบียบฯดังกลาวขางตน จึงกําหนดกรอบขั้นตอนวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

๑. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล 
๓. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๖๗ 

 

 
เทศบาลตําบลยี�งอ  อําเภอยี�งอ  จังหวัดนราธิวาส 

๔. ประชุมช้ีแจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลรวมกับคณะผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของเพื่อจัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพื้นที่จริง 

๕. ลงพื้นที่สําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด 

๖. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรวมกับคณะผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของ เพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 
๔.๓ กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 
กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบ
และวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการวัด จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและวัด เชน การทดสอบและวัดโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน 

๒. การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การ
สัมภาษณเปนการยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบใน
ระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางการสัมภาษณดวย โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or 
semi-formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการ
สัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆกับการพูดสนทนา
อยางไมมีพิธีรีตรอง ไมเครงครัดในขั้นตอน และลําดับของขอความ การดําเนินการสัมภาษณมักมีเพียง
แนวทางการสัมภาษณกวางๆที่เปนสาระสําคัญที่ตองการ การใหไดขอมูลการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ๒ 
วิธี คือ 

 (๑) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปนการสัมภาษณใน
รูปแบบของการสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูล
เพิ่มเติมหรือขอคําอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตรหรือแผนงาน/โครงการที่ไดรับ การสัมภาษณ
แบบนี้นอกจากจะไดขอมูลแลวยังเปนการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สรางความเชื่อถือไววางใจใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย 

 (๒) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูให
ขอมูลหลักบางคนในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตร
มากกวาคนอื่นๆ มีประสบการณดานการพัฒนาทองถิ่น การวางแผน 

๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชการสังเกต
เพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่น ตองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต 
และกําหนดการดําเนินการ การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเอาใจใสและละเอียดถี่ถวน โดยใช
ประสาทสัมผัสหลายอยางพรอมๆกัน เชน ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูลเพื่อ
ติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึก
ภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่รอบดาน สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมาย
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และอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่งตางๆในปรากฏการณของยุทธศาสตรได การสังเกตในการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร/แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถแบงไดเปน ๒ ประเภท 

 (๑) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งการสังเกต
แบบมีสวนรวมนี้มีลักษณะเดน คือ  

 - มีเปาหมายเพื่อการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด 
 - มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากที่สุด และ

ชัดเจนมากที่สุด 
 - เอาใจใสตอทุกอยางที่เกิดขึ้น สังเกตใหกวางขวางที่สุด 
 - ใชประสบการณทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
 - ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน 
 - จดบันทึกอยางละเอียด 
 (๒) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการ

สังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และ
ความสัมพันธของสมาชิกในสังคม หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับกิจกรรมที่สังเกตและผูที่อยูในกิจกรรมนั้นๆก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต 

๔. การสํารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การ
รับรู ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตอง
มีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจ 

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร/แผนพัฒนา มี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนพัฒนา 
ปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการ
กําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เมื่อไดขอมูลจากการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สามและแผนพัฒนาสามปแลว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจะตอง
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและประเมินผล ดังนี้ 

๑. ขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลที่เกิดจากคําถาม เชน ใครเขารวมหรือมีสวนรวมใน
การวางแผนการจัดทํายุทธศาสตร ผูเขารวมมีกี่คน กี่กลุม มีที่มาอยางไร ผลลัพธในเชิงปริมาณที่ไดเปน
แบบตัวเลข สถิติตางๆ ขอมูลเชิงปริมาณจึงเปนขอมูลที่แสดงจํานวน เชน จํานวนคนรวมกิจกรรมแยก
ตามเพศ จํานวนกิจกรรมที่ถูกระบุวาเปนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคี เปนตน 

๒. ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เชน หมูบาน/
ชุมชนนี้มีความเจริญมีความเปนเมืองหรือชนบทมากนอยเพียงใดจากการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
นี้ หมูบาน/ชุมชนมีปญหาอะไรบาง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตรแตละดานหมูบาน/ชุมชนเปน
อยางไร ผลของคนเปนอยางไร ขอมูลเชิงคุณภาพเปนขอมูลที่อธิบายปรากฏการณในพื้นที่ในลักษณะ
อยางลึกซึ้ง เปนขอมูลที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผลของยุทธศาสตร ผลของเชิง
คุณภาพจึงเปนเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน หรือผูมีสวนไดเสียทั้งหมด 
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ความสําเร็จของการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปไปใช วัด
ความสําเร็จไดจาก 

๑. บรรทัดฐานดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (client satisfaction criterion) 
๒. บรรทัดฐานดานเวลา (time criterion) 
๓. บรรทัดฐานดานการเงิน (monetary criterion) 
๔. บรรทัดฐานดานประสิทธิภาพ (effectiveness criterion) 
การนําเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใชรูปแบบ 
๑. ความเรียงรอยแกว (Narrative) เชน คําบรรยายตาราง หรือรูปภาพ 
๒. ตาราง (Tables) เปนการนําขอมูลลงในชอง (Grids) 
๓. รูปภาพ (Figures) เชน กราฟ ภาพวาดลายเสน 
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

สําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 
ประเด็นการพัฒนา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณการพฒันา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนําแผนพฒันาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนําแผนพฒันาสามปไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ ๑๐ 
๔. แนวทางการพฒันาและยทุธศาสตรการพฒันา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย ๖๐ 
 ๕.๑ ความชัดเจนของโครงการ (๕) 
 ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกบัโครงการ (๕) 
 ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกบัโครงการ (๓) 
 ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
 ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกบัระยะเวลาป (๓ ป) (๓) 
 ๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๔) 
 ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลกัวิธีการงบประมาณ (๕) 
 ๕.๘ มีงบประมาณที่ผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจรงิ (๓) 
 ๕.๙ โครงการแตละโครงการครอบคลมุระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ (๕) 
 ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกบัวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรบั (๕) 
 ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ (๔) 
 ๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ (๕) 
 ๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 
 ๕.๑๕ หนวยงานรบัผิดชอบหลักสอดคลองกับแบบ ยท.๐๓ และ แบบ ยท.๐๔ (๓) 

รวม ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑. สรุปสถานการณการ
พัฒนา 

- เปนการวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปนการ
วิเคราะหสภาพการพัฒนาทองถิ่นและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อคนหาจุด
แข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคที่อาจสงผลตอการ
ดําเนินงานประเด็นที่ตองมีการวิเคราะหไดแก S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการ
วิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ ๒ ดาน คือ 
สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก เพื่อใหรูจัก
ตนเองและรูจักสภาพแวดลอมในการบริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

- การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็
คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่
ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่น
ตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

- การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆมาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ 
การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานอื่น 

๑๐  

๔. แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

- วิเคราะหแนวทางการพัฒนาวามีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆจน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 
Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน 

๑๐  

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๗๑ 

 

 
เทศบาลตําบลยี�งอ  อําเภอยี�งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ ๖๐  
 ๕.๑ ความชัดเจนของ
โครงการ 

- เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุงไปเรื่องใด
เรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(๕)  

 ๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการ 

- มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

 ๕.๓ จํานวน
วัตถุประสงคมีความ
เหมาะสมกับโครงการ 

- การเขียนวัตถุประสงคควรตองคํานึงถึง (๑) มีความเปนไป
ไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานโครงการ (๒) 
วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่
ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับ
ความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕)  

 ๕.๔ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง  

- สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองการไป
ใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 
พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจน
วาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

 ๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลอง ตอเนื่อง
กับระยะเวลาป (๓ ป) 

- การกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ
ตอเนื่องสามปเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ 
(Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) คาใชจาย (Cost) เวลา 
(Time) 

(๓)  

 ๕.๖ งบประมาณ มี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

- งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) และ (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๔)  

 ๕.๗ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

- การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการ ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
กลาง ราคากลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคา
และตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

(๕)  

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๗๒ 

 

 
เทศบาลตําบลยี�งอ  อําเภอยี�งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
 ๕.๘ มีงบประมาณที่
ผานมา ๓ ปยอนหลัง 
ตามความเปนจริง 

- ตองแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปยอนหลังตาม
หลักความเปนจริง กรณีมี ๒ ป ก็ใหแสดง ๒ ป กรณีมี ๑ ป 
ก็ใหแสดง ๑ ป โครงการดังกลาวเปนโครงการเดียวกันกับ
โครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กําหนด
ระยะเวลาไว ๓ ป 

(๓)  

 ๕.๙ โครงการแตละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา ๓ ป ทุก
โครงการ 

- โครงการพัฒนาที่ไดจัดทําไวมีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 
๓ ป ทุกโครงการ 

(๕)  

 ๕.๑๐ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาด
วาจะไดรับ 

- มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได 

(๕)  

 ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) 
วัดไดถูกตองตามหลักของ
การจัดทําโครงการ 

- ตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดที่เกิดจากวัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ กําหนดการวัดอันเปนเครื่องมือวาโครงการ
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ อาจเปนรอยละ จํานวน 
เปนตน 

(๔)  

 ๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ สอดคลองกับ
โครงการ 

- ผลที่คาดวาจะไดรับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงคที่ตอบผลวา
ดําเนินการไดตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่
ไดตั้งไว 

(๕)  

 ๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

- ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การ
ไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค 

(๕)  

 ๕.๑๕ หนวยงาน
รับผิดชอบหลักสอดคลอง
กับแบบ ยท.๐๓ และ 
แบบ ยท.๐๔ 

- หนวยงานรับผิดชอบหลักในแบบ ยท.๐๓ แบบ ยท.๐๔ 
และ แบบ ผ.๐๑ จะตองถูกตอง ตรงกันทุกยุทธศาสตร แนว
ทางการพัฒนา โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 

 
 
 



 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม ๓ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน         
 ๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 

เขื่อน ระบบระบายน้ํา 
7    6,570,000  5    4,800,000  5    4,800,000  17    16,170,000  

 ๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 2       700,000  1       550,000  1       550,000  4     1,800,000  
 ๑.๓ จัดทําผังชุมชน 1         20,000  1         20,000  1         20,000  3          60,000  
 ๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 4       900,000  4       900,000  4       900,000  12      2,700,000  
 ๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 4    4,225,000  4    4,225,000  4    4,225,000  12    12,675,000  

รวม ๑๘   12,415,000  ๑๕   10,495,000  15    10,495,000  48     33,405,000  
๒) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
 ๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืน

ใหกับประชาชนในทองถิ่น 
2       160,000  2       160,000  2       160,000  6        480,000  

 ๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม 

4       720,000  4       720,000  4       720,000  12      2,160,000  

 ๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

5    2,925,000  4       425,000  4       425,000  13      3,775,000  

 ๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด 

2       100,000  2       100,000  2       100,000  6        300,000  

 



 

๗๕ 

 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม ๓ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 8    3,610,000  8    2,610,000  8    2,210,000  24     8,430,000  
 ๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ

พัฒนาดานการสาธารณสุข 
8    2,390,000  8    2,390,000  8    2,390,000  24      7,170,000  

 ๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

3       150,000  3       150,000  3       150,000  9        450,000  

รวม 4        720,000  4  720,000  4  720,000  12  2,160,000  
๓) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบรอย 
        

 ๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2       100,000  2       100,000  2       100,000  6        300,000  

 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ทองถิ่น 

3    1,180,000  3    1,180,000  3    1,180,000  9      3,540,000  

 ๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการ
รักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

2       200,000  2       200,000  2       200,000  6        600,000  

 ๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแกปญหาความมั่นคง 

1       100,000  1       100,000  1       100,000  3        300,000  

รวม 8    1,580,000  8    1,580,000  8    1,580,000  24      4,740,000  
๔) ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิช

ยกรรม และการทองเที่ยว 
        

 ๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมือง
ชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

1       500,000  -                 -  -                 -  1        500,000  

 ๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น 1       100,000  1       100,000  1       100,000  3        300,000  
 ๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3       280,000  3       280,000  3       280,000  9        840,000  



 

๗๖ 

 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม ๓ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

2       600,000  2       600,000  2       600,000  6     1,800,000  

 ๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 1         30,000  1         30,000  1         30,000  3          90,000  
รวม 8    1,510,000  7    1,010,000  7    1,010,000  22      3,530,000  

๕) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        

 ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1       500,000  1       500,000  1       500,000  3      1,500,000  
 ๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการ

รวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1       100,000  1       100,000  1       100,000  3        300,000  

 ๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 5    8,500,000  1       200,000  1       200,000  7     8,900,000  
 ๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัด

น้ําเสีย 
5   40,220,000  3    2,400,000  3    2,400,000  11    45,020,000  

 ๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 1       100,000  1       100,000  1       100,000  3        300,000  
รวม 13   49,420,000  7    3,300,000  7    3,300,000  27    56,020,000  

๖) ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

        

 ๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

6       637,000  6       637,000  6       637,000  18      1,911,000  

 ๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 1       150,000  1       150,000  1       150,000  3        450,000  
 ๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
3       310,000  3       310,000  3       310,000  9        930,000  

 ๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในทองถิ่น 

1       100,000  1       100,000  1       100,000  3        300,000  

 



 

๗๗ 

 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม ๓ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

4       630,000  4       630,000  4       630,000  12     1,890,000  

รวม 15    1,827,000  15    1,827,000  15    1,827,000  45     5,481,000  
๗) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล         
 ๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก

บุคลากรในองคกร 
3    1,400,000  3    1,400,000  3    1,400,000  9      4,200,000  

 ๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจน
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

3    2,450,000  1       500,000  1       500,000  5      3,450,000  

 ๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลัก   
ธรรมาภิบาล 

4       160,000  4       160,000  4       160,000  12        480,000  

 ๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

4       473,000  5       473,000  5       473,000  14      1,419,000  

 ๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน 

1         60,000  1         60,000  1         60,000  3        180,000  

 ๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการ
ดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

3    1,110,000  3       380,000  3       380,000  9     1,870,000  

รวม 18    5,653,000  17    2,973,000  17    2,973,000  52    11,599,000  
รวมทั้งสิ้น 112  82,460,000  100   27,740,000  100   27,340,000  312  137,540,000  

 



 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

...................................... 

 
ดวยเทศบาลตําบลยี่งอ ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อใชเปนกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งจัดหาแหลงงบประมาณอื่นเพื่อใหมีการปฏิบัติตามแผนงาน 
โครงการ ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป นําไปสูการพัฒนาเทศบาลตามกรอบและทิศทางการพัฒนาที่กําหนด
ไวตอไป 

ดังนั้น เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามความในขอ ๑๗ (๔) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลตําบลยี่งอจึงขอประกาศใช
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถขอดูไดที่งานวิเคราะห
นโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลยี่งอ หรือที่เว็บไซต www.nmt.or.th/narathiwat/             
yi-ngo 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 


