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ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

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

 
ดวยเทศบาลตําบลยี่งอ ไดจัดทําแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘   
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งจัดหาแหลงงบประมาณอื่นเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป นําไปสูการพัฒนาเทศบาลตามกรอบและ        
ทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไวตอไป 

ดังนั้น เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามความในขอ ๒๒ (๓) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลตําบลยี่งอจึงขอประกาศใช
แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถขอดู
ไดที่งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลยี่งอ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 



แบบ ผ.๐๑ 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบบัที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

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

๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ๑.๕ แนวทางการพัฒนา : จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงระบบแสง
สวางภายในเขตเทศบาล 

- เพื่อใหมีไฟฟาแสง
สวางสาธารณะที่ทั่วถึง
และประหยัดพลัง
ไฟฟา 

- ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะจุดสําคัญ
ตางๆภายในเขต
เทศบาล และการ
เปลี่ยนหลอดไฟฟาแสง
สวางเดิมเปนแบบหลอด
ประหยัดพลังงาน  

๙,๗๐๐,๐๐๐  ๙,๗๐๐,๐๐๐  รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะทั่วถึง 

กองชาง 

 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๒ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการจัดสวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ) 

- เพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ป
บริบูรณขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถวน
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของ อปท. 

- ผูสูงอายุ ๖๐ ป
บริบูรณขึ้นไปและไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพไวกับ อปท. 

4,102,800  4,486,800  
 

 4,794,000  
 

รอยละของ
จํานวนผูสูงอายุ
ที่ไดรับการ
สงเคราะห 

- ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๒ โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทางสังคมใหแก
คนพิการหรือทุพพลภาพ 
(เบี้ยความพิการ) 

- เพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ยความ
พิการใหแกคนพิการที่
มีสิทธิตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด 

- ผูพิการหรือทุพพล
ภาพที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑและไดขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไวกับ 
อปท. 

๕๘๕,๖๐๐  ๕๘๕,๖๐๐ ๕๘๕,๖๐๐ รอยละของ
จํานวนผูพิการ
หรือทุพพลภาพ
ที่ไดรับการสง
เคราะห 

- ผูพิการหรือทุพพล
ภาพในเขตเทศบาลมี
ชีวิตความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 

 



เหตุผลที่ขอเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

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

 

๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ๑.๕ แนวทางการพัฒนา : จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
  ๑. โครงการปรับปรุงระบบแสงสวางภายในเขตเทศบาล 
   เหตุผล – เนื่องจากระบบไฟฟาแสงสวางแบบหลอดประหยัดพลังงาน ที่ผลิตออกมาใชในปจจุบันมี
ความทนทานและสิ้นเปลืองกระแสไฟฟานอยมากซึ่งจะสามารถประหยัดคาไฟฟาไดมากในระยะยาว ประกอบกับ
รัฐบาลก็ใหการสงเสริมใหมีการเปลี่ยนไปใชหลอดประหยัดพลังงาน จึงสมควรเพิ่มเติมโครงการดังกลาวใน
แผนพัฒนาสามปเพื่อรองรับการจัดหางบประมาณและดําเนินการตามโครงการดังกลาวตอไป 
 
๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๒ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
  ๑. โครงการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 
  ๒. โครงการสรางเสริมสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) 
   เหตุผล – เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ และ
รายการเงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๐๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยให อปท. พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสามปของ อปท. และ
ตั้งงบประมาณสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนดานรายรับตั้งไวในหมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา และดานรายจายใหตั้ง
ไวในหมวดงบกลางประเภทเบี้ยยังชีพผูสูงอายุหรือเบี้ยยังชีพคนพิการ ดังนั้นจึงจําเปนตองเพิ่มเติมโครงการดงักลาว
ไวในแผนพัฒนาสามป 
 
 
 

 

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


