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ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

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

 
ดวยเทศบาลตําบลยี่งอ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙     
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งจัดหาแหลงงบประมาณอื่นเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป นําไปสูการพัฒนาเทศบาลตามกรอบและ        
ทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไวตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๗ (๔) และ ขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตําบลยี่งอจึงประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถขอดูไดที่งาน
วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลยี่งอ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 



คํานํา 
 

 ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการ

จัดทําแผนพัฒนาของตนเอง ภายใตการกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหนวยงานรัฐ และผานการมีสวนรวมของ

ประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กําหนดวา “แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยใหความหมายของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไวดังนี้ 

 “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนด

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา

ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา 

ที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการ

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

 เทศบาลตําบลยี่งอ ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙           

ขอ ๑๗ ผานกระบวนการจัดทําประชาคมทองถิ่น และสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน

โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา เทศบาล

ตําบลยี่งอหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับนี้ จะไดใชเปนแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปและตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยี่งอได

อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

  เทศบาลตําบลยี่งอ 

  ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สารบัญ 
 หนา 

สวนที่ ๑ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน ๑ 

 ๑. ดานกายภาพ ๑ 

 ๒. ดานการเมอืง/การปกครอง ๒ 

 ๓. ประชากร ๓ 

 ๔. สภาพทางสังคม ๔ 

 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน ๕ 

 ๖. ระบบเศรษฐกิจ ๖ 

 ๗. เศรษฐกิจพอพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) ๘ 

 ๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๑๒ 

 ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๓ 

 ๑๐. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น ๑๔ 

 

สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ๑๖ 

 ๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรบั และการเบิกจายงบประมาณ ๑๖ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 ๒. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ๒๐ 

 ๓. สรุปปญหาอปุสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไขปงบประมาณ ๒๐ 

  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 

สวนที่ ๓ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๒ 

 ๑. ความสัมพันธระหวางแผนระดับภาค ๒๒ 

  ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๒๒ 

  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๒๖ 

  ๑.๓ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ๓๐ 

  ๑.๔ แผนยุทธศาสตรการพฒันาจงัหวัดนราธิวาส ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓๒ 

  ๑.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ๓๕ 

 ๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๓๗ 

  ๒.๑ วิสัยทัศน ๓๗ 

  ๒.๒ ยุทธศาสตร ๓๗ 

  ๒.๓ เปาประสงค ๓๙ 

   - ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค ๔๐-๔๗ 



 ๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ๔๘ 

  ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ อปท. ๔๘ 

  ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกทีเ่กี่ยวของ ๔๙ 

  ๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพฒันา ๕๑ 

        ของ อปท. (แบบ ยท.๐๑) 

  ๓.๔ แผนผังยทุธศาสตร (แบบ ยท.๐๒) ๕๖ 

  ๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร (แบบ ยท.๐๓) ๖๐ 

 

สวนที่ ๔ การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ ๗๒ 

 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน ๗๒ 

  - บัญชีสรุปโครงการพฒันาแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ (แบบ ผ.๐๗) ๗๔ 

 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

  - รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๗๗ 

    สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ (แบบ ผ.๐๑) 

  - รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๑๕ 

    สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รฐัวิสาหกจิ  

    องคกรประชาชน (แบบ ผ.๐๒) 

  - รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๒๑ 

    สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวดั (แบบ ผ.๐๓) 

  - รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๒๒ 

    สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (แบบ ผ.๐๕) 

  - รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๒๓ 

    สําหรับโครงการพฒันาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนนิการเองโดยไมใช 

    งบประมาณ (แบบ ผ.๐๖) 

  - บัญชีครุภัณฑแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (แบบ ผ.๐๘) ๑๒๔ 

 

สวนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล ๑๒๘ 

 ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ๑๒๘ 

 ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ ๑๓๐ 

 ๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม ๑๓๐ 

 ๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นในอนาคต ๑๓๑ 

 

.................................. 
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สวนที่ 1  
สภาพทัว่ไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
1. ดานกายภาพ  

 1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
  - เทศบาลตําบลยี่งอมีพื้นที่ตั้งอยูบนพื้นที่บางสวนของหมูที่ 1,3,7 ของตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 
  ทิศเหนือ วัดได 450 เมตร จดสายน้ําจาเราะกาแร มีหลักเขตที่ 1 ตั้งอยูริมฝงทิศใตเลียบไปตาม
สายน้ําไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานถนนรามโกมุท (ทางหลวงแผนดินสายปตตานี-นราธิวาส) ตรงกิโลเมตร
ที่ 85.945 เปนเสนตรงไปจดหลักเขตที่ 2 ที่ฝงทิศใตของสายน้ําจาเราะกาแร 
  ทิศตะวันออก วัดได 1,200 เมตร จดทุงนาและสวนอาสินของราษฎร จากหลักเขตที่ 2 เปน
เสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จดหลักเขตที่ 3 ริมถนนรามโกมุทที่ฝงทิศเหนือตรงกิโลเมตรที่ 86.935 
จากหลักเขตที่ 3 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจดหลักเขตที่ 4 ที่ริมถนนทางหลวงชนบท (สายไป
อําเภอระแงะ) ฝงตะวันออก 
  ทิศใต วัดได 100 เมตร จดทุงนาและสวนอาสินของราษฎร จากหลักเขตที่ 4 เปนเสนตรงไป
ทางทิศตะวันตกผานทางหลวงชนบท (สายไปอําเภอระแงะ) จดหลักเขตที่ 5 
  ทิศตะวันตก วัดได 1,200 เมตร จดทุงนาและสวนอาสินของราษฎร จากหลักเขตที่ 5 ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือผานถนนมรรคาปนนิตย (ทางหลวงจังหวัดสายยี่งอ-มะรือโบ) ตรงกิโลเมตรที่ 0.250 
เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1 

  การแบงเขตชุมชน 
  - เทศบาลตําบลยี่งอแบงชุมชนออกเปน 6 ชุมชนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 และมี
คณะกรรมการชุมชนๆ ละ 9 คน โดยแบงเขตชุมชนออกดังนี้ 
  1. ชุมชนบูแม ไดแกชุมชนที่มีบานเรือนราษฎรอาศัยอยูบริเวณฝงซายของถนนรามโกมุท ฝงขวา
ของถนนเทศบาล 3 บริเวณสองฝงของถนนเทศบาล 1 และถนนเทศบาล 4 สุดเขตเทศบาลบริเวณคลองบูแม
และรั้ววัดราษฎรวิริยาราม 
  2. ชุมชนปอเนาะ ไดแกชุมชนที่มีบานเรือนราษฎรอาศัยอยูบริเวณฝงขวาของถนนรามโกมุท ฝง
ซายของถนนเทศบาล 8 
  3. ชุมชนกําปงบอเวาะฮ ไดแกชุมชนที่มีบานเรือนราษฎรอาศัยอยูบริเวณฝงขวาตอนบนของถนน
รามโกมุท ฝงขวาของถนนเทศบาล 8 ตลอดสายจนถึงแนวเขตคลองจาเราะกาแรตอนลางและพื้นที่บริเวณบาน
จัดสรรติดตอเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลยี่งอ หมูที่ 1 โดยมีถนนเทศบาล 9 เปนเสนแบงแนวเขต 
  4. ชุมชนยือรีงา ไดแกชุมชนที่มีบานเรือนราษฎรอาศัยอยูบริเวณฝงซายและฝงขวาของถนน
มรรคาปนนิตย ฝงซายของถนนรามโกมุท ฝงซายและขวาของถนนเทศบาล 2 ฝงซายของถนนเทศบาล 3 และ
ถนนเทศบาล 5 จดเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลยี่งอ หมูที่ 2 และหมูที่ 4 และถนนเทศบาล 6 
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  5. ชุมชนมัสยิดยาเมอ ไดแกชุมชนที่มีบานเรือนราษฎรอาศัยอยูบริเวณฝงขวาของถนนเทศบาล 
5 ฝงซายของถนนรามโกมุทตอนกลางและฝงขวาของถนนเทศบาล 7 
  6. ชุมชนสะพานเหล็ก ไดแกชุมชนที่มีบานเรือนราษฎรอาศัยอยูบริเวณฝงขวาของถนนเทศบาล 
5 ตั้งแตแนวเขตติดตอพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลยี่งอ หมูที่ 2 ถึงจุดที่เปนสุสาน กูโบรลางา) ขึ้นไปตลอด
แนวฝงซายของถนนเทศบาล 7 และฝงซายของถนนรามโกมุทตอนบนเลียบตลอดสายคลองจาเราะกาแร
ตอนบน 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  - ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมจะเปนที่ดอนและที่ราบลุมเหมาะแกการทําการเกษตรและที่อยู
อาศัย 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  - มีสภาพภูมิอากาศแบบรอนช้ืน มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน  

 1.4 ลักษณะของดิน  
  - ลักษณะของดินในเขตเทศบาลเปนดินรวนปนทรายเหมาะสําหรับปลูกพืชผลตางๆ และ
ยางพารา  

 1.5 ลักษณะของแหลงนํ้า  
  1. แหลงน้ําบนผิวดิน มีแหลงน้ําจากเทือกเขายี่งอ-รือเสาะ-บาเจาะ ซึ่งไหลจากทิศตะวันตกไป
ทางทิศตะวันออก ขนาดของแหลงน้ํากวางประมาณ 7.50 เมตร ลึกประมาณ 5 เมตร น้ําที่ไดมีคุณภาพดี 
ปริมาณน้ําจะลดลงในฤดูรอน 
  2. แหลงน้ําใตดิน ประชากรในเขตเทศบาลสวนใหญจะขุดบอน้ําประจําบานของตนเอง ซึ่งมี
ปริมาณน้ําที่เพียงพอกับความตองการใชในการอุปโภคบริโภค แตบางครัวเรือนไมสามารถนําน้ํามาบริโภคได
เนื่องจากน้ํามีสีและกลิ่น 

 1.6 ลักษณะของไมและปาไม  
  - สภาพปาไมในเขตเทศบาล สวนใหญจะเปนปาไมพืชผล เชน ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด ฯลฯ 

 
2. ดานการเมือง/การปกครอง  

 2.1 เขตการปกครอง  
  ทิศเหนือติดกับพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลยี่งอ หมูที่ 3,7 ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส 
  ทิศตะวันออกติดกับพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลยี่งอ หมูที่ 1,3 ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 
  ทิศใตติดกับพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลยี่งอ หมูที่ 1,7 ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส 
  ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลยี่งอ หมูที่ 2,4 ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 
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 2.2 การเลือกตั้ง  
  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน กําหนดใหเทศบาล
ตําบลมีนายกเทศมนตรีจํานวน ๑ คน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน ๑๒ คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น โดยการเลือกตั้งของ
เทศบาลตําบลยี่งอครั้งหลังสุดเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมดจํานวน ๒,๐๘๗ คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน ๑,๗๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๐๓ 
 

3. ประชากร 

 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  
  - ประชากรในเขตเทศบาลตําบลยี่งอ ณ เดือนพฤศจิกายน 255๙ มีทั้งสิ้น 3,๑๒๘ คน เปนชาย 
1,5๕๕ คน หญิง 1,5๗๓ คน ความหนาแนนของประชากร 4,๘๕๗ คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนหลังคา
เรือน 9๘๐ หลังคาเรือน 

ชุมชน 
จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร (คน) 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

ชุมชนบูแม ๒๓๓ ๓๘๑ ๓๔๓ ๗๒๔  

ชุมชนปอเนาะ ๒๗๓ ๓๒๖ ๓๕๘ ๖๘๔  

ชุมชนกําปงบอเวาะฮ ๕๕ ๑๓๕ ๑๒๔ ๒๕๙  

ชุมชนยือรีงา ๑๙๗ ๒๗๕ ๓๓๐ ๖๐๕  

ชุมชนมัสยิดยาเมอ ๑๑๕ ๒๔๒ ๒๓๙ ๔๘๑  

ชุมชนสะพานเหล็ก ๕๕ ๑๘๒ ๑๖๖ ๓๔๘  

ไมกําหนดชุมชน ๕๒ ๑๔ ๑๓ ๒๗  

รวม ๙๕๐ ๑,๕๕๕ ๑,๕๗๓ ๓,๑๒๘  

 
 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ชวงอายุ (ป) 
จํานวนประชากร (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1-5 148 136 284  

6-10 117 119 236  

11-15 114 117 231  

16-20 109 99 208  

21-25 117 121 238  

26-30 134 123 257  

31-35 133 128 261  

36-40 139 111 250  

41-45 108 114 222  

46-50 102 106 208  
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ชวงอายุ (ป) 
จํานวนประชากร (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

51-55 82 111 193  

56-60 86 74 160  

61 ขึ้นไป 163 212 375  

(ขอมูลจาก : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลยี่งอ) 

 
4. สภาพทางสังคม   

 4.1 การศึกษา  
  - เทศบาลตําบลยี่งอ ไมมีโรงเรียนที่อยูในสังกัดของเทศบาล แตมีสถานศึกษาสังกัดหนวยงาน
ตางๆ ตั้งอยูในเขตเทศบาล ไดแก 
  1. โรงเรียนพิพัฒนทักษิณ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน มีพื้นที่ 1 ไร 1 งาน 61 ตารางวา 
เปดสอนระดับอนุบาลปที่ 1 ถึงระดับอนุบาลปที่ 3 มีจํานวนหองเรียนทั้งหมด ๑๓ หอง ปการศึกษา ๒๕๕๘ มี
นักเรียนทั้งหมด ๕๓๙ คน 
  2. โรงเรียนบานยี่งอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 มีพื้นที่ 11 ไร 89 
ตารางวา เปดสอนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนหองเรียนทั้งหมด 17 หอง ปการศึกษา 
๒๕๕๘ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๖๑ คน 
  3. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอยี่งอ สังกัดสํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน เปด
สอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนหองเรียนทั้งหมด 18 หอง ปการศึกษา 
๒๕๕๘ มีนักเรียนทั้งหมด ๑,๑๘๙ คน 

 4.2 สาธารณสุข 
  1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอยี่งอ 
  ๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลยี่งอ 
  ๓. รานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จ ๓ แหง 

 4.3 อาชญากรรม 
  - สถิติขอมูลอาชญากรรมในเขตเทศบาลตําบลยี่งอ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ 

ที่ ประเภท/คดี จํานวน (ครั้ง) 

๑ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และเพศ ๗ 

๒ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ๖๑ 

๓ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ๑๙ 

๔ ความผิดเกี่ยวกับจราจร ๘ 
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 4.4 ยาเสพติด  
  - ปญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝาระวัง คือ ชุมชนสะพานเหล็ก  

 4.5 การสังคมสงเคราะห  
  -  

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน  

  5.1 การคมนาคมขนสง  
ขอมูลเกี่ยวกับถนน 

ที่ ชื่อถนน ประเภทถนน 
ความกวาง 

(เมตร) 

ความยาว 

(เมตร) 

เนื้อที ่

(ตร.ม.) 
หมายเหตุ 

๑ รามโกมุท ลาดยาง 19.00 1,083.00 20,577.00  

๒ มรรคาปนนิตย ลาดยาง 9.60 324.50 3,115.20  

๓ มณีชยางกูร ลาดยาง 6.50 100.00 650.00  

๔ เทศบาล 1 คอนกรีตเสริมเหล็ก 7.60 397.00 3,017.20  

๕ เทศบาล 2 คอนกรีตเสริมเหล็ก 8.00 87.00 696.00  

๖ เทศบาล 3 คอนกรีตเสริมเหล็ก 8.00 112.00 896.00  

๗ เทศบาล 4 คอนกรีตเสริมเหล็ก 8.00 260.00 2,080.00  

๘ เทศบาล 5 คอนกรีตเสริมเหล็ก 6.00 394.00 2,364.00  

๙ เทศบาล 6 คอนกรีตเสริมเหล็ก 6.00 309.00 1,854.00  

๑๐ เทศบาล 7 คอนกรีตเสริมเหล็ก 6.50 400.00 2,600.00  

๑๑ เทศบาล 8 คอนกรีตเสริมเหล็ก 5.50 1,026.00 5,643.00  

๑๒ เทศบาล 9 คอนกรีตเสริมเหล็ก 6.50 192.00 1,248.00  

๑๓ เทศบาล ๑๐ คอนกรีตเสริมเหล็ก 4.00 510.00 2,040.00  

๑๔ ถนนเขามัสยิดยาเมอ คอนกรีตเสริมเหล็ก 5.10 40.00 204.00  

๑๕ ถนนเขามัสยิดบูแม คอนกรีตเสริมเหล็ก 4.00 53.00 212.00  

๑๖ ถนนภายในชุมชนบูแม คอนกรีตเสริมเหล็ก 1.60 535.00 856.00  

๑๗ ถนนขางบานพัก

นายอําเภอ คอนกรีตเสริมเหล็ก 5.00 55.00 275.00 

 

๑๘ ถนนภายในชุมชน

ปอเนาะ คอนกรีตเสริมเหล็ก 3.00 , 1.00 419.00 743.00 

 

(ขอมูลจาก : กองชาง เทศบาลตําบลยี่งอ) 

 5.2 การไฟฟา  
  - ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน นอกจากนี้เทศบาลตําบลยี่งอจัดใหมีไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะบนถนนทุกสายในเขตเทศบาล และติดต้ังตามจุดตางๆ ภายในชุมชน  
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 5.3 การประปา 
  - เทศบาลตําบลยี่งอไดรับบริการน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 
ครัวเรือนที่รับบริการมีประมาณ ๕๐% ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด สวนครัวเรือนที่ไมรับบริการน้ําประปา
จากการประปาฯก็จะมีแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นและบอน้ําบาดาลที่สรางขึ้นเอง 

 5.4 โทรศัพท 
  - ปจจุบันทุกชุมชนใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญและโทรศัพทประจําที่ติดตั้งตามบานเรือน
ประชาชน สวนโทรศัพทสาธารณะมีจํานวน ๑ แหง  

 5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  - ที่ทําการไปรษณียที่ใกลที่สุด คือ ที่ทําการไปรษณียอําเภอยี่งอ หางจากเทศบาลตําบลยี่งอ 
ประมาณ ๘๐๐ เมตร    
 

6. ระบบเศรษฐกิจ  

 6.1 การเกษตร 
  - ลักษณะการเกษตรในเขตเทศบาลตําบลยี่งอสวนใหญเปนสวนผลไม เชน ลองกอง เงาะ ทุเรียน 
มังคุด และพืชผักสวนครัว เปนตน  

 6.2 การประมง 
  - การประมงในเขตเทศบาลตําบลยี่งอมีเปนสวนนอย เชน บางครัวเรือนมีบอเลี้ยงปลาสําหรับ
บริโภคเอง เปนตน  

 6.3 การปศุสัตว  
  - การปศุสัตวในเขตเทศบาลตําบลยี่งอมีเปนสวนนอย เชน แพะ ไก เปด วัว เปนตน  

 6.4 การบริการ 
  -  

 6.5 การทองเท่ียว 
  ๑. อาคารยอนรอยประวัติศาสตรเมืองยี่งอ ตั้งอยูชุมชนยือรีงา หมูที่ ๓ ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 
  ๒. ถนนคนเดิน ทุกวันศุกร เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณถนนเทศบาล ตําบลยี่งอ 
อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส    

 6.6 อุตสาหกรรม 
  - มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กจํานวน ๑ แหง คือ การผลิตอิฐบล็อก   
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 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  - ลักษณะการพาณิชยในเขตเทศบาลตําบลยี่งอที่ไดมีการจดทะเบียนพาณิชยแบงตามชนิด
พาณิชยกิจ ไดแก 
  ๑. การขายจักรยานยนต จํานวน ๓ ราย 
  ๒. การขายปลีกชิ้นสวนและอุปกรณเสริมใหมของยานยนต จํานวน ๒ ราย 
  ๓. การขายปลีกสินคาอื่นๆในรานคาทั่วไป จํานวน ๑๑ ราย 
  ๔. การขายสงเครื่องดินเผา เครื่องแกวและเครื่องครัว จํานวน ๑ ราย 
  ๕. การขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม จํานวน ๑ ราย 
  ๖. การขายสงวัสดุกอสรางอื่นๆซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น จํานวน ๑ ราย 
  ๗. การจําหนายคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ราย 
  ๘. กิจกรรมดานความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ จํานวน ๖ ราย 
   ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
  ๙. ขายปลีกทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๑ ราย 
  ๑๐. ซุปเปอรมาเก็ต (รานคา) จํานวน ๒ ราย 
  ๑๑. บริการทางอินเทอรเน็ต (ISP) จํานวน ๑ ราย 
  ๑๒. รานขายของชํา จํานวน ๕ ราย 
  ๑๓. รานขายปลีกของใชอื่นๆในครัวเรือนซึ่งมิไดจัดประเภท จํานวน ๒ ราย 
     ไวในที่อื่น 
  ๑๔. รานขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงาน จํานวน ๕ ราย 
  ๑๕. รานขายปลีกเครื่องใชไฟฟาชนิดในครัวเรือน จํานวน ๑ ราย 
  ๑๖. รานขายปลีกเครื่องประดับ จํานวน ๒ ราย 
  ๑๗. รานขายปลีกเสื้อผา จํานวน ๕ ราย 
  ๑๘. รานขายปลีกรองเทา จํานวน ๑ ราย 
  ๑๙. รานขายปลีกสินคาทางเภสัชภัณฑและทางการแพทย จํานวน ๑ ราย 
  ๒๐. รานขายปลีกเครื่องสําอาง จํานวน ๑ ราย 
  ๒๑. รานขายปลีกสินคาทางเภสัชภัณฑและทางการแพทย จํานวน ๑ ราย 
  ๒๒. รานขายปลีกเสื้อผา จํานวน ๕ ราย 
  ๒๓. รานขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น จํานวน ๔ ราย 
  ๒๔. รานขายปลีกอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม จํานวน ๑ ราย 
  สวนการรวมกลุมอาชีพ ไดแก กลุมผลิตดอกไมจากใบยางพารา และกลุมผลิตภัณฑยานลิเภา  

 6.8 แรงงาน 
  - ลักษณะแรงงานสวนใหญเปนแรงงานในพื้นที่สําหรับภาคธุรกิจการคาขายและการบริการ สวน
ภาคการกอสรางแรงงานสวนใหญเปนแรงงานตางดาว 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

 7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 
ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน/ชุมชน  

เทศบาลตําบลย่ีงอ ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

ชื่อหมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) 
ครัวเรือน  

(ครัวเรือน) 
พื้นที่ (ไร) 

ชุมชนบูแม ๓๘๑ ๓๔๓ ๒๓๓ 53.20 

ชุมนนปอเนาะ ๓๒๖ ๓๕๘ ๒๗๓ 43.80 

ชุมชนกําปงบอเวาะห ๑๓๕ ๑๒๔ ๕๕ 83.90 

ชุมชนยือรีงา ๒๗๕ ๓๓๐ ๑๙๗ 48.50 

ชุมชนมัสยิดยาเมอ ๒๔๒ ๒๓๙ ๑๑๕ 65.10 

ชุมชนสะพานเหล็ก ๑๘๒ ๑๖๖ ๕๕ 40.10 
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 ๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร 
 

ชื่อชุมชน 

เงาะ ยางพารา 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนไร ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนเฉลี่ย 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนไร ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนเฉลี่ย 
ราคาขาย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน) (ไร) (กก./ไร) (บาท./ไร) (บาท./ไร) (ครัวเรือน) (ไร) (กก./ไร) (บาท./ไร) (บาท./ไร) 

ชุมชนมัสยิดยาเมอ 20 50 - - - 10 40 - - - 
ชุมชนสะพานเหล็ก - - - - - 4 40 - - - 
ชุมชนกําปงบอเวาะห - - - - - 1 4 - - - 

สรุปรวม 20 50 - - - 15 84 - - - 

 

ชื่อชุมชน 

ลองกอง มะพราว 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนไร ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนเฉลี่ย 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนไร ผลผลิตเฉลี่ย ตนทุนเฉลี่ย 
ราคาขาย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน) (ไร) (กก./ไร) (บาท./ไร) (บาท./ไร) (ครัวเรือน) (ไร) (กก./ไร) (บาท./ไร) (บาท./ไร) 

ชุมชนมัสยิดยาเมอ 20 50 600 6,250.00 9,375.00 10 20 - - - 

ชุมชนสะพานเหล็ก 6 2 - - - - - - - - 

ชุมชนยือรีงา 5 38 - - - 2 5 - - - 

ชุมชนกําปงบอเวาะห - - - - - 1 - - - - 

สรุปรวม 31 90 600 6,250.00 9,375.00 13 25 - - - 
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7.3 ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 
 

ชื่อหมูบาน 
คลอง สระ 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
(หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) 

ชุมชนกําปงบอเวาะห ๑ - - ๑ - - - - 
ชุมชนบูแม ๑ - - 1 ๑ - - ๑ 
ชุมชนมัสยิดยาเมอ - - - - - - - - 
ชุมชนยือรีงา - - - - - - - - 
ชุมชนสะพานเหล็ก ๑ - - ๑ - - - - 
ชุมนนปอเนาะ - - - - - - - - 

สรุปรวม ๓ - - ๓ ๑ - - ๑ 
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7.4 ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

ชื่อหมูบาน 
บอบาดาลสาธารณะ บอน้ําตื่นสาธารณะ 

ไมมี เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง ไมมี เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
(หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) 

ชุมชนกําปงบอเวาะห ๑ - - - - ๑ - - - - 
ชุมชนบูแม 1 - - - - 1 - - - - 
ชุมชนมัสยิดยาเมอ ๑ - - - - 1 - - - - 
ชุมชนยือรีงา 1 - - - - 1 - - - - 
ชุมชนสะพานเหล็ก 1 - - - - 1 - - - - 
ชุมนนปอเนาะ 1 - - - - 1 - - - - 

สรุปรวม ๖ - - - - ๖ - - - - 
 

ชื่อหมูบาน 
ประปาหมูบาน(ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค) 

ไมมี เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง ไมมี เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
(หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) 

ชุมชนกําปงบอเวาะห ๑ - - - - - ๑ - - ๑ 
ชุมชนบูแม 1 - - - - - 1 - - 1 
ชุมชนมัสยิดยาเมอ 1 - - - - - 1 - - 1 
ชุมชนยือรีงา 1 - - - - - ๑ - - ๑ 
ชุมชนสะพานเหล็ก 1 - - - - - 1 - - 1 
ชุมนนปอเนาะ 1 - - - - - 1 - - 1 

สรุปรวม ๖ - - - - - ๖ - - ๖ 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

 8.1 การนับถือศาสนา 
  - ประชากรสวนใหญรอยละ ๙๕ นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิดในเขตเทศบาลจํานวน ๒ แหง 
รองลงมานับถือศาสนาพุทธ มีวัดต้ังอยูนอกเขตเทศบาลจํานวน ๑ แหง  

 8.2 ประเพณีและงานประจําป  
  - เนื่องจากประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ลักษณะวัฒนธรรมประเพณีสวนใหญจึงเปน
ของชาวไทยมุสลิม ไดแก 
  ๑. มาแกปูโละ “มาแกปูโละ” เปนภาษาทองถิ่น แปลวา “กินเหนียว” ประเพณีการกินเหนียว
ของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใชในหลายโอกาส เชน แตงงานและเขาสุหนัต คาวา“กินเหนียว” มิใชวา
เจาของจะบริการอาหารเฉพาะขาวเหนียวเทานั้น แตเปนการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไปนั้นเอง 
  ๒. การเขาสุหนัต เปนหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือการ 
ขลิปผิวหนังหุมสวนปลายอวัยวะเพศชายหรือเรียกตามภาษาทองถิ่นวา “มาโซะยาวี” ซึ่งจะกระทําแกเด็กชาย
ที่มีอายุระหวาง 2-10 ป สวนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเขาสุหนัต ถือวาเปนประเพณีอยางหนึ่ง 
  ๓. พิธีถือศีลอด (ถือบวช) เมื่อถึงเดือน “รอมฎอน” หรือเดือนที่ 9 ของปฮิจเราะหศักราช ชาว
ไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศีลอด นับเปนเวลา 1 เดือนเต็ม ในชวงระยะเวลาดังกลาวจะไมให
อาหารและน้ําลวงล้ําเขาไปในลําคอนับตั้งแตตะวันสางไปจนถึงตะวันลับขอบฟาและจะเริ่มรับประทานอาหาร
เมื่อถึงเวลา (ประมาณ 6 โมงเย็นลวงไปแลว) จนถึงกอนสวาง เหตุผลที่ศาสนาอิสลามไดบัญญัติไวเชนนี้ ก็
เพื่อใหชาวมุสลิมไดรูสํานึกความอดอยากและความยากจนวาในยามที่คนเราตองอดอาหารนั้น จะมีความทุกข
ทรมานเพียงใด เพื่อคนร่ํารวยจะไดเกิดจิตสํานึกมีความเอื้อเฟอเผื่อแผแลวใหการชวยเหลือหรือบริจาคทาน 
(ซากัด) แกคนยากจน เมื่อครบกําหนด 1 เดือน จะเปนวันออกบวชหรือที่เรียก “วันฮารีรายอ” หรือ       
“อิฎิลฟตรี” เพื่อฉลองการกลับมาสูการดําเนินชีวิตตามปกติของมวลมุสลิมทั่วโลก หลังจากที่ไดประสบความ
สาเร็จในการถือศีลอดอยางเครงครัด ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามในวันนี้ยังจัดใหมีการบริจาคทานแก
บุคคล 8 ประเภท เชน คนยากจน คนอนาถา และคนพิการทั่วไป ฯลฯ รวมทั้งรวมกันบริจาคเพื่อสิ่งอันเปน 
สาธารณประโยชนอีกดวย 
  ๔. วันฮารีรายอ มีอยู 2 วันคือ 
   (1) วันอิฏิลฟตรี หรือที่เรียกวา “วันฮารีรายอ” เปนวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการ         
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เปนการกลับเขาสูสภาพเดิมคือ สภาพที่ไมตองอดอาหาร ไมตองอดน้ํา ฯลฯ อีก
ตอไป วันอิฏิลฟตรี ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล ซึ่งเปนเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ 
   (2) วันอิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกวา “วันฮารีรายอหัจญี” หมายถึงวันรื่นเริงเดือนซุลอิจญะ เปน
เวลาเดียวกับการประกอบพิธีหัจญ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้นชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้
วา วันอีดใหญหรือวันรายอหัจญี ชาวไทยมุสลิมจะจัดพิธีละหมาดรวมกันในเวลาเชาหลังจากนั้นจะรวมกัน    
กรุบาน (เชือดสัตว เชน โค แพะ แกะ) เพื่อแจกจายใหแก คนยากจนหรือจัดงานเลี้ยงตามบาน โดยเชิญญาติ        
พี่นองมิตรสหายรับประทานอาหารรวมกัน 
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  ๕. วันเมาลิด “เมาลิด” เปนภาษาอาหรับ แปลวา เกิด ที่เกิด หรือวันเกิดซึ่งหมายถึง วันสมภพ
ของนบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอาหรับ วันเมาลิด
นอกจากจะเปนวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสมภพของนบีมูฮัมหมัดแลว ยังเปนการรําลึกถึงวันที่ทานลี้ภัยจากนคร
เมกกะไปสูนครมาดีนะห และเปนวันมรณกรรมของทานอีกดวย กิจกรรมตางๆ ในวันเมาลิดไดแก การอัญเชิญ
คัมภีร อัน-กุรอาน การบรรยายธรรม การแสดงนิทรรศการ การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ 
  ๖. วันอาซูรอ “อาซูรอ” เปนภาษาอาหรับ หมายถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอน ซึ่งเปนเดือน
ศักราชอิสลามในสมัยทานนบีนุฮ ไดเกิดน้ําทวมใหญยังความเสียหายแกทรัพยสินไรนาของประชาชนทั่วไปทํา
ใหเกิดการขาดอาหารบริโภค จึงประกาศใหผูที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได ใหเอามากองรวมกัน 
เนื่องจากตางคนตางมีของคนละอยางไมเหมือนกัน ทานนบีนุฮ ใหเอาของเหลานั้นมากวนเขาดวยกัน สาวก
ของทานก็ไดรับประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน ในสมัยทานนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ไดเกิดเหตุการณ
ทํานองเดียวกันขณะที่กองทหารของทานกลับจากการรบที่บาดัร ปรากฎวาทหารมีอาหารไมพอกิน ทานนบีมู
ฮัมหมัด (ศ็อล) จึงใชวิธีการของทานนบีนุฮ โดยใหทุกคนเอาขาวที่รับประทานไดมากวนเขาดวยกัน แลวแบงกัน
รับประทานในหมูทหาร 
  ๗. ขนบธรรมเนียมการเคารพ ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เมื่อพบปะกันก็จะกลาววา     
“อัสลามูอาลัยกุม” (ขอความสันติจงมีแตทาน) และมีการตอบรับวา “อาลัยกุมมุสลาม” (ความสันติจงมีแก
ทานเชนกัน) และยื่นมือสัมผัสกัน และบางครั้งก็ยกมาลูบหนา บางครั้งก็มาแตะบริเวณหนาอกผูชายใหสัมผัส
ระหวางชายดวยกันและผูหญิงใหสัมผัสมือระหวางผูหญิงดวยกัน สวนบุคคลอื่นๆ โดยทั่วไปใหใชการไหวหรือ
จับมือกัน    

 8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  - ภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญ คือ ภูมิปญญาทางดานการทําขนมหวานทองถิ่นที่หลากหลายและจะ
มีการผลิตออกจําหนายมากในชวงเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีลอด) นอกจากนี้ เชน การทํากรงนก เปนตน 
  - ภาษาถิ่นที่ใช คือ ภาษามาลายูทองถิ่น เพราะประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  

 8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  - สินคาพื้นเมืองที่สําคัญ คือ ขนมหวานโดยเฉพาะในชวงเดือนรอมฎอน 
    

9. ทรัพยากรธรรมชาติ  

 9.1 นํ้า 
  - แหลงน้ําธรรมชาติจํานวน ๒ แหง คือ คลองจาเราะกาแร ไหลผานบริเวณชุมชนสะพานเหล็ก
และชุมชนกําปงบอเวาะฮ และ คลองบูแม ไหลผานบริเวณชุมชนบูแล นอกจากนี้ก็เปนแหลงน้ําที่ประชาชน
สรางขึ้นมาเอง คือ บอน้ําตื้น ซึ่งสวนใหญจะมีในครัวเรือนที่ไมไดใชน้ําประปา  

 9.2 ปาไม 
  - ในพื้นที่ไมมีเขตปาไม  

 9.3 ภูเขา  
  - ในพื้นที่ไมมีภูเขา  

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ในพื้นที่ไมมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ  
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10. ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถิ่น 
  - เทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในเทศบาลออกเปน 

๑ สํานัก ๔ กอง ไดแก สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกอง

การศึกษา 

  - อัตรากําลังเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลยี่งอมีทั้งหมด ๓๘ คน แยกเปนพนักงานเทศบาล 1๔ 

คน ลูกจางประจํา 3 คน พนักงานจาง ๒๑ คน  

  - การบริหารการคลงั 

ประเภทรายรับ 
รายรับ (บาท) 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 255๗ พ.ศ. 255๘ พ.ศ. 255๙ 

1. หมวดภาษีอากร 409,339.67 457,153.58        4๗๖,๐๖๔.๑7   

2. หมวดคาธรรมเนียม,คาปรับและ

ใบอนุญาต 

85,607.00 112,263.00 89,079.00  

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 525,928.77 361,772.37 558,086.13  

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 15,880.00 51,530.00 8,120.00  

5. หมวดรายไดจากทุน - - 163,300.00  

๖. หมวดภาษีจัดสรร 15,972,533.56 17,486,683.79 18,135,317.07  

๗. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,437,769.00 8,878,219.00 8,953,568.00  

รวมทั้งสิ้น 27,447,058.00 27,347,621.74 28,383,534.37  

 

ประเภทรายจาย 
รายจาย (บาท) 

หมายเหตุ พ.ศ. 255๗ พ.ศ. 255๘ พ.ศ. 255๙ 

1. งบกลาง 1,679,099.86 870,256.09 ๘๖๐,๘๒๖.๘๑  

๔. งบบุคลากร 11,510,374.02 9,491,252.72 ๑๐,๗๑๗,๗๓๖.๗๗  

๓. งบดําเนินการ 5,270,166.30 9,804,442.52 ๙,๘๓๓,๖๕๙.๘๑  

๖. งบลงทุน 3,519,044.00 958,850.00 ๑,๒๘๐,๕๓๙.๙๕  

๕. งบรายจายอื่น ๑๓,๐๐๐.๐๐ 518,709.72 ๑๓,๐๐๐.๐๐  

๒. งบเงินอุดหนุน 2,018,120.00 2,210,499.14 ๒,๔๓๓,๕๔๐.๐๐  

รวมทั้งสิ้น 24,009,804.18 23,854,010.19 ๒๕,๑๓๙,๓๐๓.๓๔  
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  - ขอมูลยานพาหนะ 
ที่ รายการ จํานวน (หนวย) หมายเหตุ 

๑ รถดับเพลิง ๓ คัน  

๒ รถบรรทุกติดเครน ๑ คัน  

๓ รถบรรทุกขยะ ๒ คัน  

๔ รถยนตตูสวนกลาง ๑ คัน  

๕ รถยนตสวนกลาง ๔ คัน  

๖ รถรับสงผูปวย ๑ คัน  

๗ รถจักรยานยนตสวนกลาง ๕ คัน  

(ขอมูลจาก : กองคลัง เทศบาลตําบลยี่งอ) 

 
 

....................................................... 
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สวนที่ 2  
สรุปผลการพฒันาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  

 1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 
  ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว 29,422,200.00 บาท 
  ประมาณการรายจายไว 29,422,200.00 บาท 
  รายรับจริง  27,447,058.00 บาท 
  รายจายจริง  24,009,804.18 บาท 
  ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว 30,652,200.00 บาท 
  ประมาณการรายจายไว 30,652,200.00 บาท 
  รายรับจริง  27,347,621.74 บาท 
  รายจายจริง  23,854,010.19 บาท 
  ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว 30,333,200.00 บาท 
  ประมาณการรายจายไว 30,014,200.00 บาท 
  รายรับจริง  28,383,534.37 บาท 
  รายจายจริง  ๒๕,๑๓๙,๓๐๓.๓๔ บาท 
  ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว 36,269,800.00 บาท 
  ประมาณการรายจายไว 36,269,800.00 บาท 

 1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  ๑.๒.๑ เชิงปริมาณ 

   ๑. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   เทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ และ
แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยไดกําหนด
โครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๘๙ โครงการ งบประมาณ 
๔๗,๕๑๖,๘๐๐ บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 
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ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ที่นําไปดําเนนิการ 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน 1๔ ๔ 

๒. ดานการพัฒนางานสงเสริมคุณภาพชีวิต 2๙ ๖ 

๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ๔ - 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ

ทองเที่ยว 

๗ ๒ 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๙ ๑ 

๖. ดานการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ๑๒ ๘ 

๗. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1๔ ๗ 

รวม 8๙ ๒๘ 

   เทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ไดนําโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
เฉพาะป ๒๕๕๗ ไปดําเนินการจํานวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๗๖๙,๕๗๘.๕๙ บาท 
   สรุป – จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป เฉพาะป ๒๕๕๗ จํานวน ๘๙ 
โครงการ นําไปดําเนินการจํานวน ๒๘ โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๑.๔๖  

   ๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   เทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามพัฒนาแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จํานวน ๑๐๙ โครงการ งบประมาณ 44,625,000 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ที่นําไปดําเนนิการ 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน 1๘ ๓ 

๒. ดานการพัฒนางานสงเสริมคุณภาพชีวิต 2๙ ๑๐ 

๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ๙ ๒ 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ

ทองเที่ยว 

๘ ๒ 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๑๒ ๓ 

๖. ดานการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ๑๕ ๑๑ 

๗. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1๘ ๗ 

รวม ๑๐๙ ๓๘ 
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   เทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ไดนําโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
เฉพาะป ๒๕๕๘ ไปดําเนินการจํานวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๘,๒๗๕,๔๙๕.๑๔ บาท 
   สรุป – จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป เฉพาะป ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐๙ 
โครงการ นําไปดําเนินการจํานวน ๓๘ โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๔.๘๗ 

   ๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   เทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามพัฒนาแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑๑๔ โครงการ งบประมาณ ๘๒,๒๓๐,000 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ที่นําไปดําเนนิการ 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน ๑๘ 4 

๒. ดานการพัฒนางานสงเสริมคุณภาพชีวิต ๓๒ 7 

๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ๙ - 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ

ทองเที่ยว 

๑๐ - 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๑๓ - 

๖. ดานการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ๑๕ 6 

๗. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๑๗ 4 

รวม ๑๑๔ ๒๑ 

   เทศบาลตําบลยี่งอ ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ไดนําโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
เฉพาะป ๒๕๕๙ ไปดําเนินการจํานวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๓๘๕,๑๕๕.๗๐ บาท 
   สรุป – จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป เฉพาะป ๒๕๕๙ จํานวน ๑๑๔  
โครงการ นําไปดําเนินการจํานวน ๒๑ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๘.๔๓ 

 ๑.๒.๒ เชิงคุณภาพ 

   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
    เปนยุทธศาสตรที่เนนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ผลการดําเนินการไดแก การ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคูระบายน้ําซอยถนนเทศบาล ๗ การปรับปรุงถนนอาคารยอนรอย
ประวัติศาสตรเมืองยี่งอ การปรับปรุงสภาพภายในชุมชน การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอน-กรีตถนน
เทศบาล ๘ การกอสรางวางทอระบายน้ําชุมชนปอเนาะ การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนน
เทศบาล ๖ การขยายเขตไฟฟา สวนงานประจําและเกี่ยวของกับยุทธศาสตรในดานนี้ เชน การซอมแซมถนน 
ทางเทา ทางระบายน้ํา และไฟฟาสาธารณะตามจุดตางๆภายในชุมชน  
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   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนางานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ซึ่งผลการพัฒนาที่ผานมาไดแก  การอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน
โรงเรียนบานยี่งอ อุดหนุนอาหารกลางวันใหกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิดทั้งสองแหงในเขตเทศบาล 
การสงเคราะหเด็กกําพรา การจายเบี้ยยังชีพคนชรา การจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุตามโครงการสานใจสายใย
ผูสูงอายุ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น อุดหนุนศูนยบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล การสงเสริมการกีฬา การสงทีมเขาแขงขันในการแขงขัน
ตางๆ  

   ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
    เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย ซึ่งผลการดําเนินงานที่สําคัญในดานนี้ คือ การจัดเจาหนาที่จัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาด
นัดเปนประจําทุกสัปดาห และการฝกอบรมทบทวนเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีความพรอม
ปฏิบัติงานอยูเสมอ 

   ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม และการ
ทองเท่ียว 
    เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจของทองถิ่น ซึ่งผลการ
ดําเนินการในปที่ผานมาไดแก การจัดกิจกรรมโครงการถนนคนเดิน การติดตั้งกันสาดตลาดสดพรอมรั้วตาขาย
เหล็ก  การฝกอบรมประชาชนในดานเศรษฐกิจพอเพียงโดยการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานดาน
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน  

   ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
    เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผลการพัฒนาที่ผานมาไดแก การกอสรางกําแพงกั้นตลิ่งคลองจาเราะ
กาแร การปรับปรุงที่ทิ้งขยะของเทศบาล และการจางเหมาบริการงานดูแลสนามฟุตบอล 

   ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
    เปนยุทธศาสตรที่เนนในดานการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น ผลการพัฒนาไดแก การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ การ
สงเสริมพุทธศาสนาในเทศกาลเขาพรรษา การอุดหนุนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสสําหรับการจัดทําเรือ
แหบุปผชาติสงเขาประกวดในชวงการจัดการแขงขันเรือหนาพระที่นั่งประจําป การอุดหนุนการจัดกิจกรรม
อบรมจริยธรรมของศูนยการศึกษาอิสลามของมัสยิดทั้งสองแหงในเขตเทศบาล และการสงเสริมดานวัฒนธรรม
ตางๆ 
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   ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่มุงเนนในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานและการบริการ
ประชาชน โดยผลการดําเนินการไดแก การจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน การ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล การสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
เว็บไซตของเทศบาล การอุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับทองถิ่นของอําเภอ และการจัด
อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล 
    จากผลการดําเนินงานของเทศบาลในปที่ผานมาจะเห็นไดวาเทศบาลดําเนินการพัฒนา
ทองถิ่นครบในทุกดานทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดลอม 
หากแตงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นในแตละปงบประมาณมีจํานวนนอยทําใหการพัฒนาและการแกไข
ปญหาของประชาชนจึงยังไมครอบคลุมในทุกเรื่อง 
 

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  

 2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยี่งอไดรับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแก
สถานะการเงินและการคลังของเทศบาล เชน 
  ๑. การแกไขปญหาน้ําทวมขังโดยการปรับปรุงระบบระบายน้ํา เชน คูระบายน้ํา ทอระบายน้ํา 
ฯลฯ 
  ๒. การจัดใหมีการคมนาคมที่สะดวก เชน การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน การ
ปรับผิวจราจร ฯลฯ 
  ๓. การจัดใหมีไฟฟาแสงสวางสาธารณะ โดยการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบนถนนเสนทางสายหลัก
และสายรอง รวมถึงจุดสําคัญตางๆ ภายในชุมชน 
  ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน การบริการจัดการขยะ การฝกอาชีพ การ
สงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการ การกีฬาและนันทนาการ การสาธารณสุข ฯลฯ 

 2.2 ผลกระทบ 
  ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลยี่งอ 
 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 

 ๑. ปญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
  - ในแผนพัฒนาแตละปจะบรรจุโครงการตางๆไวจํานวนหลายโครงการ แตสามารถนําไป
ดําเนินการไดนอย ถือวานําไปสูการปฏิบัติไดนอย นอกจากนี้ยังพบวาบางโครงการระยะเวลาดําเนินการไม
เปนไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไว บางโครงการก็ไมไดดําเนินการและมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด
งบประมาณ 
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 ๒. การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
  - โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปมีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนําไปดําเนินการไดจริงในแตละ
ยุทธศาสตรคอนขางนอย ถือวานําไปสูการปฏิบัติไดนอย ควรแกไขปญหาโดยมอบหมายใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ซึ่งไดแก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จัดทํา
แผนพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานขอเท็จจริงดานงบประมาณ กลาวคือ ไมควรกําหนดโครงการในแผนพัฒนามาก
เกินกวาสถานะทางการคลังของเทศบาล นอกจากนี้โครงการที่กําหนดในแผนควรมีความพรอมทั้งในเรื่องของ
การประมาณการคาใชจาย รวมถึงกลุมเปาหมายและระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน  
   
 
 

........................................ 
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สวนที่ 3  
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
   วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาการแหงเขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคม 
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่ไม
มีศีกยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 
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   ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มี
รายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปน
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ 
ยุทธศาสตร ไดแก 
   (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
   (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
   (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
   (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
   (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
   ๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวย
ลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 
    (๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
    (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
    (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 
    (๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อบานและมิตรประเทศ 
    (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    (๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 
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   ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อัน
ไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 
    (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู
สวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 
    (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลคา
และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆเปนตน 
    (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
    (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอม
เมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 
    (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
    (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
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   ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 
    (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
    (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 
    (๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 
    (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
    (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
   ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 
    (๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
    (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
    (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
ชุมชน 
    (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
   ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 
    (๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๔ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
    (๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
   ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตองให
ความสําคัญ อาทิ 
    (๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม 
    (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
    (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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    (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
    (๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
    (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
   กลไลการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
   ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงาน
ตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยทุธศาสตร
ชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมี
เอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชา
รัฐคือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้ งนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติเพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและ
บูรณาการ  
    
 1.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  วิสัยทัศน 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  เปาหมายการพัฒนาประเทศ 
  ๑. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
   (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
   (๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 
   (๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
   (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํา
กวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 
  ๒. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ 
   (๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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   (๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
   (๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน 
  ๓. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
   (๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 
   (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 
  ๔. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
   (๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
   (๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
  ๕. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
   (๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
   (๓) มีการกระจายอํานาจหนาที่เหมาะสม 
 กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 แนวทางการพัฒนา  
 ๑. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค 
 ๒. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดารงชีวิตอยางมีคุณคา 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ๔. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคานึงถึงผลกระทบตอสขุภาพ 
 ๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและลดคาใชจายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
 ๖. พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 ๗. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา  
 ๑. การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดตาสุดใหสามารถเขาถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
 ๒. การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให
ครอบคลุมและทั่วถึง 
 ๓. การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน
และทรัพยากรภายในชุมชม 
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 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
 ๒. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและ
เปนธรรม 
 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนาเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
 ๓. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
 ๔. สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๕. สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๖. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
 ๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 ๘. การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน
  แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 ๒. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
 ๓. การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
 ๔. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งประโยชนทางเศรษฐกิจ 
สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
 ๕. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 
 ๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 ๓. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๕. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 ๖. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ
สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 
 ๒. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
 ๓. การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
 ๔. การพัฒนาดานพลังงาน 
 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๖. การพัฒนาระบบน้ําประปา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 
 ๒. พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
 ๓. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง 
 ๒. การพัฒนาเมือง 
 ๓. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา  
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมือ
อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออํานวย
ความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 
 ๒. พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดนใน
ภูมิภาค 
 ๓. การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย 
 ๔. เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
 ๕. การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 ๖. บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 
 ๗. การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สรางสรรคเพื่อ
เปนทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและ
มหาอานาจตางๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
 ๘. สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง 
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 1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
  วิสัยทัศน (Vision)  “เมืองยาพารา การคาชายแดน และการทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน อยาง
ยั่งยืน” 
  เมืองยางพารา ในป ๒๕๖๔ กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนจะเปนแหลงผลิตยางพาราที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดของภาค มีนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดยสงเสริมการวิจัยเพื่อ
คิดคนนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปยางพาราและไมยางพาราใหเปนผลิตภัณฑที่ได
มาตรฐาน ตอบสนองความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ สามารถเพิ่มมูลคาและรายได สรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนใหกับกลุมจังหวัด รวมทั้งเปนศูนยกลางการซื้อ-ขาย และตลาดกลางยางพารา
ในการอางอิงการซื้อขายยางพาราของประเทศ 
  การคาชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน เปนเมืองชายแดนที่มีมูลคาการคาชายแดนสูงสุดของประเทศ
โดยใชศักยภาพของพื้นที่ชายแดนทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
ดานชายแดนไทย-มาเลเซียทั้ง ๙ ดาน ที่มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
สามารถรองรับการขนสงและการคาทั้งภายในประเทศและอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุน
ในพื้นที่ เกิดการจางงาน สรางรายได และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด 
  การทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน หลังสิ้นป ๒๕๖๔ กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ และมีเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวภายใน
อนุภาคและอาเซียน การบริหารจัดการ การทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระบบประชาสัมพันธผานสื่อ
สังคม (Socail Network) ที่นักทองเที่ยวทั่วโลกสามารถเขาถึงขอมูลการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวมีการ
บริการนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสากล รวมทั้งสินคาและบริการที่ เปนอัตลักษณไดรับการพัฒนาสู
มาตรฐานสากล 
  เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

เปาประสงครวม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

รวม ๔ ป 
ขอมูลคาฐาน 

เปาหมายรายป 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ผลิตภัณฑมวลรวมของ
กลุ ม จั ง ห วั ด ภ าค ใ ต
ชายแดน (GRP) มี
มูลคาเพิ่มขึ้น 

อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว
มูลค าผลิตภัณฑมวล
รวมของกลุมจังหวัดฯ
เพิ่มขึ้นรอยละ ๗ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค าผลิตภัณฑ
มวลรวมกลุมจังหวัด
เฉลี่ ย  ป  ๒๕๕๕-๕๗ 
รอยละ -๐.๕ 

๑% ๑.๕% ๒% ๒.๕% 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

เปาประสงครวม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

รวม ๔ ป 
ขอมูลคาฐาน 

เปาหมายรายป 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร
ท อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง ก ลุ ม
จังหวัดเพิ่มขึ้น 

อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว
รายไดการทองเที่ ย ว 
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๒ 

ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร
ทองเที่ยวป ๒๕๕๘ = 
๖๒ ,๐๐๖  ล านบ าท 
อัตราการขยายตัวของ
ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร
ทองเที่ยว ๓ ปยอนหลัง 
(ป ๒๕๕๖-๕๘) เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๙.๔๗ 

๓% ๕% ๖% ๘% 
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  กลยุทธ 
  ๑. พัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ๒. พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวในพื้นที่ และ
เชื่อมโยงสูอาเซียน 
  ๓. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง สินคาและบริการที่เปนอัตลักษณของกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน ใหผานการรับรองมาตรฐาน เชน อย. มผช. GMP HACCP HALAL เปนตน เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 
  ๔. สงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาโครงขายคมนาคม/ระบบโลจิ
สติกส อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม และวางระบบปองกันสาธารณภัย 

เปาประสงครวม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

รวม ๔ ป 
ขอมูลคาฐาน 

เปาหมายรายป 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจระบบโลจิ
ส ติ ก ส ไ ด รั บ ก า ร
ปรั บปรุ งและพัฒนา
อยางเปนระบบ 

อัตราการขยายตัวของ
มูลคาการคาชายแดน
ไทย-มาเลเซียเพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐ 

มูลคาการคาชายแดน
ไ ท ย -ม า เ ล เ ซี ย ป 
๒๕๕๘=๔ ๙๘ ,๖๕ ๘ 
ล านบ าท อัต ร าการ
ขยายตัวเฉลี่ย ๓ ป (ป 
๒๕๕๖-๕๘) รอยละ -
๕.๔๕ 

๒.๕% ๓% ๕% ๖% 

  กลยุทธ 
  ๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกส ระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัย 
การแกไขปญหาภัยแลง (แหลงน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค) เพื่อรองรับการพัฒนา 
  ๒. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณดานและเมืองชายแดน เมื่อง
เศรษฐกิจที่สําคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม ใหสามารถรองรับการขยาย
ทางเศรษฐกิจ 
  ๓. วางระบบปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศใหเกิดความยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนา 
  ๔. สงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมตอเนื่อง (Linkage 
Industry) ทุกสาขาการผลิต ใหมีความเขมแข็งเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
  ๕. สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานและสรางมูลคาเพิ่ม 
  ๖. เสริมสรางความเขมแข็งแกผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
  ๗. สนับสนุนลดการใชพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพื่อลดตนทุนการผลิต 
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  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสราง
มูลคาเพิ่มสินคายางพารา และการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร 

เปาประสงครวม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

รวม ๔ ป 
ขอมูลคาฐาน 

เปาหมายรายป 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ย า ง มี
มูลคาเพิ่มขึ้น 

ผล ผ ลิ ต ย า ง พ า ร า ที่
นํ า ม า แ ป ร รู ป เ ป น
ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นรอย
ละ ๑๑ 

ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช ย า ง
ธรรมชาติในประเทศ
เปนผลิตภัณฑจํานวน 
๕๕๔,๐๔๐ เมตริกตัน 
(คาเฉลี่ยป ๕๖-๕๘) 

๒% 
(๕๖๕,๑๒๐ 
เมตริกตัน) 

๒.๕% 
(๕๖๗,๘๙๑ 
เมตริกตัน) 

๓% 
(๕๗๐,๖๖๑ 
เมตริกตัน) 

๓.๕% 
(๕๗๓,๔๓๑ 
เมตริกตัน) 

  กลยุทธ 
  ๑. สงเสริมการบริหารจัดการ และเพิ่มความรูแกเกษตรกร ผูประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิต 
สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ เครื่องมือ องคความรู ใหสถาบันเกษตรกร ในการบริหารจัดการ การแปรรูป
ผลผลิตใหเปนผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคา 
  ๒. พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร กลุมเครือขาย เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนใหดําเนินการกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุมเกษตรแปลงใหญเปน
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได 
  ๓. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา คิดคนนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่มมูลคายาง
และผลิตภัณฑยาง 
  ๔. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน แหลงทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนับสนุนการพ
เพิ่มมูลคายาง ผลิตภัณฑยาง และสนับสนุนเมืองยาง (Rubber City) 
  ๕. สงเสริมชองทางการตลาดและการจําหนายสินคาที่เกี่ยวกับยางพารา 
 
 ๑.๔ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  วิสัยทัศน (Vision)  “เศรษฐกิจมั่นคง การคาเฟองฟู นรานาอยู สูสันติสุขอยางยั่งยืน” 
  พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การคา การลงทุน การบริการ การ
ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมใหเขมแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
  ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดมาตรฐานและเทาเทียมกันภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
  ๓. เสริมสรางความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๔. สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
  ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  เปาประสงคสูงสุดของแผนยุทธศาสตร (Ultimate Goal) 
  เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความมั่นคงในชีวิตและเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ 
  ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
  ๑. เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
  ๒. เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศที่เขมแข็ง 
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  ๓. พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
   เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร (Goal) 
  ๑. การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการทองเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมการคาชายแดน
เติบโตอยางตอเนื่อง 
  ๒. การคาระหวางประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง 
  ๓. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 
  ๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
  ประกอบดวย ๘ กลยุทธ ดังนี้ 
  ๑. ยกระดับคุณภาพแรงงาน รองรับการทองเที่ยว การคา และการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 
  ๒. พัฒนาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหมมี
ความพรอมในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพที่แขงขันได 
  ๓. พัฒนาและสรางสรรครูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ 
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อการคา และการสงออก 
  ๔. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ยกระดับศักยภาพและเสริมสรางความเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา 
  ๖. เสริมสรางความเขมแข็งในการเปนเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มมูลคาที่มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสงออกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ๗. สรางงาน อาชีพ แกประชาชนจากฐานเกษตร ทองเที่ยว และการบริการ เนนการกระจาย
รายไดเปนไปอยางทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
  ๘. ยกระดับคุณภาพการสรางสรรคเศรษฐกิจเพิ่มคาจากฐานของการกีฬาและนันทนาการ และ
การบริการ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศที่เขมแข็ง 
  ประกอบดวย ๖ กลยุทธ ดังนี้ 
  ๑. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถิ่น ธุรกิจรุนใหม และวิสาหกิจชุมชน
เชื่อมโยงการคาชายแดนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
  ๒. จัดระเบียบและพัฒนาเมืองสุไหงโกลกเปนตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ ที่มีความ
พรอม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เปนสากล 
  ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนา
สภาพแวดลอมดานชายแดนรองรับการคาชายแดน 
  ๔. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนสง และโลจิสติกสเชื่อมโยงการคาชายแดนอยางเปนระบบ
ครบวงจร สรางพื้นที่การคาเชื่อมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนในพื้นที่ และจังหวัด 
  ๕. เชื่อมโยงระบบการธุรกิจคาสง คาปลีก เติบโตอยางมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐาน
การคาชายแดน ในระดับตนแบบที่ดีของประเทศ 
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  ๖. พัฒนาการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปดตลาดสูสังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการคากับประเทศ
อาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน (กลยุทธปลายน้ํา) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ประกอบดวย ๙ กลยุทธ ดังนี้ 
  ๑. สงเสริมการขยายผลและประยุกตใชแนวทางตามโครงการพระราชดําริและเสริมสราง
ศักยภาพการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลยุทธตนน้ํา) 
  ๒. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ มีความตื่นรู พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง กาวทันความเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน และคงไวซึ่งอัตลักษณที่ดีงามของนราธิวาส 
  ๓. พัฒนาศักยภาพของชุมชน ประชาชนสูความเปลี่ยนแปลงดวยการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มุงสรางผูเรียนที่มีคุณภาพดวยมาตรฐานการศึกษา (กลยุทธตนน้ํา) 
  ๔. เสริมสรางความพรอมของเมืองใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะดานภาษา 
พรอมสูสังคมดิจิทัล 
  ๕. เสริมสรางศักยภาพในการพึ่งตนเองทางดานพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
  ๖. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพ โดยการมีสวนรวมของประชาชน และใชพื้นที่
เปนฐานอยางเขาใจ เขาถึง 
  ๗. เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปญหาทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ และพัฒนาใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บานเมืองสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย 
  ๘. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยการมีสุขภาพดีพึ่งตนเองได และยึดวิถีแหงปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๙. เสริมสรางการพึ่งตนเองของประชาชน ชุมชน ดวยงาน มีอาชีพ มีรายไดที่มั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
  ประกอบดวย ๖ กลยุทธ ดังนี้ 
  ๑. เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบเรียบรอย 
และมีความมั่นคงในพื้นที่ 
  ๒. เสริมสรางวิธีการคิดของประชาชน สรางหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา 
และอยูรวมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
  ๓. เสริมสรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและ
พัฒนาพื้นที่ 
  ๔. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการใหลดลงในทั่วทุก
พื้นที่อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
  ๕. เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพของบุคลากร 
และการพัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัย ไดรับการยอมรับ เช่ือมั่นไววางใจจากประชาชน 
  ๖. สรางพื้นที่ใหประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจ
ในพื้นที่ใหกระจายทั่วทั้งจังหวัด 
 



 35 

 1.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
  วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส (Vision) 
  “บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสรางคุณภาพชีวิต ดวยเศรษฐกิจ
กาวหนา นําพาสังคมสันติสุข สูประชาคมอาเซียน” 
  พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล และผังเมือง
รวมจังหวัด 
  ๒. สงเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ๓. สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
  ๔. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน โครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕. อนุรักษ ฟนฟู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุน
การปรับปรุงภูมิทัศน การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดน้ําเสีย และการใชพลังงานทดแทน 
  ๖. อนุรักษ ฟนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โปราณสถาน ภูมิปญญาทองถิ่น 
ทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  ๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
  ๑. ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล และผังเมือง
รวมจังหวัดไดมาตรฐาน 
  ๒. ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ 
การศึกษา และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด มี
ประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ๓. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
  ๔. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชน ในทองถิ่น
อยางมั่นคงและยั่งยืน สูประชาคมอาเซียน 
  ๕. มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใช
พลังงานอยางยั่งยืน 
  ๖. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใหคงอยูสืบไป 
  ๗. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน 

  ๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา 
  ๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
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  ๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
  ๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  ๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  ๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
  ๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
  ๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
  ๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  ๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
  ๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
  ๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  ๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
  ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบรอยในทองถิ่น 
  ๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
  ๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 
  ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
  ๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
  ๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น 
  ๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
  ๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
  ๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  ๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  ๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 
  ๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
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  ๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
  ๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
  ๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  ๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  ๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
  ๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลยี่งอ  
   2.1 วิสัยทัศน “เมืองนาอยู คูประวัติศาสตร  ธรรมชาติดี  มีธรรมาภิบาล”  

   2.2 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน 

   แนวทางการพัฒนา  

๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา 
๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดทําผังชุมชน 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

   แนวทางการพัฒนา  

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา 
๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

   แนวทางการพัฒนา  

๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิน่ 
๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

   แนวทางการพัฒนา  

๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น 
๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน 
๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

   แนวทางการพัฒนา  

๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๒ ส ง เ สริม  สนับสนุนให ประชาชนในชุมชนมีจิ ตสํ านึ กในการร วมกันอนุรั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

   แนวทางการพัฒนา  

๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
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ยุทธศาสตรท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   แนวทางการพัฒนา  

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน 
   ๒.๓ เปาประสงค 

  1. ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังชุมชน และผัง
จังหวัดไดมาตรฐาน 
  2. ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ 
การศึกษา และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
  3. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
  4. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชน ในทองถิ่นอยางมั่นคง
และยั่งยืน สูประชาคมอาเซียน 
  5. มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใช
พลังงานอยางยั่งยืน 
  6. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยูสืบไป 
  7. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 
 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

พันธกิจ 
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร และผังชุมชน 

เปาประสงค 
 ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร และผังชุมชน ไดมาตรฐาน 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
 จํานวนของระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร และผังชุมชน ที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 

เขื่อน ระบบระบายน้ํา 

จํานวนเสนทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ําที่

เพิ่มขึ้นหรือที่ไดรับการบํารุงรักษา 

๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค จํานวนแหลงน้ําอุปโภค-บริโภคที่เพิ่มขึ้นหรือไดรับการ

บํารุงรักษา 

๑.๓ จัดทําผังชุมชน ผังชุมชน 

๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร จํานวนระบบจราจรที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 

๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง จํานวนประชาชนที่ไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองชาง 

ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๑ : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง  

 ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ 
 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ 
 สงเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 

กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

เปาประสงค 
 ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษา และการ

สาธารณสุขอยางทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
 - จํานวนของประชาชนที่มีอาชีพ รายได ที่มั่นคงและยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

 - จํานวนของประชาชนที่ไดรับบริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษา และการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 

 - จํานวนของผูติดยาเสพติดลดลง 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืน

ใหกับประชาชนในทองถิ่น 

จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการสราง

งานสรางอาชีพแบบยั่งยืน 

๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก

ผูดอยโอกาสทางสังคม 

จํานวนผูดอยโอกาสทางสังคมที่ไดรับการสงเสริมดานสังคม

สงเคราะหและสวัสดิการชุมชน 

๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

จํานวนผูไดรับการสงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย 

๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ

ติด 

จํานวนผูติดยาเสพติดและปญหายาเสพติดลดลง 

๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมดานการออกกําลังกาย 

การกีฬา และนันทนาการ 

๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ

พัฒนาดานการสาธารณสุข 

จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมการปองกัน รักษา 

ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตดานตางๆ 
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษา, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศที่เขมแข็ง 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ 
 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

พันธกิจ 
 สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบ

เรียบรอยในทองถิ่น 

เปาประสงค 
 ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปฏิบัติงานดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
 - จํานวนของประชาชนที่มีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น 

 - จํานวนของประชาชนที่ไดรับบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมใหความรู ความเขาใจ แก

ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยใน

ทองถิ่น 

ทองถิ่นมีศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

การรักษาความสงบเรียบรอยเพิ่มขึ้น 

๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการ

รักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

ชุมชนมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น

เพิ่มขึ้น 

๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแกปญหาความมั่นคง 

ผูนําศาสนามีบทบาทในการแกปญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักปลัดเทศบาล 

ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ

การรักษาความสงบเรียบรอย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ 
 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

พันธกิจ 
 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุน

ผลิตภัณฑชุมชน โครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค 
 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่นอยางมั่นคงและยั่งยืน สู

ประชาคมอาเซียน 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
 - จํานวนของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมดานการตลาด การคา การลงทุน การทองเที่ยว และผลิตภัณฑชุมชนอยาง

มั่นคงและยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมือง

ชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมการตลาด การคา การ

ลงทุนในทองถิ่น 

๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีรายจายลดลง 

๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการสงเสริม 

๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวนโครงการตามแนวพระราชดําริที่ไดรับการสงเสริม 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา 

ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๑ : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ 
 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พันธกิจ 
 อนุรักษ ฟนฟู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน 

การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดน้ําเสีย และการใชพลังงานทดแทน 

เปาประสงค 
 มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใชพลังงานอยางยั่งยืน 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
 - ไมมีขยะตกคาง น้ําเสีย และสิ่งปฏิกูลที่กอใหเกิดความเดือดรอนกับประชาชน 

 - จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใชพลังงานอยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการ

รวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีจิตสํานึกใน

การรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง พื้นที่หรือจุดที่ไดรับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนเพิ่มขึ้น 

๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัด

น้ําเสีย 

ความสามารถในการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบ

บําบัดน้ําเสียเพิ่มขึ้น 

๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการใช

พลังงานทดแทน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ 
 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

พันธกิจ 
 อนุรักษ ฟนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปญญาทองถิ่น ทํานุบํารุงศาสนา และ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

เปาประสงค 
 ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยู

สืบไป 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
 - จํานวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

 - จํานวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนกิจกรรมการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีต

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล จํานวนกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น

และปูชนียบุคคล 

๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

จํานวนกิจกรรมการเสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและ

โบราณสถานในทองถิ่น 

จํานวนโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ไดรับการอนุรักษ 

๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 

เยาวชนและประชาชน 

จํานวนเด็กและเยาวชนที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษา 

ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๗ 
 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 
 การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
 - จํานวนของประชาชนที่มีความพึงพอใจตอการบริหารและการบริการของเทศบาลมีเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก

บุคลากรในองคกร 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถและ

คุณธรรมจริยธรรม 

๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจน

สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรร

มาภิบาล 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของ

เทศบาลเพิ่มขึ้น 

๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของ

เทศบาลเพิ่มขึ้น 

๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการ

บริการประชาชน 

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการ

ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 

๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการ

ดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการประชาสัมพันธและเผยแพร

การดําเนินงานขององคกร 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักปลัดเทศบาล 

ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 

ภิบาล 
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  เทศบาลตําบลยี่งอ ไดจัดใหมีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาทองถิ่น ในการ
นี้จึงไดนําขอมูลตางๆซึ่งผานการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสํารวจขอมูลพื้นฐาน และขอมูลการ
จัดทําแผนชุมชนมาวิเคราะหและสรุปปญหาความตองการของชุมชนไดดังนี้ 
 

ปญหา/ความตองการ สภาพปญหา/สาเหตุ 
๑. ปญหาดานเศรษฐกิจ - ประชาชนตองการมีอาชีพเสริม  
 - วางงาน รายไดนอย 
๒. ปญหาดานสังคม - ปญหายาเสพติดในหมูเยาวชน 
 - ปญหาสถาบันครอบครัวยังไมมีความเขมแข็ง 
๓. ปญหาดานการบริการสาธารณะ - ในชวงฤดูแลงในมัสยิดดารุลอีมานและสุสานหรือกูโบรชุมชนบูแม

ขาดแคลนน้ําไวใชในการทํากิจกรรมที่จัดข้ึน 
 - ไมมีไฟฟาแสงสวางในบริเวณสุสานหรือกูโบรชุมชนบูแมใน

ชวงเวลากลางคืน 
 - ประชาชนตองการใหเทศบาลมีรถดูดสิ่งปฏิกูลไวบริการ 
 - อยากใหมีถนนคอนกรีตภายในชุมชน 
 - อยากใหมีฝาปดคูระบายน้ําซอยมัสยิดยาเมอ 
 - ตองการระบบน้ําประปาภายในชุมชน 
 - ตองการใหมีการติดตั้งกลองวงจรปดภายในชุมชน 
 - อยากใหเทศบาลจัดหาเครื่องออกกําลังกายกลางแจงไวบริการ

ประชาชน 
 - ตองการใหมีการขยายเขตไฟฟาในถนนเทศบาล ๑๐ ชุมชนยือรี

งา 
๔. ปญหาดานสิ่งแวดลอม - ปญหาขยะมีกลิ่นเหม็น 
 - ปญหาน้ําเสียในชุมชน 
๕. ปญหาดานการบริหารจัดการ - ปญหาดานการบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลไมทั่วถึง ไมมี

เสียงตามสาย 
 - โรงเรียนตาดีกามัสยิดดารุลอีมานตองการใชเต็นท โตะ เกาอี้ ใน

การทํากิจกรรมตางๆ 
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 3.๒ การประเมนิสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกทีเ่กี่ยวของ  
  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลตําบลยี่งอดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

๑. การแบงสวนการบริหารของเทศบาลที่ชัดเจนทําให

ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น มี

ประสิทธิภาพ 

๒. การคมนาคมสะดวกอยูใกลตัวเมืองนราธิวาส 

๓. เมืองมีขนาดเล็กจึงงายตอการพัฒนา 

๔. ประชาชนยึดมั่นในศาสนา วัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น โดยมีมัสยิด 

2 แหง และบาลาเซาะ ๒ แหง และโรงเรียนตาดี

กาประจํามัสยิด ต้ังอยูในเขตเทศบาล 

๕. ความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๖. เปนเมืองเกาทางประวัติศาสตร 

๗. มีสวนราชการหลายแหงตั้งอยูในเขตเทศบาล 

๘. มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลและ

โรงพยาบาลประจําอําเภอต้ังอยูไมไกลเขตเทศบาล 

๙. มีสถาบันการเงิน (ธกส.) ต้ังอยูในเขตเทศบาล 

๑๐. มีอาคารศูนยกีฬาและนันทนาการ และสนาม

ฟุตบอล สําหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาล 

และหนวยงาน 

๑๑. บางชุมชนมีศูนย OTOP เชน ดอกไมใบยาง 

๑๒. มีช่ือเสียงในการทําหัตถกรรม เชน หัตถกรรมจัก

สานยานสิเภา 

๑. อาคารบานเรือนบางแหงเปนอาคารไมเสี่ยงตอการ

เกิดอัคคีภัยไดงาย 

๒. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจยังมีนอย กลุมที่มีอยู

แลวยังไมมีความเขมแข็ง 

๓. มีปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน  

๔. ขนาดพื้นที่มีนอยบางครั้งก็เปนขอจํากัดของการ

พัฒนา 

๕. การใหความสนใจและการเขามามีสวนรวมของ

ประชาชนตอการบริหารกิจการของเทศบาลยังมี

คอนขางนอย เชน เมื่อมีการประชุมประชาคม 

หรือประชุมสมาชิกชุมชน มีผูเขารวมประชุมนอย 

๖. บางชุมชนไมมีสนามกีฬาภายในชุมชนสําหรับให

ประชาชนใชในการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย 

๗. ยังมีปญหาการวางงานของประชาชนและเยาวชน 

๘. บางชุมชนยังไมไดรับการปรับปรุงสภาพภายใน

ชุมชน เชน คูระบายน้ํา ทางเดินเทา 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

๑. การใหความสําคัญของรัฐบาลตอการพัฒนาพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

๒. รัฐบาลมีนโยบายที่ตองการเสริมสรางความเขมแขง็

ของชุมชน เชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

ยกระดับชุมชน โครงการประชารัฐรักสามัคคี ฯลฯ 

๓. ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น 

๔. มีหนวยทหารคอยใหการสนับสนุนดูแลรักษาความ

สงบเรียบรอยและสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ 

๑. งบประมาณที่ใชในการพัฒนาเทศบาลยังคงมี

จํานวนจํากัดไมเพียงพอตอความตองการพัฒนาใน

ดานตางๆ 

๒. ปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ทําใหสภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชะลอ

ตัว นักลงทุนไมกล าเขามาลงทุน ประชาชน

หวาดกลัวการกอเหตุความไมสงบ 
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  3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

โครงสรางความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตาํบลยี่งอ พ.ศ. 2561-2564 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป 

ยุทธศาสตรดานความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตรดานการ

สรางความสามารถใน

การแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรดานการ

สรางโอกาสความเสมอ

ภาคและเทาเทียบกัน

ทางสังคม 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตรดานการ

เพิ่มประสิทธิภาพและ

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบโลจิ

สติกส 

ยุทธศาสตรดาน

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ีการวิจยั 

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาคเมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรดานการ

สรางการเติบโตบน

คุณภาพชวีิตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรดานการ

ปรับสมดุลและพฒันา

ระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรการสราง

ความเปนธรรมลดความ

เหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรการสราง

ความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขงขันได

อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการเติบโต

ที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรดานความ

มั่นคง 

 

ยุทธศาสตรดานการ

ตางประเทศ ประเทศ

เพื่อบาน และภูมิภาค 
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ยุทธศาสตรการ

พัฒนากลุม

จังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมการคา การลงทุน 

พัฒนาโครงขายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม และ

วางระบบปองกันสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลติและกระบวนการ

สรางมูลคาเพิ่มสินคายางพารา และ

การตลาดอยางเปนระบบครบวงจร 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด

นราธิวาส 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 

เสริมสรางความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ และการ

กระจายรายไดอยาง

ทั่วถึง 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 

เสริมสรางศักยภาพ

การคาระหวางประเทศ

ที่เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

พัฒนาและเสริมสราง

บานเมืองใหนาอยู บน

พื้นฐานหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

เสริมสรางสันติสุขใน

พื้นที ่

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตรดานการ

เพิ่มประสิทธิภาพและ

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบโลจิ

สติกส 

ยุทธศาสตรดาน

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ีการวิจยั 

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาคเมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรการสราง

ความเปนธรรมลดความ

เหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรการสราง

ความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขงขันได

อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการเติบโต

ที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรดานความ

มั่นคง 

 

ยุทธศาสตรดานการ

ตางประเทศ ประเทศ

เพื่อบาน และภูมิภาค 
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ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

นราธิวาส/

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ

เทศบาลตําบล 

ยี่งอ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดาน

งานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดาน

การจดัระเบียบชุมชน/

สังคม และการรกัษา

ความสงบเรยีบรอย 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดาน

การวางแผน การ

สงเสริมการลงทุน

พาณชิยกรรม และการ

ทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ ๕ ดาน

การบรหิารจดัการและ

การอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดาน

ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ ๗ ดาน

การบรหิารจดัการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค : ระบบ

โครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบ

จราจร และผังชุมชน 

ไดมาตรฐาน 

เปาประสงค : 

ประชาชนมีอาชีพ 

รายได ที่มั่นคงและ

ยั่งยืน บรกิารดาน

สวัสดกิารสังคม กีฬา 

นันทนาการ การศกึษา 

และการสาธารณสุข

อยางทั่วถึง การ

ปฏิบัติงานของศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดมี

ประสิทธิภาพ ตลอดทั้ง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

เปาประสงค : 

ประชาชนมีสวนรวม

ตามระบอบ

ประชาธิปไตย มีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน การ

ปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภยัมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค : 

สงเสริมการตลาด 

การคา การลงทุน 

เมืองชายแดน การ

ทองเที่ยว ผลติภัณฑ

ชุมชนในทองถิ่นอยาง

มั่นคงและยั่งยืน สู

ประชาคมอาเซียน 

เปาประสงค : มีระบบ

การจดัการขยะ น้าํเสีย 

สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้ง

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และการใชพลังงาน

อยางยั่งยืน 

เปาประสงค : ทาํนุ

บํารุงศาสนา อนุรกัษ

โบราณสถาน 

โบราณวตัถ ุสืบสาน

ประเพณ ี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น ใหคงอยู

สืบไป 

เปาประสงค : การ

บริหารจัดการองคกรมี

ประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด

นราธิวาส 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 

เสริมสรางความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ และการ

กระจายรายไดอยาง

ทั่วถึง 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 

เสริมสรางศักยภาพ

การคาระหวางประเทศ

ที่เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

พัฒนาและเสริมสราง

บานเมืองใหนาอยู บน

พื้นฐานหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

เสริมสรางสันติสุขใน

พื้นที ่
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๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 

เขื่อน ระบบระบายน้ํา 

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการ

สรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืน

ใหกับประชาชนในทองถิ่น 

๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ 

แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา 

การลงทุนในทองถิ่น และเมือง

ชายแดน เพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 

๕.๑ อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบ

ทอดจารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถ

และคุณธรรมจริยธรรมแก

บุคลากรในองคกร 

๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ํา

อุปโภค บริโภค 

๒.๒ สงเสริมงานดานสังคม

สงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก

ผูดอยโอกาสทางสังคม 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยตลอดจนการรักษาความสงบ

เรียบรอยในทองถิ่น 

๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 

และผลิตภัณฑในทองถิ่น 

๕.๒ สงเสริม สนับสนุนให

ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกใน

การรวมกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิ

ปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 

๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหา

เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจน

สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

๑.๓ จัดทําผังชุมชน ๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอก

ระบบ และตามอัธยาศัย โดย

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา 

๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษา

ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและ

เมือง 

๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารุง

ศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการองคกรตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบ

จราจร 

๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ

ติด 

๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามี

บทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แกปญหาความมั่นคง 

๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว

และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่ง

ปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 

๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการ

อนุรักษโบราณวัตถุและ

โบราณสถานในทองถิ่น 

๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบ

การใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 

๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบ

โทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลัง

กาย การกีฬา และนันทนาการ 

 ๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนว

พระราชดําริ 

๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใช

พลังงานทดแทน 

๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 

เยาวชนและประชาชน 

๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่

ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการ

บริการประชาชน 

 ๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา 

ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา

ดานการสาธารณสุข 

    ๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการ

ประชาสัมพันธและเผยแพรการ

ดําเนินงานขององคกร เพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน 

 ๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

     

กลยุทธ 

เปาประสงค : ระบบ

โครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบ

จราจร และผังชุมชน 

ไดมาตรฐาน 

เปาประสงค : 

ประชาชนมีอาชีพ 

รายได ที่มั่นคงและ

ยั่งยืน บรกิารดาน

สวัสดกิารสังคม กีฬา 

นันทนาการ การศกึษา 

และการสาธารณสุข

อยางทั่วถึงฯ 

เปาประสงค : 

ประชาชนมีสวนรวม

ตามระบอบ

ประชาธิปไตย มีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน การ

ปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภยัมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค : 

สงเสริมการตลาด 

การคา การลงทุน 

เมืองชายแดน การ

ทองเที่ยว ผลติภัณฑ

ชุมชนในทองถิ่นอยาง

มั่นคงและยั่งยืน สู

ประชาคมอาเซียน 

เปาประสงค : มีระบบ

การจดัการขยะ น้าํเสีย 

สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้ง

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และการใชพลังงาน

อยางยั่งยืน 

เปาประสงค : ทาํนุ

บํารุงศาสนา อนุรกัษ

โบราณสถาน 

โบราณวตัถ ุสืบสาน

ประเพณ ี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น ใหคงอยู

สืบไป 

เปาประสงค : การ

บริหารจัดการองคกรมี

ประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
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๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 

เขื่อน ระบบระบายน้ํา 

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการ

สรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืน

ใหกับประชาชนในทองถิ่น 

๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ 

แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา 

การลงทุนในทองถิ่น และเมือง

ชายแดน เพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 

๕.๑ อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบ

ทอดจารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถ

และคุณธรรมจริยธรรมแก

บุคลากรในองคกร 

๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ํา

อุปโภค บริโภค 

๒.๒ สงเสริมงานดานสังคม

สงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก

ผูดอยโอกาสทางสังคม 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยตลอดจนการรักษาความสงบ

เรียบรอยในทองถิ่น 

๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 

และผลิตภัณฑในทองถิ่น 

๕.๒ สงเสริม สนับสนุนให

ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกใน

การรวมกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิ

ปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 

๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหา

เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจน

สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

๑.๓ จัดทําผังชุมชน ๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอก

ระบบ และตามอัธยาศัย โดย

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา 

๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษา

ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและ

เมือง 

๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารุง

ศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการองคกรตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบ

จราจร 

๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ

ติด 

๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามี

บทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แกปญหาความมั่นคง 

๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว

และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่ง

ปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 

๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการ

อนุรักษโบราณวัตถุและ

โบราณสถานในทองถิ่น 

๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบ

การใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 

๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบ

โทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลัง

กาย การกีฬา และนันทนาการ 

 ๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนว

พระราชดําริ 

๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใช

พลังงานทดแทน 

๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 

เยาวชนและประชาชน 

๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่

ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการ

บริการประชาชน 

 ๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา 

ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา

ดานการสาธารณสุข 

    ๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการ

ประชาสัมพันธและเผยแพรการ

ดําเนินงานขององคกร เพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน 

 ๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

     

แผนงาน 

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน 

บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 

การศึกษา 

แผนงาน 

สาธารณ

สุข 

แผนงาน 

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน 

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน 
แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

โครงการกอสราง/

ปรับปรุง/บํารุงรักษา 

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการสงเสริม/

สนับสนุน การพฒันา

งานคุณภาพชวีิต 

โครงการสงเสริม/

สนับสนุน การมีสวน

รวมในการจดัระเบียบ

ชุมชน/สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

โครงการฝกอบรม/

สงเสริมอาชีพ/

โครงการพัฒนา

เศรษฐกิจของทองถิ่น/

โครงการสงเสริม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โครงการบรหิาร

จัดการ/สงเสริม/

สนับสนุน/การ

ดําเนินการดานการ

จัดการและการอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการสงเสริม/

สนับสนุน การ

บํารุงรักษาศลิปะ 

วัฒนธรรม จารตี

ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

โครงการพัฒนางาน

ดานการบรหิารจัดการ

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน 

การเกษตร 

แผนงาน 

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน 

กลยุทธ 
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 3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน “เมืองนาอยู คูประวัติศาสตร ธรรมชาติดี มีธรรมาภิบาล” 

ยุทธศาสตรที ่๑ ดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที ่๒ ดาน

งานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตรที ่๓ ดานการ

จัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

ยุทธศาสตรที ่๔ ดานการ

วางแผน การสงเสริมการ

ลงทุนพาณิชยกรรม และ

การทองเที่ยว 

ยุทธศาสตร 

แบบ ยท. 02 

ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการ

บริหารจัดการและการ

อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที ่๖ ดานศลิปะ 

วัฒนธรรม จารตีประเพณี

และภูมิปญญาทองถิน่ 

ยุทธศาสตรที ่๗ ดานการ

บริหารจัดการตามหลกัธรร

มาภิบาล 

ระบบโครงสราง

พื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบ

จราจร ผังชุมชน ได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีอาชีพ รายได 

ที่มั่นคงและยั่งยนื บรกิาร

ดานสวสัดิการสังคม กีฬา 

นันทนาการ การศกึษา 

และการสาธารณสุขอยาง

ทั่วถึง การปฏิบัติงานของ

ศูนยปฏิบัตกิารตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดมี

ประสิทธิภาพ ตลอดทั้ง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

ดีพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน 

ประชาชนมีสวนรวม

ตามระบอบ

ประชาธิปไตย มีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน การ

ปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภยัมีประสิทธิภาพ 

สงเสริมการตลาด การคา 

การลงทุน การทองเที่ยว 

ผลิตภณัฑชุมชน ในทองถิ่น

อยางม่ันคงและยั่งยืน สู

ประชาคมอาเซียน 

เปาประสงค มีระบบการจัดการขยะ น้าํ

เสีย สิ่งปฏิกลู ตลอดทั้ง

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และการใชพลังงานอยาง

ยั่งยืน 

ทํานบุํารุงศาสนา อนุรกัษ

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ

สืบสานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น ใหคงอยู

สืบไป 

การบรหิารจดัการองคกรมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรร

มาภิบาล 
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จํานวนของระบบ

โครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบ

จราจร และผังชุมชน 

ที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

- จํานวนของประชาชนที่มี

อาชีพ รายได ที่ม่ันคง

และยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

- จํานวนของประชาชนที่

ไดรับบริการดาน

สวัสดกิารสังคม กีฬา 

นันทนาการ การศกึษา 

และการสาธารณสุข

เพิ่มขึ้น 

- จํานวนของผูติดยาเสพ

ติดลดลง 

- จํานวนของประชาชน

ที่มีสวนรวมตามระบอบ

ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น 

- จํานวนของประชาชน

ที่ไดรับบริการดานความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

- จํานวนของประชาชนที่

ไดรับการสงเสริมดาน

การตลาด การคา การ

ลงทุน การทองเที่ยว และ

ผลิตภณัฑชุมชนอยางมั่นคง

และยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

คาเปาหมาย - ไมมีขยะตกคาง น้าํเสีย 

และสิ่งปฏิกูลที่กอใหเกดิ

ความเดือดรอนกับประชาชน 

- จํานวนประชาชนที่ไดรับ

การสงเสริมดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

การใชพลังงานอยางยั่งยืน

เพิ่มขึ้น 

- จํานวนของประชาชนที่มี

สวนรวมในการทาํนุบํารุง

ศาสนา อนุรักษ

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ

สืบสานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

- จํานวนประชาชนที่ไดรับ

การพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

จํานวนของประชาชนที่มี

ความพึงพอใจตอการ

บริหารและการบริการของ

เทศบาลมีเพิ่มขึ้น 

ระบบโครงสราง

พื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบ

จราจร ผังชุมชน ได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีอาชีพ รายได 

ที่มั่นคงและยั่งยนื บรกิาร

ดานสวสัดิการสังคม กีฬา 

นันทนาการ การศกึษา 

และการสาธารณสุขอยาง

ทั่วถึง การปฏิบัติงานของ

ศูนยปฏิบัตกิารตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดมี

ประสิทธิภาพ ตลอดทั้ง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

ดีพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน 

ประชาชนมีสวนรวม

ตามระบอบ

ประชาธิปไตย มีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน การ

ปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภยัมีประสิทธิภาพ 

สงเสริมการตลาด การคา 

การลงทุน การทองเที่ยว 

ผลิตภณัฑชุมชน ในทองถิ่น

อยางม่ันคงและยั่งยืน สู

ประชาคมอาเซียน 

เปาประสงค มีระบบการจัดการขยะ น้าํ

เสีย สิ่งปฏิกลู ตลอดทั้ง

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และการใชพลังงานอยาง

ยั่งยืน 

ทํานุบํารุงศาสนา อนุรกัษ

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ

สืบสานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น ใหคงอยู

สืบไป 

การบรหิารจดัการองคกรมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรร

มาภิบาล 
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๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 

เขื่อน ระบบระบายน้ํา 

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการ

สรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืน

ใหกับประชาชนในทองถิ่น 

๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ 

แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา 

การลงทุนในทองถิ่น และเมือง

ชายแดน เพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 

๕.๑ อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบ

ทอดจารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถ

และคุณธรรมจริยธรรมแก

บุคลากรในองคกร 

๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ํา

อุปโภค บริโภค 

๒.๒ สงเสริมงานดานสังคม

สงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก

ผูดอยโอกาสทางสังคม 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยตลอดจนการรักษาความสงบ

เรียบรอยในทองถิ่น 

๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 

และผลิตภัณฑในทองถิ่น 

๕.๒ สงเสริม สนับสนุนให

ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกใน

การรวมกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิ

ปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 

๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหา

เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจน

สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

๑.๓ จัดทําผังชุมชน ๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอก

ระบบ และตามอัธยาศัย โดย

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา 

๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษา

ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและ

เมือง 

๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารุง

ศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการองคกรตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบ

จราจร 

๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ

ติด 

๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามี

บทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แกปญหาความมั่นคง 

๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว

และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่ง

ปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 

๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการ

อนุรักษโบราณวัตถุและ

โบราณสถานในทองถิ่น 

๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบ

การใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 

๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบ

โทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลัง

กาย การกีฬา และนันทนาการ 

 ๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนว

พระราชดําริ 

๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใช

พลังงานทดแทน 

๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 

เยาวชนและประชาชน 

๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่

ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการ

บริการประชาชน 

 ๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา 

ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา

ดานการสาธารณสุข 

    ๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการ

ประชาสัมพันธและเผยแพรการ

ดําเนินงานขององคกร เพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน 

 ๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

     

กลยุทธ 

จํานวนของระบบ

โครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบ

จราจร และผังชุมชน 

ที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

- จํานวนของประชาชนที่มี

อาชีพ รายได ที่ม่ันคง

และยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

- จํานวนของประชาชนที่

ไดรับบริการดาน

สวัสดกิารสังคม กีฬา 

นันทนาการ การศกึษา 

และการสาธารณสุข

เพิ่มขึ้น 

- จํานวนของผูติดยาเสพ

ติดลดลง 

- จํานวนของประชาชน

ที่มีสวนรวมตามระบอบ

ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น 

- จํานวนของประชาชน

ที่ไดรับบริการดานความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

- จํานวนของประชาชนที่

ไดรับการสงเสริมดาน

การตลาด การคา การ

ลงทุน การทองเที่ยว และ

ผลิตภณัฑชุมชนอยางมั่นคง

และยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

คาเปาหมาย - ไมมีขยะตกคาง น้าํเสีย 

และสิ่งปฏิกูลที่กอใหเกดิ

ความเดือดรอนกับประชาชน 

- จํานวนประชาชนที่ไดรับ

การสงเสริมดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

การใชพลังงานอยางยั่งยืน

เพิ่มขึ้น 

- จํานวนของประชาชนที่มี

สวนรวมในการทาํนุบํารุง

ศาสนา อนุรักษ

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ

สืบสานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

- จํานวนประชาชนที่ไดรับ

การพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

จํานวนของประชาชนที่มี

ความพึงพอใจตอการ

บริหารและการบริการของ

เทศบาลมีเพิ่มขึ้น 
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๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 

เขื่อน ระบบระบายน้ํา 

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการ

สรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืน

ใหกับประชาชนในทองถิ่น 

๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ 

แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา 

การลงทุนในทองถิ่น และเมือง

ชายแดน เพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 

๕.๑ อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบ

ทอดจารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถ

และคุณธรรมจริยธรรมแก

บุคลากรในองคกร 

๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ํา

อุปโภค บริโภค 

๒.๒ สงเสริมงานดานสังคม

สงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก

ผูดอยโอกาสทางสังคม 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยตลอดจนการรักษาความสงบ

เรียบรอยในทองถิ่น 

๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 

และผลิตภัณฑในทองถิ่น 

๕.๒ สงเสริม สนับสนุนให

ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกใน

การรวมกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิ

ปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 

๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหา

เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจน

สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

๑.๓ จัดทําผังชุมชน ๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอก

ระบบ และตามอัธยาศัย โดย

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา 

๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษา

ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและ

เมือง 

๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารุง

ศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการองคกรตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบ

จราจร 

๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ

ติด 

๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามี

บทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แกปญหาความมั่นคง 

๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว

และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่ง

ปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 

๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการ

อนุรักษโบราณวัตถุและ

โบราณสถานในทองถิ่น 

๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบ

การใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 

๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบ

โทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลัง

กาย การกีฬา และนันทนาการ 

 ๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนว

พระราชดําริ 

๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใช

พลังงานทดแทน 

๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 

เยาวชนและประชาชน 

๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่

ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการ

บริการประชาชน 

 ๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา 

ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา

ดานการสาธารณสุข 

    ๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการ

ประชาสัมพันธและเผยแพรการ

ดําเนินงานขององคกร เพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน 

 ๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

     

แผนงาน 

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน 

บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 

การศึกษา 

แผนงาน 

สาธารณ

สุข 

แผนงาน 

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน 

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน 

การเกษตร 

แผนงาน 

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน 

กลยุทธ 
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   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที ่๑ : 

เสริมสรางความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และการกระจาย

รายไดอยางทั่วถึง / 

ยุทธศาสตรที ่๓ : 

พัฒนาและ

เสริมสราง

บานเมืองใหนาอยู 

บนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

๑. ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ระบบโครงสราง
พื้นฐานสาธารณูป 
โภค สาธารณูป    
การ ระบบจราจร 
และผังชุมชน ได
มาตรฐาน 

จํานวนของระบบ
โครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค         
สาธารณูป     
การ ระบบ
จราจร และผัง
ชุมชน ที่ได
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

๑ ๒ ๓ ๔ เพ่ิมขึ้นอยางนอย
ปละ ๑ สาย/แหง 

๑.๑ บุกเบิก 
สราง ปรับปรุง 
บํารุงรักษาทาง
คมนาคม 
สะพาน เขื่อน 
ระบบระบาย
น้ํา 

- โครงการ
บุกเบิกถนน 
- โครงการ
กอสราง/
ปรับปรุงถนน 
- โครงการ
กอสราง/
ปรับปรุงสะพาน 
- โครงการ
กอสรางเขื่อน/
กําแพงกั้นตลิ่ง 
- โครงการ
กอสราง/
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา 

กองชาง สํานักปลัด,
กอง
สาธารณสุข 

 
 

    ๑ ๒ ๓ ๔ เพ่ิมขึ้นอยางนอย
ปละ ๑ แหง 

๑.๒ สรางและ
ปรับปรุงแหลง
น้ําอุปโภค 
บริโภค 

- โครงการ
กอสราง/
ปรับปรุงสระเก็บ
น้ํา 
- โครงการ
กอสราง/
ปรับปรุงระบบ
น้ําบาดาล 
- โครงการ
กอสรางฝาย/
เขื่อนกักเก็บน้ํา 

  

แบบ ยท. 03 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

 
 

    ๑    ๑ ครั้ง ๑.๓ จัดทําผัง
ชุมชน 

- โครงการจัดทํา
ผังชุมชน 

  

 
 

    ๑ ๒ ๓ ๔ เพ่ิมขึ้นอยางนอย
ปละ ๑ แหง 

๑.๔ พัฒนา
และปรับปรุง
ระบบจราจร 

- โครงการตดิตัง้/
กอสราง/
ปรับปรุงระบบ
จราจร 

  

 
 

    ๒๐% ๔๐% ๖๐% ๘๐% เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๒๐% 

๑.๕ จัดใหมี
ไฟฟาและ
ระบบ
โทรคมนาคม
อยางทั่วถงึ 

- โครงการตดิตัง้/
ปรับปรุง/
ซอมแซมระบบ
ไฟฟาแสงสวาง 

  

ยุทธศาสตรที ่๒ : 

เสริมสรางศักยภาพ

การคาระหวาง

ประเทศที่เขมแข็ง 

/ ยุทธศาสตรที่ ๓ : 

พัฒนาและสราง

บานเมืองใหนาอยู 

บนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

/ ยุทธศาสตรที่ ๔ : 

เสริมสรางสันติสุข

ในพื้นที่ 

 

ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

๒. ดานงาน

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ประชาชนมีอาชีพ 

รายได ที่มั่นคง

และยั่งยืน บริการ

ดานสวัสดิการ

สังคม กีฬา 

นันทนาการ 

การศึกษา และ

การสาธารณสุข

อยางทั่วถงึ การ

ปฏิบัติงานของ

ศูนยปฏิบัติการ

ตอสูเพื่อเอาชนะ

ยาเสพติดม ี

- จํานวนของ

ประชาชนที่มี

อาชีพ รายได ที่

มั่นคงและยั่งยืน

เพ่ิมขึ้น 

- จํานวนของ

ประชาชนที่ไดรับ

บริการดาน

สวัสดิการสังคม 

กีฬา นันทนาการ 

การศึกษา และ

การสาธารณสุข

เพ่ิมขึ้น 

- จํานวนของผู

ติดยาเสพตดิ

ลดลง 

๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๕๐ คน 

๒.๑ สงเสริม

และสนับสนุน

การสรางงาน

สรางอาชีพ

แบบยั่งยืน

ใหกับ

ประชาชนใน

ทองถิ่น 

- โครงการ

สงเสริมและ

สนับสนุนการ

สรางงานสราง

อาชีพแบบยั่งยืน

ใหกับประชาชน

ในทองถิ่น 

กองการศึกษา, 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด,

กองชาง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

 
 

    ๘๐% ๙๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เพ่ิมขึ้น ๑๐% ๒.๒ สงเสริม

งานดานสังคม

สงเคราะหและ

สวัสดิการ

ชุมชนแก

ผูดอยโอกาส

ทางสังคม 

- โครงการ

สงเสริมงานดาน

สังคมสงเคราะห

และสวัสดิการ

ชุมชนแก

ผูดอยโอกาสทาง

สังคม 

  

     ๘๐% ๙๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เพ่ิมขึ้น ๑๐% ๒.๓ สงเสริม

การศึกษาทั้งใน 

นอกระบบ 

และตาม

อัธยาศัย โดย

สนับสนุนให

ประชาชนมี

สวนรวมในการ

จัดการศึกษา 

- โครงการ

สงเสริมสนับสนุน

การศึกษาทั้งใน 

นอกระบบ และ

ตามอัธยาศยั 

  

     ๔๐% ๓๐% ๒๐% ๑๐% ลดลงอยางนอยป

ละ ๑๐% 

๒.๔ สงเสริม

ศักยภาพศูนย

ปฏิบัติการตอสู

เพ่ือเอาชนะยา

เสพติด 

- โครงการ

ฝกอบรมให

ความรู 

- โครงการ

แขงขันกีฬา 

  

     ๔๐% ๕๐% ๖๐% ๗๐% เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑๐% 

๒.๕ สงเสริม

ดานการออก

กําลังกาย การ

กีฬา และ

นันทนาการ 

- โครงการ

สงเสริมการออก

กําลังกาย 

- โครงการ

แขงขันกีฬา 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     ๖๐% ๖๕% ๗๐% ๘๕% เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๕% 

๒.๖ สงเสริม

การปองกัน 

รักษา ควบคุม

โรค ตลอดจน

การพัฒนาดาน

การสาธารณสุข 

- โครงการสง

เสริมสนับสนุน

งานดาน

สาธารณสุข 

  

     ๖๐% ๖๕% ๗๐% ๘๕% เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๕% 

๒.๗ สงเสริม

สนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของ

ประชาชนเพื่อ

รองรับการเขา

สูประชาคม

อาเซียน 

- โครงการ

สงเสริมการออก

กําลังกาย 

- โครงการ

สงเสริมดาน

การศึกษา 

- โครงการ

สงเสริมดาน

สาธารณสุข 

  

ยุทธศาสตรที ่๓ : 

พัฒนาและสราง

บานเมืองใหนาอยู 

บนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

/ ยุทธศาสตรที่ ๔ : 

เสริมสรางสันติสุข

ในพื้นที่ 

ดานการจัด

ระเบียบชุมชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

๓. ดานการจัด

ระเบียบชุมชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

ประชาชนมีสวน

รวมตามระบอบ

ประชาธิปไตย มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

การปฏิบัติงาน

ดานการปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยมี

ประสิทธิภาพ 

- จํานวนของ

ประชาชนที่มี

สวนรวมตาม

ระบอบประชา-

ธิปไตยเพิ่มขึ้น 

- จํานวนของ

ประชาชนที่ไดรับ

บริการดานความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เพ่ิมขึ้น 

๕๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐% เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑๐% 

๓.๑ สงเสริมให

ความรู ความ

เขาใจ แก

ประชาชน 

เกี่ยวกับ

การเมืองการ

ปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย 

- โครงการ

สงเสริมความรู

ความเขาใจใน

ระบอบ

ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด กองการศึกษา 



64  

 

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     ๑% ๒% ๓% ๔% บุคลากรและ

เครื่องมือแครื่อง

ใชในการปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยเพิ่มขึ้น

อยางนอยปละ 

๑% 

๓.๒ พัฒนา

ศักยภาพของ

ทองถิ่นในการ

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย

ตลอดจนการ

รักษาความสงบ

เรียบรอยใน

ทองถิ่น 

- โครงการ

ฝกอบรมการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

- โครงการจัดซื้อ

เครื่องมือ

เครื่องใชในการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

  

     ๓ ๔ ๕ ๖ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑ ชุมชน 

๓.๓ เสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชนใหมี

สวนรวมในการ

รักษาความสงบ

เรียบรอยใน

ทองถิ่น 

- โครงการ

สงเสริมสนับสนุน

ใหชุมชนมีสวน

รวมในการรักษา

ความสงบ

เรียบรอย 

  

     ๒ ๒ ๒ ๒ ผูนําศาสนาของ

มัสยิดทั้ง ๒ แหง 

๓.๔ สงเสริมให

ผูนําศาสนาเขา

มามีบทบาท

เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพใน

การแกปญหา

ความมั่นคง 

- โครงการ

สงเสริมสนับสนุน

ใหผูนําศาสนา

เขามามีบทบาท

เพ่ือเพิ่มศักยภาพ

ในการแกปญหา

ความมั่นคง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที ่๑ : 

เสริมสรางความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และการกระจาย

รายไดอยางทั่วถึง / 

ยุทธศาสตรที ่๓ : 

พัฒนาและสราง

บานเมืองใหนาอยู 

บนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

/ ยุทธศาสตรที่ ๔ : 

เสริมสรางสันติสุข

ในพื้นที่ 

ดานการวางแผน 

การสงเสริมการ

ลงทุนพาณิชยก

รรม และการ

ทองเที่ยว 

๔. ดานการ

วางแผน การ

สงเสริมการ

ลงทุนพาณิชยก

รรม และการ

ทองเที่ยว 

สงเสริมการตลาด 

การคา การลงทุน 

เมืองชายแดน 

การทองเที่ยว 

ผลิตภัณฑชุมชน

ในทองถิ่นอยาง

มั่นคงและยั่งยืน สู

ประชาคมอาเซียน 

จํานวนของ

ประชาชนที่ไดรับ

การสงเสริมดาน

การตลาด การคา 

การลงทุน การ

ทองเที่ยว และ

ผลิตภัณฑชุมชน

อยางมั่นคงและ

ยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๕๐ คน 

๔.๑ สงเสริม

การตลาด 

การคา การ

ลงทุนใน

ทองถิ่น และ

เมืองชายแดน 

เพ่ือรองรับ

ประชาคม

อาเซียน 

- โครงการฝก

อาชีพ 

- โครงการ

สงเสริมอาชีพ 

สํานักปลัด, 

กองการศึกษา 

กองชาง 

    ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๕๐ คน 

๔.๒ สงเสริม

ระบบเศรษฐกิจ

ชุมชน และ

ผลิตภัณฑใน

ทองถิ่น 

- โครงการฝก

อาชีพ 

- โครงการ

สงเสริมอาชีพ 

  

     ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๕๐ คน 

๔.๓ สงเสริมให

ประชาชนยึด

หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- โครงการ

สงเสริมสนับสนุน

ใหประชาชนยึด

หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     ๓ ๓ ๓ ๓ อยางนอย ๓ แหง ๔.๔ พัฒนา

สงเสริมการ

ทองเที่ยวและ

แหลงทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ 

เพ่ือรองรับ

ประชาคม

อาเซียน 

- โครงการพัฒนา

และสงเสริมการ

ทองเที่ยวและ

แหลงทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ  

  

     ๑ ๒ ๓ ๔ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑ โครงการ 

๔.๕ สงเสริม

โครงการตาม

แนว

พระราชดําริ 

- โครงการ

สงเสริมสนับสนุน

การดําเนินงาน

โครงการตาม

แนวพระราชดําร ิ

  

ยุทธศาสตรที ่๓ : 

พัฒนาและสราง

บานเมืองใหนาอยู 

บนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

/ ยุทธศาสตรที่ ๔ : 

เสริมสรางสันติสุข

ในพื้นที่ 

ดานการบริหาร

จัดการและการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๕. ดานการ

บริหารจัดการ

และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

มีระบบการจัดการ

ขยะ น้ําเสีย สิ่ง

ปฏิกูล ตลอดทั้ง

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและการใช

พลังงานอยาง

ยั่งยืน 

- ไมมีขยะตกคาง 

น้ําเสีย และสิ่ง

ปฏิกูลที่

กอใหเกิดความ

เดือดรอนกับ

ประชาชน 

- จํานวน

ประชาชนที่ 

๒ ๓ ๔ ๕ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑ กิจกรรม 

๕.๑ อนุรักษ

และฟนฟู

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- โครงการ

สงเสริมสนับสนุน

การอนุรักษและ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

สิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด,

กองชาง,กอง

การศึกษา 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๕๐ คน 

๕.๒ สงเสริม 

สนับสนุนให

ประชาชนใน

ชุมชนมี

จิตสํานึกในการ

รวมกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- โครงการ

สงเสริม 

สนับสนุนให

ประชาชนใน

ชุมชนมีจิตสํานึก

ในการรวมกัน

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

สิ่งแวดลอม 

  

     ๑ ๒ ๔ ๕ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑ แหง 

๕.๓ ปรับปรุง

ภูมิทัศนใน

ชุมชนและเมือง 

- โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน

ในชุมชน 

  

     ๑๐% ๒๐% ๓๐% ๔๐% ขยะ,สิ่งปฏิกูล,น้ํา

เสียที่ตกคาง 

ลดลงอยางนอยป

ละ ๑๐%  

๕.๔ จัดทํา

ระบบกําจัด

ขยะและสิ่ง

ปฏิกูลตลอดจน

ระบบบําบัดน้ํา

เสีย 

- โครงการ

ปรับปรุงระบบ

กําจัดขยะและสิ่ง

ปฏิกูลตลอดจน

ระบบบําบัดน้ํา

เสีย 

  

     ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๕๐ คน 

๕.๕ สงเสริม

และสนับสนุน

การใชพลังงาน

ทดแทน 

- โครงการ

สงเสริมและ

สนับสนุนการใช

พลังงานทดแทน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที ่๔ : 

เสริมสรางสันติสุข

ในพื้นที่ 

ดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

๖. ดานศิลปะ 

วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ทํานุบํารุงศาสนา 

อนุรักษ

โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ สืบ

สานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญา

ทองถิ่น ใหคงอยู

สืบไป 

- จํานวนของ

ประชาชนที่มี

สวนรวมในการ

ทํานุบํารุงศาสนา 

อนุรักษ

โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ สืบ

สานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญา

ทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

- จํานวน

ประชาชนที่ 

๒ ๔ ๖ ๘ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๒ กิจกรรม 

๖.๑ สงเสริม

การอนุรักษ 

ฟนฟู สืบทอด

จารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

- โครงการ

สงเสริมการ

อนุรักษ ฟนฟู 

สืบทอดจารีต

ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

กองการศึกษา สํานักปลัด,

กองชาง 

    ๒ ๔ ๖ ๘ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๒ กิจกรรม 

๖.๒ สงเสริม

และสนับสนุน

ภูมิปญญา

ทองถิ่นและปู

ชนียบุคคล 

- โครงการ

สงเสริมและ

สนับสนุนภูมิ

ปญญาทองถิ่น

และปูชนียบุคคล 

  

     ๒ ๔ ๖ ๘ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๒ กิจกรรม 

๖.๓ เสริมสราง

และทํานุบํารุง

ศาสนา 

ตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

- โครงการ

เสริมสรางและ

ทํานุบํารุงศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     ๑ ๒ ๓ ๓ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑ แหง 

๖.๔ สงเสริม

และสนับสนุน

การอนุรักษ

โบราณวัตถุ

และ

โบราณสถานใน

ทองถิ่น 

- โครงการ

สงเสริมและ

สนับสนุนการ

อนุรักษ

โบราณวัตถุและ

โบราณสถานใน

ทองถิ่น 

  

     ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๕๐ คน 

๖.๕ สงเสริม

สนับสนุนการ

พัฒนา

คุณธรรม 

จริยธรรม ของ

เด็ก เยาวชน

และประชาชน 

- โครงการ

สงเสริมสนับสนุน

การพัฒนา

คุณธรรม 

จริยธรรม ของ

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน 

  

ยุทธศาสตรที ่๓ : 

พัฒนาและสราง

บานเมืองใหนาอยู 

บนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

/ ยุทธศาสตรที่ ๔ : 

เสริมสรางสันติสุข

ในพื้นที่ 

ดานการบริหาร

จัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

๗. ดานการ

บริหารจัดการ

ตามหลักธรร

มาภิบาล 

การบริหารจัดการ

องคกรมี

ประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล 

จํานวนของ

ประชาชนที่มี

ความพึงพอใจตอ

การบริหารและ

การบริการของ

เทศบาลมีเพ่ิมขึ้น 

๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๕๐ คน 

๗.๑ พัฒนา

ความรู

ความสามารถ

และคุณธรรม

จริยธรรมแก

บุคลากรใน

องคกร 

- โครงการพัฒนา

ความรู

ความสามารถ

และคุณธรรม

จริยธรรมแก

บุคลากรใน

องคกร 

สํานักปลัด ทุกกอง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     ๑๐% ๒๐% ๓๐% ๔๐% เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑๐% 

๗.๒ พัฒนา

ปรับปรุงจัดหา

เครื่องมือ 

เครื่องใช 

ตลอดจน

สถานที่ในการ

ปฏิบัติงาน 

- โครงการพัฒนา

ปรับปรุงจัดหา

เครื่องมือ 

เครื่องใช 

ตลอดจนสถานที่

ในการปฏิบัติงาน 

  

     ๑๐% ๒๐% ๓๐% ๔๐% เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑๐% 

๗.๓ พัฒนา

ปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการ

องคกรตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

- โครงการพัฒนา

ปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการ

องคกรตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

  

     ๑๐% ๒๐% ๓๐% ๔๐% เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑๐% 

๗.๔ ปรับปรุง

และสรางระบบ

การใหบริการที่

ทันสมัย 

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 

- โครงการ

ปรับปรุงและ

สรางระบบการ

ใหบริการที่

ทันสมัย รวดเร็ว 

และมี

ประสิทธิภาพ 

  

     ๑ ๒ ๓ ๔ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑ กิจกรรม 

๗.๕ สงเสริม

และสราง

ทัศนคติทีด่ีตอ

การปฏิบัติงาน

เพ่ือการบริการ

ประชาชน 

- โครงการ

สงเสริมและสราง

ทัศนคติทีด่ีตอ

การปฏิบัติงาน

เพ่ือการบริการ

ประชาชน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     ๔ ๕ ๖ ๗ เพ่ิมขึ้นอยางนอย

ปละ ๑ กิจกรรม 

๗.๖ พัฒนา

สงเสริมระบบ

การ

ประชาสัมพันธ

และเผยแพร

การดําเนินงาน

ขององคกร 

เพ่ือรองรับ

ประชาคม

อาเซียน 

- โครงการพัฒนา

สงเสริมระบบ

การ

ประชาสัมพันธ

และเผยแพรการ

ดําเนินงานของ

องคกร เพื่อ

รองรับประชาคม

อาเซียน 
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สวนที่ 4  
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ไปสูการปฏบิตั ิ

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนนุ 

๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัดฯ 

๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา สํานักปลัดฯ 
  ดานบริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สํานักปลัดฯ 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สํานักปลัดฯ 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองการศึกษา 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ 

  ดานการดําเนินงาน
อื่น 

แผนงานงบกลาง กองการศึกษา สํานักปลัดฯ 

๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ 

  ดานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักปลัดฯ กองชาง 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สํานักปลัดฯ 

๔ ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิชย 
กรรม และการทองเที่ยว 

ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัดฯ 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัดฯ กองการศึกษา 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ 
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนนุ 

๕ ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ กองชาง 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ สํานักปลัดฯ 

  ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองชาง สํานักปลัดฯ 
๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สํานักปลัดฯ 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ 

๗ ดานการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ กองการศึกษา 
กองคลัง 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ สํานักปลัดฯ 

  ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ 

  ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง สํานักปลัดฯ 

รวม ๗ ยุทธศาสตร ๔ ดาน ๑๑ แผนงาน ๔ หนวยงาน ๕ หนวยงาน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน           
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 22 33,481,000 18 21,861,000 11 6,150,000 11 6,150,000 62 67,642,000 

รวม 22 33,481,000 18 21,861,000 11 6,150,000 11 6,150,000 62 67,642,000 
๒) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
          

 ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 125,000 3 125,000 3 125,000 3 125,000 12 500,000 
 ๒.๒ แผนงานการศึกษา 6 5,258,400 5 2,758,400 5 2,758,400 5 2,758,400 21 13,533,600 
 ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 6 830,000 6 830,000 6 830,000 6 830,000 24 3,320,000 
 ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 4 710,000 4 710,000 4 710,000 4 710,000 16 2,840,000 
 ๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 2 2,000,000 2 1,000,000 2 200,000 2 200,000 8 3,400,000 
 ๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
5 310,000 5 310,000 5 310,000 5 310,000 20 1,240,000 

 ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 3,010,000 7 1,710,000 7 1,710,000 7 1,710,000 29 8,140,000 

รวม 38 17,515,800 36 13,023,000 36 12,530,200 36 12,837,400 146 55,906,400 

 

แบบ ผ. 07 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

          

 ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 600,000 
 ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 1,380,000 5 1,380,000 5 1,380,000 5 1,380,000 20 5,520,000 
 ๓.๓ แผนงานการศึกษา 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 

รวม 8 1,580,000 8 1,580,000 8 1,580,000 8 1,580,000 32 6,320,000 
๔) ยุทธศาสตรดานการวางแผน การ

สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว 

          

 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 1 500,000 0 0 0 0 0 0 1 500,000 
 ๔.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
5 410,000 5 410,000 5 410,000 5 410,000 20 1,640,000 

 ๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000 

รวม 7 1,410,000 6 910,000 6 910,000 6 910,000 25 4,140,000 
๕) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

          

 ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 9 46,870,000 4 2,650,000 4 2,650,000 4 2,650,000 21 54,820,000 
 ๕.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 600,000 

 ๕.๓ แผนงานการเกษตร 2 17,000,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 18,500,000 
รวม 13 64,020,000 7 3,300,000 7 3,300,000 7 3,300,000 34 73,920,000 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖) ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

          

 ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 16 480,000 
 ๖.๒ แผนงานการศึกษา 2 410,000 2 410,000 2 410,000 2 410,000 8 1,640,000 
 ๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
8 1,290,000 8 1,290,000 8 1,290,000 8 1,290,000 32 5,160,000 

รวม 14 1,820,000 14 1,820,000 14 1,820,000 14 1,820,000 56 7,280,000 
๗) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
          

 ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 29 3,807,300 24 4,106,850 20 4,626,700 19 1,782,000 92 14,322,850 
 ๗.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,200,000 0 0 0 0 0 0 1 1,200,000 
 ๗.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000 

 ๗.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 750,000 0 0 0 0 0 0 1 750,000 
รวม 32 5,787,300 25 4,136,850 21 4,656,700 20 1,812,000 98 16,392,850 

รวมทั้งสิ้น 134 125,614,100 114 46,630,850 103 30,946,900 102 28,409,400 453 231,601,250 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการวางทอระบาย
น้ําพรอมบอพักถนน
เทศบาล ๘ 

- เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังในชุมชน 

- วางทอ Ø ๑.๐๐ ม. 
พรอมบอพักตอจากจุด
เดิม 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(๑,๒๐๐,๐๐๐) 

๑,๒๐๐,๐๐๐   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ลดปญหานํ้าทวม
ขังในชุมชน 

กองชาง 
 

๒ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรในเขตเทศบาล 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ในเขตเทศบาล 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(๑,๓๐๐,๐๐๐) 

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

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๓ โครงการปรับปรุงทาง
เทาพรอมฝาคูระบายน้ํา
ในเขตเทศบาล 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังในชุมชน 

- กอสรางคูระบายน้ําตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด 

๘๐๐,๐๐๐ 
(๘๐๐,๐๐๐) 

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

- ลดปญหานํ้าทวม
ขังในชุมชน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ 
 

โครงการปรับปรุงถนน
และระบบระบายน้ํา
ชุมชนบูแม 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แม) 

- เพื่อใหการสัญจรไป
มาสะดวกและน้ําไม
ทวมขังในชุมชน 

- ปรับปรุงถนนและระบบ
ระบายน้ําชุมชนบูแม 

๕๗๐,๐๐๐ 
(๕๗๐,๐๐๐) 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 
 

๕ 
 

โครงการกอสรางสะพาน
คลองบูแม 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แม) 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- กอสรางสะพาน คสล.
ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(๑,๒๐๐,๐๐๐) 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๖ 
 

โครงการกอสราง/
ปรับปรุงคูระบายในเขต
เทศบาล 

- เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก น้ําไมทวมขัง 

- ปรับปรุงระดับคูใหการ
ระบายน้ําสะดวกขึ้น 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

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

- การระบายน้ําดี
ขึ้น น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 
 

๗ 
 

โครงการบุกเบิกถนนใน
เขตเทศบาล 

- เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

- บุกเบิกถนนภายในเขต
เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๘ 
 

โครงการติดตั้งถังกักเก็บ
น้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แม) 

- เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
สําหรับอุปโภคบริโภค
ในฤดูแลง 

- ติดตั้งถังกักเก็บน้ํา
บริเวณจุดสําคัญในชุมชน 

๑๕๐,๐๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีนํ้า
สะอาดสําหรับ
อุปโภคบริโภค 

สํานักปลัดฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๙ 
 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
ผังเมืองรวม 

- เพื่อสรางความรู
ความเขาใจและความ
รวมมือของประชาชน
ในชุมชนเก่ียวกับการ
จัดทําหรือการวางผัง
เมืองรวม 

- การจัดเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของ 
- การอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐   รอยละของ
จํานวนประชาชน
ที่เขารวม
โครงการ 

- ไดขอมูลที่เปน
ปจจุบันเพื่อพัฒนา
ไปสูอนาคต 
- ประชาชนให
ความรวมกับ
เทศบาลในการ
จัดทําผังเมืองรวม 

กองชาง 
 

๑๐ 
 

โครงการปรับปรุงตีเสน
เครื่องหมายจราจรใน
เขตเทศบาล 

- เพื่อใหมีความ
สวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอยและลด
อุบัติเหตุ 

- ปรับปรุงเสนจราจรใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมืองมีความ
สวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย
และอุบัติเหตุลดลง 

กองชาง 
 

๑๑ 
 

โครงการติดตั้งยางชะลอ
ความเร็ว 

- เพื่อใหผูใชรถใชถนน
ไดระมัดระวังและ
ชะลอความเร็วภายใน
ชุมชน 

- ติดตั้งยางชะลอความเร็ว
ในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ผูใชรถใชถนนได
ระมัดระวังและ
ชะลอความเร็ว
ภายในชุมชน 

สํานักปลัดฯ 
 

๑๒ 
 

โครงการปรับปรุงปาย
ชื่อถนน ปายบอก
เสนทาง ปายจราจร 
และปายอ่ืนๆ 

 

- เพื่อใหมีปายชื่อถนน 
ปายบอกเสนทาง ปาย
จราจร และปายอ่ืนๆ 
ที่จําเปนในเขต
เทศบาลตําบลยี่งอ 

- ปรับปรุงปายชื่อถนนทุก
สายภายในเขตเทศบาล 
- ปรับปรุง/ติดตั้งปายบอก
เสนทางในถนนสายหลัก
ของเทศบาล 
- ปรับปรุง/ติดตั้งปาย
จราจรและปายอื่นๆ ที่
จําเปน 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมือง
สวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๓ 
 

โครงการกอสรางปาย
แสดงเขตเทศบาล 

- เพื่อใหมีปายแสดง
เขตเทศบาลที่มีความ
สวยงามเปน
เอกลักษณ 

- กอสรางปายแสดงเขต
จํานวน ๖ ปาย 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

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

- บานเมือง
สวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 
 

๑๔ 
 

โครงการติดตั้งซุมโครง
สแตนเลส 3 ขา พรอม
โคมไฟสองสวางถนน 

- เพื่อใหมีไฟฟาแสง
สวางสาธารณะที่ทั่วถึง 

- ติดตั้งซุมโครงสแตนเลส 
3 ขา พรอมโคมไฟสอง
สวางถนนในเขตเทศบาล 

๒,๕๒๕,๐๐๐ 
(๒,๕๒๕,๐๐๐) 

๒,๕๒๕,๐๐๐   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะทั่วถึง 

กองชาง 
 

๑๕ 
 

โครงการติดตั้งไฟฟา
สวยงาม 
(นํามาจากแผนชุมชนยือ
รีงา) 

- เพื่อใหมีไฟฟาแสง
สวางสาธารณะที่ทั่วถึง 

- ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะในเขตที่
ประชาชนตองการให
ทั่วถึง 

๖๐๐,๐๐๐ 
(๖๐๐,๐๐๐) 

 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

  รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะทั่วถึง 

กองชาง 
 

๑๖ 
 

โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟาไฮมารท 

- เพื่อใหมีแสงสวางที่
เพียงพอยามค่ําคืน 
- เพื่อสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

- ขนาดความสูงไมนอย
กวา ๒๕ เมตร ๔๐๐ วัตต 
x ๘ ดวง 

๙๐๐,๐๐๐ 
(๙๐๐,๐๐๐) 

 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีแสงสวางที่
เพียงพอยามค่ําคืน 
- เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๗ 
 

โครงการปรับปรุงระบบ

แสงสวางภายในเขต

เทศบาล 

- เพื่อใหมีไฟฟาแสง

สวางสาธารณะที่ทั่วถึง

และประหยัดพลัง

ไฟฟา 

- ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะจุดสําคัญตางๆ

ภายในเขตเทศบาล และ

การเปลี่ยนหลอดไฟฟา

แสงสวางเดิมเปนแบบ

หลอดประหยัดพลังงาน  

๙,๗๐๐,๐๐๐    รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะทั่วถึง 

กองชาง 
 

รวม ๑๗ โครงการ - - 21,545,000 9,925,000 5,400,000 5,400,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศที่เขมแข็ง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งจุดบริการ
อินเตอรเน็ตชุมชน 
(ระบบ wifi ชุมชน) 
(นํามาจากแผนชุมชนกํา
ปงบอเวาะ) 

- เพื่อบริการอินเตอร
ฟรี wifi ใหแก
ประชาชน 

- ติดตั้งจุดบริการอินเตอร
ฟรี wifi ในชุมชนๆละ ๑ 
จุด 

๒๕,๐๐๐ 
(๒๕,๐๐๐) 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
บริการอินเตอร
เพื่อการศึกษาและ
การสืบคนขอมูลที่
ทั่วถึง 

สํานักปลัดฯ 
 

๒ 
 

โครงการอบรม
ประชาชนเพื่อ
เตรียมพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แมและชุมชนมัสยิดยา
เมอ) 

- เพื่อเตรียมความ
พรอมการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

- จัดการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน การฝกอบรม
ภาษามาลายูกลางและ
หรือภาษาอังกฤษใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมี
ความพรอมการ
กาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

กองการศึกษา 
 

๓ 
 

โครงการสงเสริมความรู
ความเขาใจดานสิทธิ
มนุษยชน 

- เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจ
ดานสิทธิมนุษยชน
ใหกับประชาชน 

- จัดการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับหลักสิทธิ
มนุษยชนที่ประชาชนควร
ทราบ 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสิทธิ
มนุษยชนที่ควร
ทราบ 

กองการศึกษา 
 

รวม ๓ โครงการ - - 125,000 125,000 125,000 125,000 - - - 
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 ๒.๒ แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจางงาน
นักเรียนนักศึกษา
ระหวางปดภาคเรียน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสรางรายได
ใหกับนักเรียน 
นักศึกษา และลด
รายจายผูปกครอง 

- จางงานนักเรียน
นักศึกษาชวงปดภาคเรียน
อยางนอยชุมชนละ ๑ คน 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ผูปกครอง
นักเรียนมี
รายจายลดลง 

- นักเรียน
นักศึกษามีรายได
ระหวางปดภาค
เรียน 
- สามารถลด
รายจายของ
ผูปกครอง 
- ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

กองการศึกษา 
 

๒ 
 

โครงการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษแกเด็กและ
เยาวชนชวงปดภาคเรียน 
(English Summer 
Camp) (นํามาจากแผน
ชุมชนมัสยิดยาเมอ) 

- เพื่อสงเสริมความรู
ดานภาษาอังกฤษ
ใหกับเด็กและเยาวชน 

- จัดกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษใหกับเด็ก
และเยาวชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เด็กและเยาวชน
มีความรูดาน
ภาษาอังกฤษเพิ่ม
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

๓ 
 

โครงการฝกอบรมเด็ก
และเยาวชนดานจินต
คณิต 

- เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนมีสมาธิ
และมีการพัฒนาสมอง 

- จัดกิจกรรมอบรมเด็ก
และเยาวชนดานจินตคณิต 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เด็กและเยาวชน
ที่เขารับการฝกมี
สมาธิและมีการ
พัฒนาสมองที่ดี 

กองการศึกษา 
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 ๒.๓ แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ โครงการจัดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อใหมีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กภายในเขต
เทศบาล 

- จัดหาสถานที่เปนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และหา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานใน
ศูนย 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(๒,๕๐๐,๐๐๐) 

   รอยละของ
จํานวนเด็กที่อยู
ในความ
รับผิดชอบของ
ศูนย 

- เทศบาลมีศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
และมีเด็กในความ
รับผิดชอบของ
ศูนย 

กองการศึกษา 
 

รวม ๔ โครงการ - - 2,760,000 260,000 260,000 260,000 - - - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

- เพื่อใหประชาชน 
ผูคา  มีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดอบรมใหความรู 
- จัดกิจกรรมรณรงค 

๘๐,๐๐๐ 
(๘๐,๐๐๐) 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ รอยละของผูเขา
รับการฝกอบรมมี
ความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชน ผูคา 
มีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

กองสาธารณสุข 
 

๒ 
 

โครงการสาธารณสุข
สัญจร 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อใหบริการดาน
สาธารณสุขแก
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- จัดใหมีโครงการจํานวน 
๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ 
(๔๐,๐๐๐) 

 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่มา
รับบริการ 

- ประชาชนเขาถึง
บริการสาธารณสุข
มากขึ้น 

กองสาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการจัดบริการ
สาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน (ศสมช.) 

- เพื่อใหศูนย ศสมช.
ของเทศบาลมีความ
พรอมบริการดาน
สาธารณสุข 

- จัดหาวัสดุอุปกรณที่
จําเปนในการบริการ
สาธารณสุขแกประชาชน 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
การบริการ 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสาธารณสุข 
 

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ อส
ม. 

- จัดอบรมใหความรูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหแก อสม.ทุก
คนของเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของผูเขา
รับการฝกอบรมมี
ความรูในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสาธารณสุข 
 

๕ โครงการสงเสริมสุขภาพ
แมและเด็ก 

- เพื่อสงเสริมสุขภาพ
อนามัยใหแกหญิงมี
ครรภและเด็กแรกเกิด
จนถึงอายุ ๕ ป 

- หญิงมีครรภและเด็กแรก
เกิดจนถึงอายุ ๕ ป ในเขต
เทศบาลทุกคน โดยให อส
ม.เปนผูปฏิบัติ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
การบริการ 

- ประชากร
เปาหมายมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองสาธารณสุข 
 

รวม ๕ โครงการ - - 770,000 770,000 770,000 770,000 - - - 
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 ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการสงเคราะหเด็ก
กําพรา เด็กยากจน และ
เด็กดอยโอกาสในสังคม 

- เพื่อใหการ
สงเคราะหเด็กกําพรา 
เด็กยากจน และเด็ก
ดอยโอกาสในสังคม 

- ใหการสงเคราะหเด็ก
กําพรา เด็กยากจน และ
เด็กดอยโอกาสในสังคม 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของผูที่
ไดรับการ
สงเคราะห 

- เด็กกําพรา เด็ก
ยากจน และเด็ก
ดอยโอกาสใน
สังคมมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

๒ โครงการสานใจ สายใย
ผูสูงอายุ 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจของผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาล 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูสูงอายุให
สามารถดํารงชีพได
ตามสมควร 

- จัดกิจกรรมพบปะ
ผูสูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- ใหบริการตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุ 
- อยางนอยสามเดือนตอ 
๑ ครั้ง 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูสูงอายุที่
เขารวมโครงการ 

- ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลมีวิถีชีวิตที่
ดีขึ้น 
- สรางความเปน
ปกแผนของชมรม
ผูสูงอายุ 

กองการศึกษา 
 

๓ โครงการตาสวาง - เพื่อใหการ
สงเคราะหคนชราและ
ผูพิการทางสายตา 

 - ใหการสงเคราะห
คนชราและผูพิการทาง
สายตาในเขตเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูสูงอายุที่
เขารวมโครงการ 

- การดําเนินการ
กิจกรรมดานการ
สังคมสงเคราะห 

กองสาธารณสุข 
 

๔ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดูแล
ผูสูงอายุ 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แม) 

- เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจในการดูแล
ผูสูงอายุ 

- จัดการฝกอบรมจํานวน 
๑ ครั้ง เปาหมายผูเขารับ
การฝกอบรมจํานวน ๓๐ 
คน 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของผูเขา
รับการฝกอบรม
สามารถดูแล
ผูสูงอายุอยาง
ถูกตอง 

- ผูสุงอายุไดรับ
การดูแลอยาง
ถูกตอง 

กองการศึกษา 
 

รวม ๔ โครงการ - - 710,000 710,000 710,000 710,000 - - - 
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 ๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 ๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเลน 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แม) 

- เพื่อใหสนามเด็กเลน
ของเทศบาลมีความ
สวยงามและปลอดภัย 

- ปรับปรุงสนามเด็กเลน
ใหสวยงามและจัดหา
เครื่องเลนที่ไดมาตรฐาน
และปลอดภัย 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- สนามเด็กเลนมี
ความสวยงามและ
มีเครื่องเลนได
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
 

๒ โครงการกอสราง
สวนสาธารณะ 

- เพื่อใหมี
สวนสาธารณะสําหรับ
ใหประชาชนได
พักผอนหยอนใจ 

- กอสรางสวนสาธารณะ
ในที่ดินของเทศบาล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนประชาชน
ที่ใชบริการ 

- ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
พักผอนหยอนใจ 

กองชาง 
 

รวม ๒ โครงการ - - 2,000,000 ๑,000,000 200,000 200,000 - - - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการฝกอบรมอาชีพ
ใหแกประชาชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อฝกอบรมอาชีพ
ใหแกประชาชนในเขต         
เทศบาลใชเปนอาชีพ
เสริมหรืออาชีพหลัก 

- ฝกอบรมอาชีพหลักสูตร
ตางๆใหแกประชาชน เชน 
การทําขนม,การทํากรงนก
,การจักสานกระเปา,การ
นวดแผนไทย,การเลี้ยง
สัตว ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่ฝก
อาชีพมีรายได
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมี
อาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริมและมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน)  

- เพื่อแกไขยาเสพติด - จัดกิจกรรมรณรงค 
กิจกรรมการปองกัน และ
กิจกรรมการแกไขปญหา
ยาเสพติด 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูติดยา
เสพติดที่ลดลง 

- ปญหายาเสพติด
ลดนอยลง 

กองสาธารณสุข 
 

๓ โครงการมัสยิดปองกัน
ภัยยาเสพติด 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แม,มัสยิดยาเมอ) 

- เพื่อสงเสริมใหมัสยิด
เปนแหลงใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวโทษ
และพิษภัยของยาเสพ
ติด 

- จัดตั้งศูนยตอตานยาเสพ
ติดประจํามัสยิด 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูติดยา
เสพติดที่ลดลง 

- ปญหายาเสพติด
ลดนอยลง 

กองการศึกษา 
 

๔ โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอ 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

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

- จัดกิจกรรมรณรงค 
ควบคุม ปองกัน 
โรคติดตอในเขตเทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่เปน
โรคติดตอลดลง 

- ประชาชนมี
ความรูและไมเกิด
การระบาดของ
โรคติดตอในชุมชน 

กองสาธารณสุข 
 

๕ โครงการจัดตั้งศูนย
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- จัดตั้งศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ลดปญหาทาง
สังคม ชุมชน
เขมแข็ง 

กองการศึกษา 
 

รวม ๕ โครงการ - - 310,000 310,000 310,000 310,000 - - - 
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 ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาชุมชนเทศบาล
สัมพันธ 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อจัดการแขงขัน
กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธระหวาง
ชุมชนตางๆ ของ
เทศบาล 

- จัดการแขงขันกีฬาสากล
และกีฬาพื้นบานจํานวน 
๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมี
ความสามัคคีและ
เห็นความสําคัญ
ของการกีฬา 

กองการศึกษา 
 

๒ โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา 

- เพื่อใหการสนับสนุน
การจัดการแขงขันกีฬา
ตางๆ และสงนักกีฬา
ของเทศบาลเขารวม
แขงขัน 

- สนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาตางๆ 
- สนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลยือรี
งาคัพใหกับ สนง.ทองถิ่น
อําเภอยี่งอ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนเห็น
ความสําคัญของ
การกีฬาและ
หางไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 
 

๓ โครงการฝกทักษะกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน)  

- เพื่อใหเด็กมีทักษะใน
การเลนกีฬาที่ดีและใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน 

- ฝกทักษะกีฬาตางๆแก
เด็กและเยาวชนจํานวนไม
ต่ํากวา ๕๐ คนตอป 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เด็กและเยาวชน
มีทักษะในการเลน
กีฬาที่ดีและใช
เวลาวางเปน
ประโยชน 

กองการศึกษา 
 

๔ โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนกีรออาตี 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แม,ยือรีงา) 

- เพื่อสงเสริมการเรียน
การสอนดานศาสนา
อิสลาม 

- จัดหาครูผูสอนและเด็ก
เขารับการเรียนการสอนกี
รออาตี 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เด็กไดรับความรู
ดานอันกรุอาน
และภาษาอาหรับ 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ 
 

โครงการติดตั้งอุปกรณ
ออกกําลังกายกลางแจง
บริการประชาชน 
(นํามากจากแผน
ชุมชนยือรีงา,สะพาน
เหล็ก) 

- เพื่อใหมีสถานที่ออก
กําลังกายสําหรับ
บริการประชาชน 

- ติดตั้งอุปกรณออกกําลัง
กายกลางแจงสําหรับ
บริการประชาชน 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลัง
กาย 

กองการศึกษา 
 

๖ โครงการจัดตั้งชมรม
กีฬา 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 
 

- เพื่อกิจกรรมกีฬาแก
ประชาชน 

- จัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล, 
เปตอง, ตะกรอ, บาสเก็ต
บอล วอลเลบอล, 
แบดมินตัน  

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนประชาชน
ที่เขารวม 

- ประชาชนไดเลน
กีฬาภายในชุมชน 

กองการศึกษา 
 

๗ โครงการศูนยออกกําลัง
กายในรม 

- เพื่อเสริมสรางการ
ออกกําลังกายที่ถูก
หลักและกอใหเกิด
ความสามัคคีของ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

- จัดตั้งศูนยกีฬาให
สวยงามและจัดหาเครื่อง
เลนที่ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

๖๐๐,๐๐๐ 
(๖๐๐,๐๐๐) 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนประชาชน
ที่ใชบริการ 

- ชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลยี่งอ
มีสุขภาพที่แข็งแรง 

กองสาธารณสุข 
 

๘ โครงการกอสรางสนาม
กีฬาหญาเทียม 

- เพื่อใหมีสนามกีฬา

หญาเทียมที่มี

มาตรฐานใชในการ

แขงขันหรือพัฒนา

ทักษะนักกีฬา 

 

- กอสรางสนามกีฬาหญา
เทียมที่ไดมาตรฐาน
จํานวน ๑ แหง 

๑,๓๐๐,๐๐๐    รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เทศบาลมีสนาม

กีฬาหญาเทียมที่

ไดมาตรฐาน 

- สามารถใชสนาม

ในการพัฒนา

ทักษะนักกีฬาสู

ระดับชาติ 

กองชาง 
 

รวม ๘ โครงการ - - 3,010,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 - - - 
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 ๒.๘ แผนงานงบกลาง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจัดสวัสดิการ
ใหแกผูสูงอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ) 

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

- ผูสูงอายุ ๖๐ ปบริบูรณ
ขึ้นไปและไดขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับ 
อปท. 

4,486,800 
(4,102,800)  

 

 4,794,000  
 

๕,๑๐๑,๒๐๐ ๕,๔๐๘,๔๐๐ รอยละของ
จํานวนผูสูงอายุที่
ไดรับการ
สงเคราะห 

- ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการสรางเสริม
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ (เบี้ยความ
พิการ) 

- เพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ยความ
พิการใหแกคนพิการที่
มีสิทธิตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด 

- ผูพิการหรือทุพพลภาพที่
มีสิทธิตามหลักเกณฑและ
ไดขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยความพิการไวกับ 
อปท. 

๕๘๕,๖๐๐ ๕๘๕,๖๐๐ ๕๘๕,๖๐๐ ๕๘๕,๖๐๐ รอยละของ
จํานวนผูพิการ
หรือทุพพลภาพที่
ไดรับการสง
เคราะห 

- ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพในเขต
เทศบาลมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 
 

รวม ๒ โครงการ - - 5,072,400 5,379,600 5,686,800 5,994,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ๓. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 
 ๓.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการรณรงคให
ความรูประชาธิปไตย 
 

- เพื่อใหความรูความ
เขาใจในกระบวนการ
ประชาธิปไตยแก
ประชาชน 

- จัดการรณรงคหรือ
ประชาสัมพันธการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการที่มี
ความรูความ
เขาใจใน
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

- ประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
ในกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 
 

๒ โครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท 

- เพื่อสรางความ
ปรองดอง ความรัก 
ความสามัคคีของคน
ในทองถิ่น 

- จัดกิจกรรมสําหรับการ
สรางความปรองดอง 
ความรัก ความสามัคคีของ
คนในทองถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ 

- ประชาชนคนใน
ทองถิ่นมีความรัก 
ความสามัคคี 
เคารพในความ
คิดเห็นที่แตกตาง
และไมแตกแยก 

สํานักปลัด 
 

รวม ๒ โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
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 ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมหรือ
ฝกทบทวนหรือฝกความ
พรอมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) 

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

- จัดฝกอบรมหรือฝก
ทบทวนหรือฝกความ
พรอมใหแก อปพร.ปละ ๑ 
ครั้ง 
- จัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย
ชุดฝก อปพร.แกผูผานการ
ฝกอบรม 

๑๕๐,๐๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของผูเขา
อบรมใหการ
สนับสนุนงาน
ของเทศบาล 

- อปพร.ใหการ
ชวยเหลือเมื่อเกิด
เหตุสาธารณภัย 
- อปพร.ใหการ
สนับสนุน
หนวยงานราชการ 

สํานักปลัดฯ 
 

๒ 
 

โครงการฝกอบรม
ประชาชนเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อใหความรูกับ
ประชาชนในชุมชน
เกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเบื้องตน 

- จัดการฝกอบรมความรู
กับประชาชนในชุมชน
เกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เบื้องตน 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- ประชาชนไดมี
ความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเบื้องตน 

สํานักปลัดฯ 
 

๓ 
 

โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปด (CCTV) ภายใน
เขตเทศบาลตําบลยี่งอ 
(นํามาจากแผนชุมชน
มัสยิดยาเมอ) 

- เพื่อความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ 
- เพื่อปองกันและเฝา
ระวังการกอเหตุราย
และความไมสงบใน
พื้นที่ 

- ติดตั้งกลองวงจรปด
บริเวณจุดสําคัญของ
เทศบาล  

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของคดี
อาชญากรรมที่
ลดลง 

- เกิดความ
ปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ 
- สามารถปองกัน
และเฝาระวังการ
กอเหตุรายในพื้นที่ 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ โครงการตาสับปะรด - เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน 

- จัดตั้งเครือขายดูแล
รักษาความสงบเรียบรอย
ในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

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

- ประชาชนมีสวน
รวมในการรักษา
ความสงบ
เรียบรอยของ
ชุมชนและเปนหู
เปนตาใหกับ
หนวยงานดาน
ความมั่นคง 

สํานักปลัด 
 

๕ 
 
 

โครงการพบปะผูนํา
ศาสนารวมกับภาคความ
มั่นคง 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสงเสริมผูนํา
ศาสนาใหมีบทบาท
สําคัญในการแกไข
ปญหาความมั่นคง 

- จัดกิจกรรมการพบปะ
ระหวางผูนําศาสนา 
หนวยงานความมั่นคงใน
พื้นที่ และเทศบาล 

100,000 
(๑๐๐,๐๐๐) 

100,000 100,000 100,000 รอยละของ
เหตุการณความ
ไมสงบในพื้นที่ 

- ผูนําศาสนามี
บทบาทในการ
แกไขปญหาความ
มั่นคงเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 

รวม ๕ โครงการ - - 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 - - - 
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 ๓.๓ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสงเสริมสิทธิและ
เสรีภาพของเด็กและ
เยาวชน 

- จัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เขารวม
โครงการ 

- เด็กและเยาวชน
กลาแสดงออกใน
สิทธิและเสรีภาพ
ของตน 

กองการศึกษา 
 

รวม ๑ โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
 ๔. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
 ๔.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 ๔.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งเต็นท
หลังคาเมธั้นชีต 

- เพื่อใหมีสถานที่
คาขายสําหรับ
ประชาชนที่มีความ
สวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอย 

- ติดตั้งเต็นทหลังคาเมธั้น
ชีตบริเวณที่เทศบาล
กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมือง
สวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 
 

รวม ๑ โครงการ - - ๕๐๐,๐๐๐    - - - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการสงเสริมการ
จัดตั้งกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 
(นํามาจากแผนชุมชนยือ
รีงา,ปอเนาะ,มัสยิดยา
เมอ) 

- เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

- ใหการสงเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจของชุมชนใน
รูปแบบตางๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการมีรายได
เพิ่มขึ้น 

- เศรษฐกิจของ
ชุมชนดีขึ้น 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ 
 

โครงการฝกอบรมเพื่อ
เรียนรูและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แม) 

- เพื่อใหนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มี
ความรูความเขาใจใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
และนําไปปฏิบัติ 

- จัดการฝกอบรมให
ความรูแกนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อความ
พอเพียง จํานวน ๑๐๐ 
คน 

๑๕๐,๐๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนไดรับ
ความรูจาก
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สามารถนํามา
ขยายผลและเปน
ประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลัด 

๓ โครงการสงเสริมการทํา
เกษตรไฮโดรโปนิกส 
(นํามาจากแผนชุมชน
สะพานเหล็ก) 

- เพื่อสงเสริมการทํา
เกษตรใหกับ
ประชาชนโดยใชพื้นที่
จํากัด 

- จัดการฝกอบรมใหกับ
ประชาชนจํานวน ๕๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- ประชาชน
สามารถนําความรู
ไปใชในการเพิ่ม
รายไดลดรายจาย
ใหกับครัวเรือน 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ โครงการสงเสริมการ
ปลูกผักอินทรีย 
(นํามาจากแผนชุมชน
สะพานเหล็ก) 

- เพื่อใหนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มี
ความรูความเขาใจใน
การปลูกผักอินทรียที่
ถูกวิธี 

- จัดการฝกอบรมให
ความรูแกนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกผัก
อินทรีย 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนไดรับ
ความรูจาก
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สามารถนํามา
ขยายผลและเปน
ประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลัด 
 

๕ 
 

โครงการสงเสริมการ
ปลูกหญาแฝก 

- เพื่อสงเสริมให
ประชาชนอนุรักษดิน
ดวยการปลูกหญาแฝก 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกหญาแฝก 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความรูและ
นําไปใชประโยชน 

สํานักปลัด 
 

รวม ๕ โครงการ - - 410,000 410,000 410,000 410,000 - - - 
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 ๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการศูนยวัฒนธรรม
เฉลิมราช ในพื้นที่ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต 

- 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 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมี
ความรักในทองถิ่น 
เกิดสันติสุข 

กองการศึกษา 
 

รวม ๑ โครงการ - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 ๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(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 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 
- บานเมืองสะอาด
สวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย 
- ประชาชนมี
ความสามัคคีในหมู
คณะ 

กองสาธารณสุข 
 

๒ 
 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนในเขตเทศบาล 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อความสวยงาม
เปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง 

- ปรับปรุงภูมิทัศนโดยการ
จัดสวน ปลูกไมดอก ไม
ประดับ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมืองมีความ
สวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองสาธารณสุข 
 

๓ 
 

โครงการปรับปรุงรั้วรอบ
สุสานลางา 

- เพื่อปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนของสุสานลา
งาใหสวยงามยิ่งขึ้น 

- ปรับปรุงรั้วโดยรอบ
สุสานลางา  

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมือง
สวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ 
 

โครงการกอสรางซุมเขา
ถนนรามโกมุท 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แม) 

- เพื่อใหมีซุมประตูที่
สวยงามและเปน
เอกลักษณสอดคลอง
กับโครงการยอนรอย
ประวัติศาสตรเมืองยี่
งอ 

- กอสรางซุมจํานวน ๑ 
แหง  

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐,๐๐๐) 

 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เทศบาลตําบลยี่
งอมีซุมที่สวยงาม
และเปน
เอกลักษณ 

กองชาง 
 

๕ 
 

โครงการกอสรางซุมเขา
มัสยิดบูแม 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แม) 

- เพื่อใหมีซุมประตูเขา
มัสยิดทั้งสองแหงที่
สวยงามและเปน
เอกลักษณ  

- กอสรางซุมประตูเขา
มัสยิดจํานวน ๑ แหง 

๔๐๐,๐๐๐ 
(๔๐๐,๐๐๐) 

 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีซุมประตูเขา
มัสยิดทั้งสองแหง
ที่สวยงามและเปน
เอกลักษณ 
- เกิดความสะดวก
กับผูสัญจรจาก
ตางถิ่น  

กองชาง 
 

๖ โครงการกอสรางสถานี
ขนถายขยะมูลฝอย 

- เพื่อบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยบริเวณที่
ทิ้งขยะของเทศบาล
ตําบลยี่งอ 

- กอสรางสถานีขนถาย,
อาคารเครื่องชั่ง,อาคาร
ปอมยาม,ปายชื่อโครงการ 

๓๗,๐๐๐,๐๐๐ 
(๓๗,๐๐๐,๐๐๐) 

 

   รอยละของ
ปริมาณขยะที่
สามารถกําจัดได
เพิ่มขึ้น 

- สามารถรองรับ
ปริมาณขยะได
มากขึ้น 
- ลดปญหา
มลภาวะ 
- ปองกันอุบัติเหตุ
และมีความ
คลองตัวในการ
ปฏิบัติ 

กองสาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุงที่ทิ้ง
ขยะ 

- เพื่อปรับปรุงสถานที่
ทิ้งขยะมูลฝอยของ
เทศบาลใหสามารถ
รองรับขยะไดมากขึ้น 

- ปรับปรุงถนน 
- ปรับเกลี่ยหรือปรับปรุง
ระบบกําจัดขยะ 
- ปรับปรุงกอสรางรั้วรอบ
บริเวณที่ทิ้งขยะ 

๘๕๐,๐๐๐ 
(๘๕๐,๐๐๐) 

 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ปริมาณขยะที่
สามารถกําจัดได
เพิ่มขึ้น 

- สามารถรองรับ
ปริมาณขยะได
มากขึ้น 
- ลดปญหา
มลภาวะ 
- ปองกันอุบัติเหตุ
และมีความ
คลองตัวในการ
ปฏิบัติ 

กองสาธารณสุข 
 

๘ โครงการวางทอระบาย
น้ําบริเวณที่ทิ้งขยะ 

- เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังบริเวณที่ทิ้ง
ขยะและบริเวณ
ใกลเคียง 

- วางทอกลม Ø ๑.๐๐ ม. 
พรอมบอพักยาวประมาณ 
๙๕.๐๐ ม. 

๘๒๐,๐๐๐ 
(๘๒๐,๐๐๐) 

   รอยละของ
ปริมาณน้ําทวม
ขังที่ลดลง 

- ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณที่ทิ้งขยะ 

กองสาธารณสุข 
 

๙ โครงการจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชน 

- เพื่อใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียภายในชุมชน
ของเทศบาล 

- กอสรางหรือติดตั้งระบบ
บําบัดน้ําเสียในชุมชนของ
เทศบาล 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๕๐๐,๐๐๐) 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละปริมาณ
น้ําเสียที่สามารถ
บําบัดได 

- ปริมาณน้ําเสียใน
ชุมชนลดลง 

กองสาธารณสุข 
 

รวม ๙ โครงการ - - 46,870,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 - - - 
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 ๕.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 ๕.๓ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อลดรายจายใน
ครัวเรือนของ
ประชาชน 

- สงเสริมกลุมพลังงาน
ชุมชนตางๆ ของเทศบาล 
- สงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนใหแกประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการที่มี
รายจายลดลง 

- ครัวเรือนมี
รายจายลดลง 

สํานักปลัด 

๒ 
 

โครงการจัดตั้งกลุม
จัดการขยะ 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสงเสริมการแยก
ขยะหรือการนําขยะ
กลับมาใชใหม 

- จัดตั้งกลุมบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนประชาชน
ที่เขารวม
โครงการ 

- ประชาชนมีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการขยะ 

กองสาธารณสุข 
 

รวม ๒ โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการกอสรางฝายน้ํา
ลนคลองจาเราะกาแร 
(นํามาจากแผนชุมชน
สะพานเหล็ก,กําปงบอ
เวาะห) 

- เพื่อใหมีฝายน้ําลน
สําหรับกักเก็บนํ้าไวใช
ในชวงฤดูแลง 

- กอสรางฝายน้ําลน
บริเวณคลองจาเราะกาแร 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- สามารถกักเก็บ
น้ําไวใชในชวงฤดู
แลง 

กองชาง 
 

๒ โครงการปองกันตลิ่ง
และแกไขปญหาน้ําทวม
คลองจาเราะกาแร 

- เพื่อปองกันการ
พังทลายของตลิ่งและ
ใหมีสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

- กอสรางกําแพงกั้นตลิ่ง
คลองจาเราะกาแรตอจาก
จุดเดิม 

๑๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ไมมีการพังทลาย
ของตลิ่งและมี
สถานที่พักผอน
หยอนใจเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
 

รวม ๒ โครงการ - - 17,000,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจัดกิจกรรม        
เนื่องในวันเฉลิม                 
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 

- เพื่อใหมีการทํา
กิจกรรมอันเปน
ประโยชนตางๆ ในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
เปนการเฉลิมพระ
เกียรติ 

- จัดกิจกรรมตางๆ อัน
เปนประโยชน เชน 
กิจกรรมการพัฒนา ปลูก
ตนไม ฯลฯ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ 

๔๐,๐๐๐ 
(๔๐,๐๐๐) 

 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจาง ไดทํา
กิจกรรมเปนการ
เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

สํานักปลัดฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

- เพื่อรักษาและ
ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองค อันเปน
ศูนยรวมแหงความ
เปนชาติและความ
สามัคคีของคนในชาติ 
เพื่อเทิดทูนเหนือส่ิง
อื่นใดและดํารงไวซ่ึง
เอกลักษณของความ
เปนชาติไทย 

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ความจงรักภักดีในสถาบัน
พระมหากษัตริย 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมี
ความรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย 
เกิดความ
สมานฉันท 
สามัคคี 

สํานักปลัดฯ 
 

๓ โครงการคนดีศรียี่งอ - เพื่อสงเสริมและยก
ยองคนทําความดีและ
คุณประโยชนตอสังคม 

- สรรหาคนดีที่ทําความดี
หรือคุณประโยชนตอ
สังคมเพื่อมอบโลหหรือ
ประกาศเกียรติคุณเปน
การสงเสริมการทําความดี 

2๐,๐๐๐ 
(2๐,๐๐๐) 

 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนรูสึก
อยากทําความดี 

สํานักปลัดฯ 

รวม ๓ โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - 
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 ๖.๒ แผนงานการศึกษา 

 
 ๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

- เพื่อจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันเด็กแหงชาติให
เด็กไดรับความรูและ
ความสนุกสนาน 

- จัดกิจกรรมตางๆ ในวัน
เด็กแหงชาติ 

๓๕๐,๐๐๐ 
(๓๕๐,๐๐๐) 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- เด็กๆ และ
เยาวชนใหความ
สนใจและมารวม
กิจกรรม 

กองการศึกษา 
 

รวม ๑ โครงการ - - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - - - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน)  

- เพื่อสงเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 

- จัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น เชน 
เดือนรอมฎอน เมาลิด 
อาซูรอ วันตรุษอิดิลฟตรี 
วันตรุษอิดิลอัฎฮา ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
คงอยูสืบไป 

กองการศึกษา 
 

๒ โครงการประกวดขนม
พื้นบาน-อาหารพื้นเมือง 
สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นเมืองยี่งอ 
(นํามาจากแผนชุมชนยือ
รีงา,บูแม) 

- เพื่อสงเสริมศิลปะ
และภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการทําอาหาร 

- จัดกิจกรรมการประกวด ๑๕๐,๐๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- ศิลปะและภูมิ
ปญญาทองถิ่นดาน
การทําอาหารคง
อยูสืบไป 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

- เพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 
เชน วันเขาพรรษา ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
คงอยูสืบไป 

กองการศึกษา 
 

๔ โครงการสรางภูมิคุมกัน
ของสังคมโดยใชมิติทาง
วัฒนธรรมของอําเภอยี่
งอ 
(นํามาจากแผนชุมชน
มัสยิดยาเมอ) 

- เพื่อสรางสังคมใชสื่อ
ใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคม
โดยรวม 

- บูรณาการการจัด
กิจกรรมการฝกอบรมและ
การจัดนิทรรศการ 

๑๖๐,๐๐๐ 
(๑๖๐,๐๐๐) 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- ประชาชนและ
เยาวชนรูเทาทัน
สื่อเปนภูมิคุมกัน
ของสังคม 

กองการศึกษา 
 

๕ โครงการดะวะหสัญจร - เพื่อสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมใหกับ
ประชาชน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลทั้ง ๖ ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- ประชาชนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กองการศึกษา 
 

๖ 
 

โครงการอนุรักษ
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในเขต
เทศบาล 

- เพื่ออนุรักษ
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในเขต
เทศบาลและรวบรวม
ขอมูลใหแหลงความรู
ทางประวัติศาสตรของ
ทองถิ่น 

- รวบรวมขอมูลแหลง
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในเขต
เทศบาลจัดทําเปนองค
ความรูสําหรับเผยแพรให
ประชาชนในทองถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีแหลงความรู
ดานโบราณวัตถุ
และโบราณสถาน
ในทองถิ่น 

กองการศึกษา 
 

๗ โครงการบรรยายธรรม 
(นํามาจากแผนชุมชน
มัสยิดยาเมอ,บูแม) 

- เพื่อจัดบรรยายธรรม
ใหความรูแกประชาชน
ในเขตเทศบาล 

- จัดการบรรยายธรรม
จํานวน ๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมี
ความรูและมีจิตใจ
ที่ดีงาม 

กองการศึกษา 
 

รวม ๗ โครงการ - - 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน 
เทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของ
เทศบาล 

- เพื่อใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และพนักงาน
จางของเทศบาลไดมี
ความรูและ
ประสบการณนํามา
พัฒนาการทํางานของ
เทศบาล 

- อบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน
ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศจํานวน ๑ 
ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง 
และพนักงานจาง
ของเทศบาลมี
ความรูและ
ประสบการณจริง 

สํานักปลัดฯ 
 

๒ โครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของคณะกรรมการ
ชุมชน  
ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 
กลุมอาชีพ และสมาชิก
ชุมชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อให
คณะกรรมการชุมชน  
ผูนําชุมชน ผูนํา
ศาสนา กลุมอาชีพ
ตางๆ และสมาชิก
ชุมชนไดมีความรูและ
ประสบการณนํามา
พัฒนาทองถิ่น 

- อบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน
ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศจํานวน ๑ 
ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๘๐๐,๐๐๐) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- คณะกรรมการ
ชุมชน  
ผูนําชุมชน ผูนํา
ศาสนา กลุมอาชีพ
ตางๆ และสมาชิก
ชุมชนมีความรู
และประสบการณ
เพิ่มขึ้นสามารถ
นํามาพัฒนา
ทองถิ่นได 

สํานักปลัดฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ 
 

โครงการอบรมเพิ่ม         
ประสิทธิภาพใหแก            
คณะกรรมการชุมชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 
 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถใหแก
คณะกรรมการชุมชน 
- เพื่อใหการ
บริหารงานภายใน
ชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขึ้น 

- จัดอบรมใหความรูดาน
การบริหารงานชุมชน
ใหแกคณะกรรมการชุมชน
ทั้ง ๖ ชุมชน รวม ๖๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- การบริหารงาน
ภายในชุมชนของ
คณะกรรมการ
ชุมชนในแตละ
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองการศึกษา 
 

๔ โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 

- เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

- จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- เทศบาลมี
แผนพัฒนาสามป
นําไปปฏิบัติให
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
- เทศบาลไดใช
ทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดในการ
พัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน 

- เพื่อใหมีขอมูล
พื้นฐานใชในการ
วางแผนพัฒนาทุก
ระดับ 

- จัดเก็บขอมูลพื้นฐานใน
เขตเทศบาล ปละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละของความ
ครบถวนของ
ขอมูล 

- มีขอมูลพื้นฐาน
ใชในการวางแผน
พัฒนาในทุกระดับ 

กองการศึกษา 
 
 

๖ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตางๆของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จาง 

- เพื่อสรางเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง 

- จัดอบรมใหความรูดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการมีความรู
และคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

- สรางเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมของคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจาง 

สํานักปลัด 
 

๗ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

- เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

- จัดสํารวจและเก็บขอมูล
จํานวน ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนรายไดที่
เพิ่มขึ้น 

- ไดขอมูลที่เปน
ปจจุบันและการ
เก็บรายไดของ
เทศบาลเปนไป
ตามเปาหมาย 

กองคลัง 
 

๘ โครงการติดตั้งระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

- เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ
ของเทศบาลเปนไป
ดวยความสะดวก 
รวดเร็ว และทันสมัย 

ติดตั้งระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของ
เทศบาลตําบลยี่งอ 
จํานวน ๑ ระบบ 

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

- ลดปริมาณ
กระดาษ สะดวก 
รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๙ โครงการอบรมเกี่ยวกับ
ภาษีและคาธรรมเนียม
ทองถิ่น 

- เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจใน
เรื่องของภาษีและ
คาธรรมเนียมตางๆ
และมีจิตสํานึกในการ
เสียภาษี 

- จัดกิจกรรมอบรม
โครงการจํานวน ๑ ครั้ง
ตอไป 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนรายไดที่
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมี
ความรู 
- เทศบาลมีรายได
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 
 

๑๐ โครงการหองสมุด
เทศบาลพรอมบริการ
อินเตอรเน็ต 

- เพื่อใหบริการ
หองสมุดแกประชาชน 
- เพื่อใหบริการ
อินเตอรเน็ตแก
ประชาชน 

- จัดตั้งหองสมุดพรอม
บริการอินเตอรเน็ตจํานวน 
๑ แหง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวน
ผูใชบริการ 

- ประชาชนมาใช
บริการหองสมุด
และบริการ
อินเตอรเน็ตที่
เทศบาลจัดไว
บริการ 
- ประชาชนมีสื่อ
ในการรับรูขอมูล
ขาวสารที่ทันสมัย 

กองการศึกษา 
 

๑๑ โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 

- เพื่อรับทราบปญหา
และความตองการของ
ประชาชน 
- เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจที่ดีระหวาง
เทศบาลกับประชาชน 

- จัดกิจกรรมการพบปะ
ระหวางผูบริหารเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
ประชาชน 
- ออกใหบริหารประชาชน
ในเรื่องตางๆ นอกสถานที่ 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- ประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารและ
มีสวนรวมกับการ
ดําเนินงานของ
เทศบาล 

สํานักปลัดฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๒ โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

- เพื่อใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และประชาชน
ไดจัดกิจกรรมรวมกัน 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล ๒๔ เมษายน 

5๐,๐๐๐ 
(5๐,๐๐๐) 

 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจาง และ
ประชาชนไดทํา
กิจกรรมรวมกัน 

สํานักปลัดฯ 
 

๑๓ โครงการจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารในชุมชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับรูขอมูลขาวสารที่
รวดเร็วและทั่วถึง 

- จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
ในชุมชนทุกชุมชน 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารที่
รวดเร็วและทั่วถึง 

สํานักปลัดฯ 
 

๑๔ โครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียงแบบไรสาย 

- เพื่อใหการ
ประชาสัมพันธ
ขาวสารของเทศบาล
เปนไปอยางทั่วถึงทุก
ชุมชนชน 

- ติดตั้งระบบกระจาย
เสียงแบบไรสายในเขต
เทศบาล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การ
ประชาสัมพันธ
ขาวสารของ
เทศบาลเปนไป
อยางทั่วถึงทุก
ชุมชน 

สํานักปลัดฯ 
 

รวม ๑๔ โครงการ - - 2,500,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 - - - 
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 ๗.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 ๗.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อที่ดิน - เพื่อจัดซื้อที่ดิน
เพิ่มเติมบริเวณที่ทิ้ง
ขยะของเทศบาล 

- จัดซื้อที่ดินบริเวณที่ทิ้ง
ขยะของเทศบาลจํานวน 
๑ แปลง 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(๑,๒๐๐,๐๐๐) 

   รอยละของ
จํานวนปญหาที่
เกิดจากที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาลตอ
ประชาชน 

- ลดปญหาที่
เกิดขึ้นจากการทิ้ง
ขยะของเทศบาล
ตอประชาชน 

กองสาธารณสุข 
 

รวม ๑ โครงการ - - ๑,๒๐๐,๐๐๐    - - - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 

- เพื่อใหชุมชนมี
แผนพัฒนาของชุมชน
ที่สามารถนํามาเปน
ขอมูลจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นได 

- สงเสริมสนับสนุนจัดทํา
แผนชุมชนของทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลและบูรณา
การแผนชุมชนระดับ
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- มีแผนชุมชน
นํามาเปนขอมูล
การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

กองการศึกษา 
 

รวม ๑ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 
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 ๗.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการตอเติมอาคาร
กองชาง 

- เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานกองชางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- ตอเติมอาคารกองชาง
ตามแบบที่กําหนด 

๗๕๐,๐๐๐ 
(๗๕๐,๐๐๐) 

   รอยละของ
ประสิทธิภาพงาน
ที่เพิ่มขึ้น 

- การปฏิบัติงาน
กองชางมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
 

รวม ๑ โครงการ - - ๗๕๐,๐๐๐    - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการขยายเขต
ประปา 

- เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําสะอาด
สําหรับอุปโภคบริโภค 

- ขยายเขตประปาใน
ชุมชนเขตเทศบาล 

๕๕๐,๐๐๐ 
(๕๕๐,๐๐๐) 

๕๕๐,๐๐๐ 
 

๕๕๐,๐๐๐ 
 

๕๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีนํ้า
สะอาดสําหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 
 

๒ 
 

โครงการขยายเขตไฟฟา - เพื่อขยายเขตไฟฟา
ในเขตเทศบาลใหมี
ไฟฟาแสงสวางใชบน
ถนนทุกสาย 

- ขยายเขตไฟฟาถนน
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

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

- มีไฟฟาแสงสวาง
ทุกสาย 

กองชาง 
 

รวม ๒ โครงการ - - 750,000 750,000 750,000 750,000 - - - 

แบบ ผ. 0๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการอาหารกลางวัน - เพื่อสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

- อุดหนุนการจัดอาหาร
กลางวันใหแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานยี่งอ 

๒,๒๙๘,๔๐๐ 
(๑,๕๐๐,๐๐๐) 

๒,๒๙๘,๔๐๐ 
 

๒,๒๙๘,๔๐๐ 
 

๒,๒๙๘,๔๐๐ 
 

รอยละของ
นักเรียนที่มี
น้ําหนักและ
สวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐาน 

- เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ         
รางกายแข็งแรง 
- การศึกษามี
คุณภาพ 

กองการศึกษา 
 

๒ โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด 
(นํามาจากแผนชุมชน
มัสยิดยาเมอ,บูแม) 

- เพื่ออุดหนุนการ
จัดหาอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กนักเรียนของ
ศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด 

- อุดหนุนงบประมาณให
ศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด จํานวน ๒ 
แหง 

200,๐๐๐ 
(200,๐๐๐) 

200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การเรียนการ
สอนของโรงเรียน
ตาดีกามี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
 

รวม ๒ โครงการ - - 2,498,400 2,498,400 2,498,400 2,498,400 - - - 
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 ๒.๒ แผนงานสาธารณสขุ 

 
 ๒.๓ แผนงานงบกลาง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล 

- เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุข
ในเขตเทศบาล 

- อุดหนุนเปนคา
ดําเนินงานของ อสม.ใน
เขตชุมชนของเทศบาล 
จํานวน ๖ ชุมชน 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
การบริการ 

- ประชาชนไดรับ
บริการดาน
สาธารณสุขที่
ทั่วถึง 

กองสาธารณสุข 
 

รวม ๑ โครงการ - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น 

- เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนางานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลยี่งอ 

- สมทบงบประมาณเขา
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลยี่งอ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
การบริการ 

- ประชาชนไดรับ
บริการดาน
สาธารณสุขที่
ทั่วถึง 

กองสาธารณสุข 
 

๒ สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบลยี่งอ 

- เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลยี่งอ 

- สมทบงบประมาณเขา
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลยี่งอตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
การบริการ 

- ประชาชนไดรับ
บริการดาน
สวัสดิการชุมชนที่
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

รวม ๒ โครงการ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ เสริมสรางสันติสุขในพื้นท่ี 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญญาทองถิ่น 
 ๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 ๖.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ๕ ธันวามหาราช 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

- อุดหนุนงบประมาณใหที่
ทําการปกครองอําเภอยี่งอ 

๑๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีสวน
รวมในการเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

สํานักปลัดฯ 

รวม ๑ โครงการ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการอบรม
จริยธรรมแกเยาวชน
ภาคฤดูรอน 
(นํามาจากแผนชุมชน
มัสยิดยาเมอ,บูแม) 

- เพื่อสงเสริมใหเด็กได
มีความรู มีคุณธรรม 
และ จริยธรรมที่ดี 

- ใหการอุดหนุนการอบรม
จริยธรรมแกเยาวชน 
ใหแกมัสยิดทั้ง ๒ แหง 
จํานวน ๑ ครั้ง 

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เยาวชนไดรับ
การอบรมดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรมและเปน
การใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

กองการศึกษา 
 

รวม ๑ โครงการ - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - - 
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 ๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจัดกิจกรรม
สนับสนุนงานประเพณี
ของดีเมืองนราของ
อําเภอยี่งอ 

- เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานของดี
เมืองนราของจังหวัด
นราธิวาส 

- อุดหนุนการจัดกิจกรรม
งานของดีเมืองนราใหที่ทํา
การปกครองอําเภอยี่งอ 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การจัดกิจกรรม
งานของดีเมืองนรา
เปนไปดวยความ
เรียบรอยและคง
อยูสืบไป 

กองการศึกษา 
 

รวม ๑ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
หรือจัดจางของ อปท.ใน
เขตอําเภอยี่งอ 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ความคลองตัวของ
ศูนยฯ เปนการ
สงเสริมการบริหาร
จัดการที่ดี 

- อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯให อบต.จอ
เบาะเปนหนวยเบิกจาย 

๓๐,๐๐๐ 
(๒๙,๐๐๐) 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละของงาน
การจัดซื้อจัดจาง
ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

- การบริหารงาน
ดานการจัดซื้อจัด
จางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

รวม ๑ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

 สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่............................................................................................................................................................................................. 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด.................................................................................................................... 
 ๑. ยุทธศาสตร..................................................................................................................................................................................................... 
 ๑.๑ แผนงาน.............................................................................................................................................................................................. 

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.03 เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองคการบริหารสวนจังหวัด) และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

 2. สําหรับ อบต./เทศบาล ใหสงแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหกับ 

  คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ตามเวลาที่กําหนด 

 3. สําหรับเมืองพัทยาใหสงแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหกับคณะกรรมการ 

  ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ตามเวลาที่กําหนด 

 4. แบบ ผ.03 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
 
 
 

 

          

รวม ................โครงการ - -     - - - 

แบบ ผ. 03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการวางทอระบาย
น้ําพรอมบอพักถนน
เทศบาล ๘  

- เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังในชุมชน 

- ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา ๑.๐๐ ม. ยาว 
๑๔๐.๐๐ ม. 

1,239,000 1,239,000   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ลดปญหานํ้าทวม
ขังในชุมชน 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางงานผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล ๘/มณี
ชยางกูร  

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- กวางเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
๑๑,๒๓๐.๕๐ ตร.ม. 

5,326,000 5,326,000   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๓ โครงการกอสรางงานผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ถนนรามโกมุท/มรรคา
ปนนิตย  

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- กวางเฉลี่ย ๙.๖๐ ม. 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
๑๑,๑๒๐.๕๐ ตร.ม. 

4,621,000 4,621,000   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

รวม ๓ โครงการ - - 11,186,000 11,186,000   - - - 

แบบ ผ. 0๕ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

 สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

 เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที.่................................................................................................................................................................................................... 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................................................................... 

 1. ยุทธศาสตร........................................................................................................................................................................................................... 

 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. การลงงบประมาณเพื่อเปนการประมาณการที่อาจใชจาย ซึ่งในทางปฏิบตัิไมไดใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ในรูปของตัวเงิน) และหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นๆ แตอยางใด 

 2. แบบ ผ.06 ไมสามารถนํามาตั้งจายเปนงบประมาณได ไมวากรณีใดๆ 

 3. แบบ ผ.06 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.05 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 06 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 256๑ - 2564) 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

บริการขอมูลขาวสารแก
ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการ 

โทรทัศน แอล อี ดี (LED 
TV) ขนาด ๓๒ นิ้ว จํานวน 
๑ เครื่อง สําหรับติดตั้งหอง
สํานักปลัดเทศบาล 

8,000    สํานักปลัด 

๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน ๒ 
เครื่อง 

๓๒,๐๐๐    สํานักปลัด 

๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ 
VA จํานวน ๒ เครื่อง 

๖,๔๐๐    สํานักปลัด 

๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการจัดเก็บ
ขอมูลบุคคล เชน อปพร. 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน ๑ เครื่อง 

๗๐๐    สํานักปลัด 

๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการจัดเก็บ
ขอมูลเอกสารในรูปแบบ
ไฟลคอมพิวเตอร 

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนยบริการ 
แบบที่ 1 จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๒๐,๐๐๐   สํานักปลัด 

 

แบบ ผ. 08 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ 
ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 
๑ คัน 

 ๗๘๗,๐๐๐   สํานักปลัด 

๗ การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการและการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต 
จํานวน ๖ เครื่อง 

 ๔๕,๐๐๐   สํานักปลัด 

๘ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เกาอ้ีบุนวมพรอมผาคลุม
เกาอ้ี จํานวน ๑๐๐ ตัว 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  สํานักปลัด 

๙ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการจัดเก็บ
เอกสารใหเปนระเบียบ
เรียบรอยงายตอการ
คนหา 

ตูเก็บเอกสาร จํานวน ๑ ใบ ๗,๐๐๐    กองคลัง 

๑๐ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องพิมพ เลเซอร ขาวดํา 
จํานวน ๓ เครื่อง 

  ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองคลัง 

๑๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เพื่อใชในการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการ 

เครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น 
แบบตอทอ ขนาด ๒ กอก 
จํานวน ๑ เครื่อง 

๒๖,๐๐๐    กองคลัง 

๑๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

รถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ 
ซีซี เกียรธรรมดา จํานวน ๑ 
คัน 

 ๓๘,๐๐๐   กองคลัง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๓ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องพิมพ สามารถพิมพ
กระดาษขนาด A3 ได 
จํานวน ๑ เครื่อง 

๔๙,๕๐๐    กองชาง 

๑๔ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน ๑ เครื่อง 

๗,๙๐๐    กองชาง 

๑๕ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

รถจักรยานยนตพวงทาย 
จํานวน ๑ คัน 

๖๕,๐๐๐    กองชาง 

๑๖ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

โตะสําหรับวางคอมพิวเตอร 
จํานวน ๑ ตัว 

 ๒,๖๕๐   กองชาง 

๑๗ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องเชื่อมอารกอน จํานวน 
๑ เครื่อง 

 ๑๙,๔๐๐   กองชาง 

๑๘ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

ชุดเชื่อมสนาม จํานวน ๑ 
เครื่อง 

  ๑๘,๙๐๐  กองชาง 

๑๙ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน ๑ 
เครื่อง 

   ๑๖,๐๐๐ กองชาง 

๒๐ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ 
VA จํานวน ๑ เครื่อง 

   ๓,๒๐๐ กองชาง 

๒๑ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

รถเข็นสําหรับงานกอสราง 
จํานวน ๘ คัน (ปละ ๒ คัน) 

๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ กองชาง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

รถจักรยานยนตพวงทาย 
จํานวน ๑ คัน 

๖๕,๐๐๐    กองสาธารณสุข 

๒๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา ๒,๔๐๐ ซีซี แบบเปด
ขางเททาย จํานวน ๑ คัน 

๙๕๐,๐๐๐    กองสาธารณสุข 

๒๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี 
พรอมอุปกรณชวยชีวิต 
จํานวน ๑ คัน 

 ๑,๔๐๐,๐๐๐   กองสาธารณสุข 

๒๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

รถตักหนาขุดหลัก ชนิด
ขับเคลื่อน ๒ ลอ จํานวน ๑ 
คัน 

  ๒,๘๐๐,๐๐๐  กองสาธารณสุข 

๒๖ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

โตะทํางานเหล็กขนาด ๔ 
ฟุต พรอมเอาอี้ จํานวน ๑ 
ชุด 

๗,๐๐๐    กองการศึกษา 

๒๗ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
๑๘,๐๐๐ BTU จํานวน ๒ 
เครื่อง 

 ๔๒,๐๐๐   กองการศึกษา 

รวม ๑,๒๗๗,๓๐๐ ๒,๓๕๖,๘๕๐ ๒,๘๗๖,๗๐๐ ๓๒,๐๐๐  



 

 
 

128 

สวนที่ 5  
การตดิตามและประเมินผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559) เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป ประกอบดวย 
  1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 
   (1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ 5 คะแนน 
   (6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป ประกอบดวย 
  2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
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  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
   (2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 
คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
   (5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 
คะแนน 
   (12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณาประกอบดวย 
  1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ คะแนน 
  2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
  3. ยุทธศาสตร ๖๕ คะแนน ประกอบดวย 
   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ คะแนน 
   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   3.4 วิสัยทัศน ๕ คะแนน 
   3.5 กลยุทธ ๕ คะแนน 
   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน 
   3.8 แผนงาน ๕ คะแนน 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลตําบลยี่งอ ใชการติดตามและประเมินผลโครงการโดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกลาวตอไปในหัวขอที่ ๓.๑ และมหีลกัการประเมินผลโครงการทีส่ําคัย คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนดไวในโครงการทกุประการหรือไมอยางไร 
 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม  
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton  
 (3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))  
 (6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem-Solving 
Method  
 (7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)  
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
 (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  
 (11) แบบอื่น ๆ  ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ (1)-(10) หรือ
เปนแบบผสมก็ได 

 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริงๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา 
(Time) เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม 
 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs) 
 ผลกระทบ (Impact) 
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4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 
 ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีวา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน
จะพัฒนาเติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรบัตัวใหเขากบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ๔ 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบดวย 
  ๑) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Enviroment) 
  ๒) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Enviroment) 
  ๓) สิงแวดลอมดานสงัคม (Social Enviroment) 
  ๔) สิงแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนภาพ เทศบาลตําบลมีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่จะตองมี
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ ๔ ประการ ดังที่กลาวมาแลว 
เพื่อใหองคกรพัฒนาเติบโตและอยูรอดไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
วิเคราะหตามสิ่งแวดลอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประการ ดังนี้ 
  ๑) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Enviroment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน ๒ ระดับ ไดแก 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถิ่น การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถิ่นน้ันยังสามารถแบงแยกยอยออกได
เปนหลายประเภท เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระทั่งการเมืองในระดับหมูบานที่
จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้ๆ เปนตน 
  ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถิ่นอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นตองอาศัยภาพลักษณ
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยเลือกใหเฉพาะทองถิ่นที่เปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 
  ในอนาคต อํานาจหนาที่และบทบาทของนักการเมืองทองถิ่นและขาราชการทองถิ่นจะเปน
อยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐที่มีตอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน ๒ กรณี กลาวคือ การรวม

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

สังคม 

(Social) 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

วิทยาการ 

(Technology) 

องคกร 

(Organization) 
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อํานาจการปกครอง (Centralization) หรือการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูที่
จะปฏิบัติงานใน อปท.จึงจําเปนที่จะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพื่อบริหาร
จัดการ อปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาวที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
  ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถิ่นดวยกันเองนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลัการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาที่ของฝายการเมืองทองถิ่น ทุก
ฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล 
อบต. และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถิ่นเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ 
อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถิ่นควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถิ่นใหเขากับระเบียบกฎหมาย
ของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถิ่นก็
ตองเปนหนาที่ของขาราชการทองถิ่น ที่จะประยุกตใชกฎหมายใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบท
แวดลอมของทองถิ่นน้ันๆ จึงจะไดช่ือวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อยางแทจริง 
  ๒) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Enviroment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเปนสาเหตุของ
ปญหาอื่นๆที่กระทบตอ อปท.ตามมาไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรอง
ในสิ่งที่สามารถแกปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งที่แกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี 
เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยาง
เขมขนของสํานักงานตรวจเงินแผนดินที่พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจของ อปท.ในเรื่องของการแจกของ
ใหราษฎร 
  อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท.เพราะตองเอาเวลาไป
ทํางานหาเงินเพื่อปากทองของตนเองกอนหรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐ
อยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน 
  ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนที่พึ่ง
แหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญที่นักบริหารงาน อปท.ควรใหความสนใจที่จะ
สงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 
  ๓) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Enviroment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละ
พื้นที่ก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน บางพื้นที่อาจเปนสังคมของคนพุทธ บาง
พื้นที่อาจเปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพื้นที่เปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เปนสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพื้นที่
ประชาชนขาดความรวมมือ บางพื้นที่อาจเปนสังคมที่ประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน 
  สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถิ่นอาจมีแนวโนมที่จะตัดสินกําหนด
นโยบายไปตอบสนองตอกลุมญาติพี่นองของตน กลุมอื่นที่แพการเลือกตั้งเมื่อไมไดรับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี กอใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรงขึ้นในสังคมทองถิ่นมากกวาอดีต ดังนั้น บุคลากรในทองถิ่นจึงจําเปนที่
จะตองเขาใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถิ่นที่สงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคม
ทองถิ่นยุคปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และ
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ไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงที่
รุนแรงนั้นไดอยางไร 
  ๔) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแลง 
  ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซต
องคกร เปนตน ประกอบกับกรมสงเสริมฯมีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆที่จําเปนและเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทาง
อินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะนํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา 
 4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  เทศบาลตําบลยี่งอ มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการพัฒนา
ตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้ 
  ๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลกระทบตอเทศบาล 
  - รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร 
  - แนวโนวการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ 
  - แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  - การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท. 
  ๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะสงผลกระทบตอเทศบาล 
  AEC หรือ Asean Economic Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ 
โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา และบรูไน เพื่อที่จะใหมี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆกลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจ
ตอรองตางๆ กับคูคาไดมากขึ้น และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แต
ละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 
  Asean ไดรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรมตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่จะให AEC 
เปนไปคือ 
  ๑. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
  ๒. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
  ๓. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 
  ๔. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
  จากการที่เทศบาลตําบลยี่งอ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไวจํานวน ๗ ยุทธศาสตร ดังนั้น จึง
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ที่จะสงผลกระทบตอเทศบาลตําบลยี่งอ ใน
ยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพื่อนบานไม
วาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ เชน ถนน 
ปายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่จําเปน เปนตน 
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  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญคงหนีไมพนโรคติดตอที่สําคัญ 
ไมวาจะเปนโรคเอดส ไขเลือดออก SARs ไขหวัดนก และโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาใน
ไทย การคามนุษย และการทองเที่ยว มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรค
ระบาดสัตว 
  การศึกษาภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศ
อื่นๆในอาเซียน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนํารอง
ไปสูโครงการอื่นๆในการเรงรัดพัฒนาใหประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาและแกไขปญหาสังคม เนื่องจากปญหาสังคมจะรุนแรงขึ้นถาไมไดรับการวางแผนที่ดี 
เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากขึ้น ปญหาการแบงชนช้ัน ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติที่ดอยกวา อาจมีการ
แบงชนช้ันกันไดจะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมีพมาทาวน ลาวทาวน กัมพูชาทาวน ปญหาอาชญากรรมจะ
รุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอยางมากจากชนชั้นที่มีปญหา คนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้น
เนื่องจากไมรูกฎหมาย จึงตองวางแผนการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
  ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ทองเท่ียว 
  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ การรวมกลุมอาชีพ เพื่อรองรับการหลั่งไหลเขามา
ของประชากรประเทศเพื่อนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน หรือการอื่นใด 
  ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากกฎหมายและ
วัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทย
มากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อาจกอใหเกิดผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่นได 
  ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  ดานวัฒนธรรม ประชาสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL 
COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สําคัญ 
คือ การพัฒนามนุษยและการสรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทาง
วัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารที่เปนขอหาม ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือเพศตรงขาม การใชมือซายใน
การสงของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือวาเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน  
  ดานศาสนา อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในไทย
มากขึ้น เชน อาจมีการเผยแพรศาสนาคริสต อาจมีผลกระทบกระทั่งกันระหวางผูนับถือศาสนาที่แตกตางกัน  
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  ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  การบริหารจัดการภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ใหบริการในดานการอนุญาต อนุมัติตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพื่อสื่อสารกับชาวตางชาติที่
ตองการทํานิติกรรมตางๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองที่ การเสียภาษีปาย เปนตน อีกทั้งเจาหนาที่
ภาครัฐจําตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับที่สื่อสารกับผูใชบริการที่เปนชาวตางชาติได 
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