
 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ฉบับ แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลยี่งอ 

อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 



 
 
 
 
 

 
 

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

ฉบับแกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ 
...................................... 

 
ดวยเทศบาลตําบลยี่งอ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแกไข/

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
รวมทั้งจัดหาแหลงงบประมาณอื่นเพื่อใหมีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
สี่ป นําไปสูการพัฒนาเทศบาลตามกรอบและทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไวตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๗ (๔) และ ขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตําบลยี่งอจึงประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถขอดูไดที่งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลยี่งอ หรือ
ที่เว็บไซต www.yingocity.go.th 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

(นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 



1  

 

  

 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ 
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 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรในเขตเทศบาล 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ในเขตเทศบาล 

๑,๔๗๕,๒๐๐ 
(๑,๓๐๐,๐๐๐) 

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

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๒ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟลทติ
กคอนกรีตถนนราม
โกมุท 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ขนาดกวางเฉลี่ย ๑๙.๐๐ 
ม. ยาวไมนอยกวา 
๑๔๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา ๒,๖๙๘.๐๐ ตร.
ม. 

๑,๒๖๕,๐๙๐    รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๓ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟลทติ
กคอนกรีตถนนมรรคา
ปนนิตย 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ขนาดกวางเฉลี่ย ๙.๖๐ 
ม. ยาวไมนอยกวา 
๓๒๔.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา ๓,๑๑๕.๒๐ ตร.
ม. 

๑,๕๐๑,๓๐๐    รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

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 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟลทติ
กคอนกรีตถนนเทศบาล 
๗ 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ขนาดกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ 
ม. ยาวไมนอยกวา 
๔๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.
ม. 

๑,๑๘๔,๘๐๐    รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๕ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟลทติ
กคอนกรีตถนนเทศบาล 
๖ 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ขนาดกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ 
ม. ยาวไมนอยกวา 
๓๐๙.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา ๑,๘๕๔.๐๐ ตร.
ม. 

๙๑๐,๗๐๐    รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๖ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟลทติ
กคอนกรีตถนนขาง
บานพักนายอําเภอ 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ขนาดกวางเฉลี่ย ๕.๐๐ 
ม. ยาวไมนอยกวา 
๕๕.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา ๒๗๕.๐๐ ตร.ม. 

 ๑๓๒,๓๕๐   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๗ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟลทติ
กคอนกรีตถนนเทศบาล 
๓ 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ขนาดกวางเฉลี่ย ๘.๐๐ 
ม. ยาวไมนอยกวา 
๑๑๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา ๘๙๖.๐๐ ตร.ม. 

 ๔๒๘,๕๐๐   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๘ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟลทติ
กคอนกรีตถนนเทศบาล 
๔ 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ขนาดกวางเฉลี่ย ๘.๐๐ 
ม. ยาวไมนอยกวา 
๒๖๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา ๒,๐๘๐.๐๐ ตร.
ม. 

  ๑,๐๐๙,๐๐๐  รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

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) 

๙ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมคูระบายน้ํา
ชุมชนบูแม 
(นํามาจากแผนชุมชนบู
แม) 

- เพื่อใหการสัญจรไป
มาสะดวกและน้ําไม
ทวมขังในชุมชน 

- ถนนกวางไมนอยกวา 
๒.๐๐ ม. ยาวไมนอยกวา 
๗๑.๐๐ ม. คูระบายน้ํา
กวางไมนอยกวา ๐.๓๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 

๕๖๐,๐๐๐ 
(๕๗๐,๐๐๐) 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 
 

๑๐ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 
๘ (ชุมชนปอเนาะ)  

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว 
๓๑๔.๓๐ เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๒,๒๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร 

๑,๒๐๕,๙๐๐    รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๑๑ โครงการปรับปรุงถนน
และระบบระบายน้ํา
ชุมชนบูแม 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา
และน้ําไมทวมขัง 

- ขนาดกวาง ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา ๑๙๐.๕๐ 
ตารางเมตร 

๔๘๐,๐๐๐ 
(๔๗๐,๐๐๐) 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 
 

๑๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล.ชุมชนปอเนาะ 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

- ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา ๖๐๘.๐๐ 
ตารางเมตร 

๗๖๖,๐๐๐ 
 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

๑๓ โครงการวางทอเหลี่ยม
พรอมทางเทาถนนราม
โกมุท 

- เพื่อความสวยงาม
ของบานเมืองและ
ความสะดวกสบายใน
การใชทางเทา 

- ขนาดกวาง ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๒.๐๐ เมตร  

๖๓๕,๐๐๐    รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

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) 

๑๔ โครงการปรับปรุงโคมไฟ
ถนน หลอด LED 
ภายในเขตเทศบาล 

- เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลใหเปน
แบบประหยัดพลังงาน 

- ขนาดไมนอยกวา ๑๒๐ 
วัตต จํานวน ๔ ชุด 
- ขนาดไมนอยกวา ๕๐ 
วัตต จํานวน ๒๕๓ ชุด 

๓,๗๘๙,๐๐๐ 
(๙,๗๐๐,๐๐๐) 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- มีไฟฟาแสงสวาง
ที่ทั่วถึง 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศที่เขมแข็ง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๓ แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมดาน
สุขาภิบาลอาหาร 
(ยกเลิกโครงการ) 

- เพื่อใหประชาชน 
ผูคา มีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดอบรมใหความรู 
- จัดกิจกรรมรณรงค 

๘๐,๐๐๐ 
 

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

- ประชาชน ผูคา 
มีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

กองสาธารณสุข 
 

๒ โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

- เพื่อใหประชาชน 
ผูคา มีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดอบรมใหความรู 
- จัดกิจกรรมรณรงค 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของผูเขา
รับการฝกอบรมมี
ความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชน ผูคา 
มีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

กองสาธารณสุข 
 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ อส
ม. 

- จัดอบรมใหความรูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหแก อสม.ทุก
คนของเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของผูเขา
รับการฝกอบรมมี
ความรูในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสาธารณสุข 
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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 โครงการสานใจ สายใย
ผูสูงอายุ 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจของผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาล 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูสูงอายุให
สามารถดํารงชีพได
ตามสมควร 

- จัดกิจกรรมพบปะ
ผูสูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- ใหบริการตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุ 
- อยางนอยสามเดือนตอ 
๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูสูงอายุที่
เขารวมโครงการ 

- ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลมีวิถีชีวิตที่
ดีขึ้น 
- สรางความเปน
ปกแผนของชมรม
ผูสูงอายุ 

กองการศึกษา 
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 ๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน)  

- เพื่อแกไขยาเสพติด - จัดกิจกรรมรณรงค 
กิจกรรมการปองกัน และ
กิจกรรมการแกไขปญหา
ยาเสพติด 

๒๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูติดยา
เสพติดที่ลดลง 

- ปญหายาเสพติด
ลดนอยลง 

กองสาธารณสุข 
 

๒ โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอ 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

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

- จัดกิจกรรมรณรงค 
ควบคุม ปองกัน 
โรคติดตอในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนที่เปน
โรคติดตอลดลง 

- ประชาชนมี
ความรูและไมเกิด
การระบาดของ
โรคติดตอในชุมชน 

กองสาธารณสุข 
 

๓ โครงการปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

- เพื่อใหความรู 
ปองกัน ควบคุม โรค
พิษสุนัขบาในชุมชน 

- จัดกิจกรรมรณรงค 
ควบคุม ปองกัน โรคพิษ
สุนัขบาในเขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนสุนัขที่
ไดรับการควบคุม
ปองกันโรคฯ 

- ประชาชนมี
ความรูและไมเกิด
การระบาดของ
โรคติดตอในชุมชน 

กองสาธารณสุข 
 

๔ โครงการปองกันโรค
เอดส 

- เพื่อใหความรู 
ปองกัน ควบคุม โรค
เอดสใหกับประชาชน
ในเขตเทศบาล 

- จัดกิจกรรมรณรงค 
ควบคุม ปองกัน โรคเอดส
ใหกับประชาชนในเขต
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนประชาชน
ที่เขารวม
โครงการ 

- ประชาชนมี
ความรูและไมเกิด
การระบาดของ
โรคติดตอในชุมชน 

กองสาธารณสุข 
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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 

๑๘๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 
 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 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 

๗๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนเห็น
ความสําคัญของ
การกีฬาและ
หางไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 
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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. 

๒,4๒๐,๔00 
(๔,๔๘๖,๘๐๐) 

 

๒,4๒๐,๔00 ๒,4๒๐,๔00 ๒,4๒๐,๔00 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. 

๗๖๘,๐๐๐ 
(๕๘๕,๖๐๐) 

๗๖๘,๐๐๐ ๗๖๘,๐๐๐ ๗๖๘,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูพิการ
หรือทุพพลภาพที่
ไดรับการสง
เคราะห 

- ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพในเขต
เทศบาลมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 
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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 
 ๔.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 

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 

๕๐,๐๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

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

สํานักปลัด 
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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 

๓๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

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

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

กองสาธารณสุข 
 

๒ โครงการปรับปรุงที่ทิ้ง
ขยะ 

- เพื่อปรับปรุงสถานที่
ทิ้งขยะมูลฝอยของ
เทศบาลใหสามารถ
รองรับขยะไดมากขึ้น 

- ปรับปรุงถนน 
- ปรับเกลี่ยหรือปรับปรุง
ระบบกําจัดขยะ 
- ปรับปรุงกอสรางรั้วรอบ
บริเวณที่ทิ้งขยะ 

๒๕๐,๐๐๐ 
(๘๕๐,๐๐๐) 

 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

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) 

๓ 
 

โครงการกอสรางรั้วกู
โบรลางาพรอมทางเดิน 
คสล. 

- เพื่อปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนของกูโบรให
สวยงามยิ่งขึ้น 

- ขนาดสูง ๑.๘๐ เมตร 
ยาว ๑๙๘.๕๐ เมตร และ
ทางเดิน คสล.ขนาด 
๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ยาว ๑๘๔.๕๐ เมตร 

๑,๘๖๑,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 
 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- บานเมืองมีความ
สวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 
 

๔ โครงการกอสรางรั้ว
กําแพงที่ทิ้งขยะ 

- เพื่อปรับปรุงสถานที่
ทิ้งขยะมูลฝอยของ
เทศบาลใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
ไมใหเกิดปญหากับ
ชุมชนใกลเคียง 

- กอสรางรั้ว คสล.ขนาด
สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว 
๔๘๕.๐๐ เมตร 

๒,๐๐๘,๘๐๐ 
 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- สถานที่ทิ้งขยะ
มูลฝอยของ
เทศบาลมีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยไมเกิด
ปญหากับชุมชน
ใกลเคียง 

กองชาง 
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 ๕.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการจัดการขยะ
ชุมชน 
(นํามาจากแผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

- เพื่อสงเสริมการแยก
ขยะหรือการนําขยะ
กลับมาใชใหม 

- จัดตั้งกลุมบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
 

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

- ประชาชนมีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการขยะ 

กองสาธารณสุข 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ : เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

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 

๑๘๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 
 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
คงอยูสืบไป 

กองการศึกษา 
 

๒ โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

- เพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 
เชน วันเขาพรรษา ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
คงอยูสืบไป 

กองการศึกษา 
 

๓ โครงการบรรยายธรรม 
(นํามาจากแผนชุมชน
มัสยิดยาเมอ,บูแม) 

- เพื่อจัดบรรยายธรรม
ใหความรูแกประชาชน
ในเขตเทศบาล 

- จัดการบรรยายธรรม
จํานวน ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 
 

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

- ประชาชนมี
ความรูและมีจิตใจ
ที่ดีงาม 

กองการศึกษา 
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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
งาน 
 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาล 
- เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนา
เทศบาลของประชาชน 

- อบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน
ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ ใหกับคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง และ
บุคคลภายนอก จํานวน ๑ 
ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจางประจํา  
พนักงานจาง และ
บุคคลเปาหมาย
ภายนอกมีความรู
และประสบการณ
นํามาใชในการ
พัฒนาเทศบาล 

สํานักปลัดฯ 
 

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

- 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 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 

- เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
และติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แกไขเพิ่มเติม 

- จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน
และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตามที่
ระเบียบกําหนด 

๓๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 
 

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

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

สํานักปลัดฯ 
 

๔ โครงการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน 

- เพื่อใหมีขอมูล
พื้นฐานใชในการ
วางแผนพัฒนาทุก
ระดับ 

- จัดเก็บขอมูลพื้นฐานใน
เขตเทศบาล ปละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของความ
ครบถวนของ
ขอมูล 

- มีขอมูลพื้นฐาน
ใชในการวางแผน
พัฒนาในทุกระดับ 

กองการศึกษา 
 
 

๕ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

- เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

- จัดสํารวจและเก็บขอมูล
จํานวน ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนรายไดที่
เพิ่มขึ้น 

- ไดขอมูลที่เปน
ปจจุบันและการ
เก็บรายไดของ
เทศบาลเปนไป
ตามเปาหมาย 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖ โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 

- เพื่อรับทราบปญหา
และความตองการของ
ประชาชน 
- เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจที่ดีระหวาง
เทศบาลกับประชาชน 

- จัดกิจกรรมการพบปะ
ระหวางผูบริหารเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
ประชาชน 
- ออกใหบริหารประชาชน
ในเรื่องตางๆ นอกสถานที่ 

๑๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- ประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารและ
มีสวนรวมกับการ
ดําเนินงานของ
เทศบาล 

สํานักปลัดฯ 
 
 

๗ โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

- เพื่อใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และประชาชน
ไดจัดกิจกรรมรวมกัน 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล ๒๔ เมษายน 

๑๐,๐๐๐ 
(5๐,๐๐๐) 

 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจาง และ
ประชาชนไดทํา
กิจกรรมรวมกัน 

สํานักปลัดฯ 
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 ๗.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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 

๔๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- มีแผนชุมชน
นํามาเปนขอมูล
การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
 

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 

๑,๗๓๖,๐๐๐ 
(๒,๒๙๘,๔๐๐) 

 

๑,๗๓๖,๐๐๐ ๑,๗๓๖,๐๐๐ ๑,๗๓๖,๐๐๐ รอยละของ
นักเรียนที่มี
น้ําหนักและ
สวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐาน 

- เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ         
รางกายแข็งแรง 
- การศึกษามี
คุณภาพ 

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ. 0๒ 



20  

 

๒.๒ แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

๑. เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีเกลือ
ไอโอดีนไวบริโภคใน
ครัวเรือน 
๒. เพื่อไดรับความรู
และเล็งเห็นถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับ
โรคขาดสารไอโอดีน 
๓. เพื่อใหชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการ
สุขภาพและสราง
ความเขมแข็งในชุมชน 
๔. เพื่อใหสถานที่
จําหนายหรือรานคา
ทุกราน มีการจําหนาย
เกลือไอโอดีนและ
ผลิตภัณฑเสริม
ไอโอดีน 
๕. เพื่อรณรงคใหมี
การใชเกลือไอโอดีน
หรือหยดไอโอดีนใน
การประกอบอาหาร 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล จํานวน ๖ ชุมชน 

๔๐,๐๐๐    ๑. รอยละ ๘๐ 
ของ
กลุมเปาหมายมี
ความรูเรื่องการ
ควบคุมปองกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 
๒. รอยละ ๘๐ 
ของ
กลุมเปาหมายมี
การบริโภคเกลือ
ไอโอดีน 

๑. สามารถลด
อัตราการเกิดโรค
ขาดสารไอโอดีน
ของประชาชน 
๒. ประชาชนจะ
ไดรับความรู
ความสําคัญเรื่อง
เกลือไอโอดีนและ
มีสวนรวมในการ
แกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน 
๓. สามารถ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนได
อยางรวดเร็ว 
๔. การเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
ประชาชนในการ
เลือกใชเกลือ
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 
๕. ประชาชนใสใจ
ในการเลือกใช
เกลือในการ
ประกอบอาหาร
มากขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 



21  

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ตามแนวทาง
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี 

๑. เพื่อสงเสริม
บทบาทและการมีสวน
รวมของภาค
ประชาชนในการดูแล
สุขภาพตนเอง 
๒. เพื่อใหผูปกครอง
และคนในชุมชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
รักษาสุขภาพ 
๓. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน
ดานการดูแลสุขภาพ
เบื้องตนในชุมชน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลยี่งอ 

๔๐,๐๐๐    - ๑. อสม.มีบทบาท
และมีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 
และตนเอง 
๒. ผูปกครองและ
คนในชุมชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การรักษาสุขภาพ
มากขึ้น 
๓. มีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชนดาน
การดูแลสุขภาพ
เบื้องตนในชุมชน 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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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 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เพื่อพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

๑. เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูในดานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมกับนักเรียน
และประชาชนในพื้นที่
โครงการพระราชดําริ 
๒. เพื่อใหปลอดภัย
จากโรคและการ
เจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ
ตางๆ 
๓. เพื่อใหนักเรียนไดรู
บทบาทของตนเองเกิด
ความตระหนักและ
เห็นความสําคัญของ
การดูแลสิ่งแวดลอมให
ถูกสุขลักษณะ 
๔. เพื่อใหเด็กนักเรียน
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค คิดเปน ทํา
เปน แกปญหาตางๆ
เปน 

- นักเรียนในโรงเรียนบาน
ยี่งอ และชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลยี่งอ 

๔๐,๐๐๐    - ๑. นักเรียน และ
ประชาชนในพื้นที่ 
มีการพัฒนาการ
เรียนรูในดาน
อนามัยสิ่งแวด-
ลอมเพิ่มขึ้น 
๒. มีความ
ปลอดภัยจากโรค
และการเจ็บปวย
หรืออุบัติเหตุ
ตางๆ 
๓. นักเรียนไดรู
บทบาทของ
ตนเอง เกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของ
การดูแลสิ่งแวด-
ลอมใหถูกสุข-
ลักษณะมากขึ้น 
๔.นักเรียนมี
ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคคิดเปน 
ทําเปน แกปญหา
ตางๆเปน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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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 
(ยกเลิกโครงการ) 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ความคลองตัวของ
ศูนยฯ เปนการ
สงเสริมการบริหาร
จัดการที่ดี 

- อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯให อบต.จอ
เบาะเปนหนวยเบิกจาย 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละของงาน
การจัดซื้อจัดจาง
ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

- การบริหารงาน
ดานการจัดซื้อจัด
จางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 256๑ - 2564) ฉบับแกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการและงานแผนที่
ภาษี 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวล แบบที่ ๒ 
จํานวน ๑ เครื่อง 

๓๐,๐๐๐    กองคลัง 

๒ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องพิมพ สามารถพิมพ
กระดาษขนาด A3 ได 
จํานวน ๑ เครื่อง 

๕๓,๐๐๐    กองชาง 

๓ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน ๑ เครื่อง 

๗,๗๐๐    กองชาง 

 

แบบ ผ. 08 
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เหตุผลในการจัดทํา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ฉบับแกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ 

 โครงการสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ (แบบ ผ. ๐๑) 
ที่ ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ การดําเนินการ เหตุผล 

 ๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน   
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน   
๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล - เปลี่ยนแปลงงบประมาณหวงป ๒๕๖๑ จาก ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

เปน ๑,๔๗๕,๒๐๐ บาท 
- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีตถนนราม
โกมุท 

- เพิ่มเติมแผน - เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีตถนน
มรรคาปนนิตย 

- เพิ่มเติมแผน - เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีตถนน
เทศบาล ๗ 

- เพิ่มเติมแผน - เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีตถนน
เทศบาล ๖ 

- เพิ่มเติมแผน - เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีตถนนขาง
บานพักนายอําเภอ 

- เพิ่มเติมแผน - เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีตถนน
เทศบาล ๓ 

- เพิ่มเติมแผน - เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีตถนน
เทศบาล ๔ 

- เพิ่มเติมแผน - เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 
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ที่ ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ การดําเนินการ เหตุผล 
๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคูระบายน้ํา

ชุมชนบูแม 
- เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จาก โครงการปรับปรุงถนนและระบบ
ระบายน้ําชุมชนบูแม เปน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมคูระบายน้ําชุมชนบูแม 
- เปลี่ยนแปลงเปาหมายโครงการ จาก ปรับปรุงถนนและระบบ
ระบายน้ําชุมชนบูแม เปน ถนนกวางไมนอยกวา ๒.๐๐ ม. ยาวไม
นอยกวา ๗๑.๐๐ ม. คูระบายน้ํากวางไมนอยกวา ๐.๓๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๔๐ ม.  
- เปลี่ยนแปลงงบประมาณหวงป ๒๕๖๑ จาก ๕๗๐,๐๐๐ บาท 
เปน ๕๖๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อใหชื่อโครงการ เปาหมายผลผลิต และงบประมาณที่ตั้งไวใน
แผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความสอดคลองกับชื่อโครงการ 
เปาหมายผลผลิต และงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณฯ 

๑๐ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๘ 
(ชุมชนปอเนาะ) 

- เพิ่มเติมแผน - เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๑๑ โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ําชุมชนบูแม - เปลี่ยนแปลงแผนเปาหมายโครงการ จาก ปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้ําชุมชนบูแม เปน ขนาดกวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว 
๑๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๙๐.๕๐ ตารางเมตร 
- เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๕๗๐,๐๐๐ บาท เปน 
๔๘๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล.ชุมชนปอเนาะ - เพิ่มเติมแผน - เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๑๓ โครงการวางทอเหลี่ยมพรอมทางเทาถนนรามโกมุท - เพิ่มเติมแผน - เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๑๔ โครงการปรับปรุงโคมไฟถนน หลอด LED ภายในเขตเทศบาล - เปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงระบบแสงสวางภายในเขต
เทศบาล เปน โครงการปรับปรุงโคมไฟถนน หลอด LED ภายใน
เขตเทศบาล 
- เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๙,๗๐๐,๐๐๐ เปน ๓,๗๘๙,๐๐๐ 

- เพื่อรองรับการจัดหางบประมาณมาดําเนินการ 
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ที่ ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ การดําเนินการ เหตุผล 
 ๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต   
  ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข   
๑ โครงการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร - ยกเลิกโครงการ  
๒ โครงการอาหารปลอดภัย - แกไขชื่อโครงการ จาก โครงการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร 

เปน โครงการอาหารปลอดภัย 
- เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๘๐,๐๐๐ บาท เปน ๓๐,๐๐๐ 
บาท 

- เพื่อใหชื่อโครงการและงบประมาณสอดคลองกับเทศบัญญัติ
งบประมาณฯไมเกิดความสับสน 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. - เปลี่ยนแปลงงบประมาณหวงป ๒๕๖๑ จาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เปน ๕๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

  ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห   
๑ โครงการสานใจ สายใยผูสูงอายุ - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๖๐,๐๐๐ บาท เปน ๓๐,๐๐๐ 

บาท 
- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

  ๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
๑ โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๕๐,๐๐๐ บาท เปน ๒๐,๐๐๐ 

บาท 
- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๒ โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอ - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๖๐,๐๐๐ บาท เปน ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๓ โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา - เพิ่มเติมโครงการโดยแยกออกจากโครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอใหการดําเนินการเฉพาะเจาะจงที่การควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

- เพื่อใหชื่อโครงการและงบประมาณสอดคลองกับเทศบัญญัติ
งบประมาณฯไมเกิดความสับสน 

๔ โครงการปองกันโรคเอดส - เพิ่มเติมโครงการโดยแยกออกจากโครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอใหการดําเนินการเฉพาะเจาะจงที่การควบคุมปองกัน
โรคเอดส 
 
 

- เพื่อใหชื่อโครงการและงบประมาณสอดคลองกับเทศบัญญัติ
งบประมาณฯไมเกิดความสับสน 
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ที่ ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ การดําเนินการ เหตุผล 
  ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ   
๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปน 

๑๘๐,๐๐๐ บาท 
- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๒ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๗๐,๐๐๐ 
บาท 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

  ๒.๗ แผนงานงบกลาง   
๑ โครงการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๔,๔๘๖,๘๐๐ บาท เปน 

๒,๔๒๐,๔๐๐ บาท 
- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๒ โครงการสรางเสริมสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือทุพพล
ภาพ (เบี้ยความพิการ) 

- เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๕๘๕,๖๐๐ บาท เปน 
๗๖๘,๐๐๐ บาท 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

 ๔. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการทองเที่ยว 

  

  ๔.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
๑ โครงการฝกอบรมเพื่อเรียนรูและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑๕๐,๐๐๐ บาท เปน ๕๐,๐๐๐ 

บาท 
- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

 ๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

  ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน   
๑ โครงการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๓๐,๐๐๐ 
บาท 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๒ โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ - เปลี่ยนแปลงงบประมาณหวงป ๒๕๖๑ จาก ๘๕๐,๐๐๐ บาท 
เปน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 
 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

 

  



29 
 

29 
 

 

ที่ ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ การดําเนินการ เหตุผล 
๓ โครงการกอสรางรั้วกูโบรลางาพรอมทางเดิน คสล. - เปลี่ยนแปลงเปาหมายโครงการ จาก ปรับปรุงรั้วโดยรอบสุสาน

ลางา เปน ขนาดสูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๕๐ เมตร และ
ทางเดิน คสล.ขนาด ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๑๘๔.๕๐ เมตร 
- เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน 
๑,๘๖๑,๐๐๐ บาท 

- เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๔ โครงการกอสรางรั้วกําแพงที่ทิ้งขยะ - เพิ่มเติมแผน - เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

  ๕.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
๑ โครงการจัดการขยะชุมชน - แกไขชื่อโครงการ จาก โครงการจัดตั้งกลุมจัดการขยะ เปน 

โครงการจัดการขยะชุมชน 
- เพื่อใหชื่อโครงการและงบประมาณสอดคลองกับเทศบัญญัติ
งบประมาณฯไมเกิดความสับสน 

 ๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

  

  ๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
๑ โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปน 

๑๘๐,๐๐๐ บาท 
- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๒ โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๕๐,๐๐๐ บาท เปน ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๓ โครงการบรรยายธรรม - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
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ที่ ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ การดําเนินการ เหตุผล 
 ๗. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
  ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป   
๑ โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน - เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯโดยรวมโครงการฝกอบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล และ โครงการ
ฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน  
ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา กลุมอาชีพ และสมาชิกชุมชน เปน
โครงการเดียว 

- เพื่อใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯครอบคลุมกลุมเปาหมาย
ทั้งหมดของทั้งสองโครงการภายใตงบประมาณที่มีจํากัดและ
สอดคลองกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 

๒ โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา กลุมอาชีพ และสมาชิกชุมชน 

- ยกเลิกโครงการ  

๓ โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๕๐,๐๐๐ บาท เปน ๓๐,๐๐๐ 
บาท 
- เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการใหครอบคลุม
การติดตามและประเมินผลแผนฯ 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
และวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการกวางขึ้น 

๔ โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๓๐,๐๐๐ บาท เปน ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

- เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๓๐๐,๐๐๐ บาท เปน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๖ โครงการเทศบาลพบประชาชน - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๖๐,๐๐๐ บาท เปน ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๗ โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๕๐,๐๐๐ บาท เปน ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
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ที่ ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ การดําเนินการ เหตุผล 
  ๗.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
๑ โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน - เปลี่ยนแปลงงบประมาณหวงป ๒๕๖๑ จาก ๓๐,๐๐๐ บาท 

เปน ๔๐,๐๐๐ บาท 
- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

 

 โครงการสําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน  (แบบ ผ. ๐๒) 
ที่ ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ การดําเนินการ เหตุผล 
 ๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต   
  ๒.๑ แผนงานการศึกษา   
๑ โครงการอาหารกลางวัน - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๒,๒๙๘,๔๐๐ บาท เปน 

๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท 
- เพื่อใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯป ๒๕๖๑ มีความ
สอดคลองกับงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

  ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข   
๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เพื่อควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
- เพิ่มเติมโครงการ - เพื่อดําเนินการตามแนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุขเพิ่มเติมตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด 

๒ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามแนวทางสมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

- เพิ่มเติมโครงการ - เพื่อดําเนินการตามแนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขเพิ่มเติมตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด 

๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

- เพิ่มเติมโครงการ - เพื่อดําเนินการตามแนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขเพิ่มเติมตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด 

 ๗. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
  ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป   
๑ ยกเลิก โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจางของ อปท.ในเขตอําเภอยี่งอ 
- เปลี่ยนแปลงแผนโดยการยกเลิกโครงการ - เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ. ๐๘) 
ที่ ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ การดําเนินการ เหตุผล 
 บริหารงานทั่วไป   
๑ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล แบบที่ ๒ จํานวน ๑ 

เครื่อง 
- เพิ่มเติมแผน - เพื่อใชในงานราชการกองคลังและงานแผนที่ภาษี 

 อุตสาหกรรมและการโยธา   
๒ เครื่องพิมพ สามารถพิมพกระดาษขนาด A3 ได จํานวน ๑ เครื่อง - แกไขงบประมาณ จาก ๔๙,๕๐๐ บาท เปน ๕๓,๐๐๐ บาท - เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับ

ปจจุบัน 
๓ เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน ๑ 

เครื่อง 
- แกไขงบประมาณ จาก ๗,๙๐๐ บาท เปน ๗,๗๐๐ บาท - เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับ

ปจจุบัน 

 

 


