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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564       
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา ๕ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ก าหนดยุทธศาสตร์ ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาสและแผนชุมชนของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส  
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา 
       ความสงบเรียบร้อย 
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 

        และการท่องเที่ยว 
                            ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร - 

       ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                            ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                            ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     2) พันธกิจ    ประกอบด้วย 

    พันธกิจที่  1    จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ า เขื่อน คู คลอง แม่น้ า  
                 ทะเล  

      พันธกิจที่  2    ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 
                    ที่จ าเป็น  
  พันธกิจที่  3    จัดให้มีและปรับปรุงสัญญาณการจราจรทางบก 
          พันธกิจที่  4    จัดใหม้ีและปรับปรุงผังเมืองรวม ภูมิทัศน์ และการควบคุมอาคารของ 
                                                ของเทศบาล 
          พันธกิจที่  5    จัดให้มีการรักษาความสะอาด การสร้างจิตส านึก และความเป็นระเบียบ 
            เรียบร้อยของบ้านเมือง 
                             พันธกิจที่  6    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                             พันธกิจที่  7    จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                             พันธกิจที่  8    จัดให้มีการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ าเสีย 
                             พันธกิจที่  9    จัดให้มีการเสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน  
                                                โบราณวัตถุ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 

      ของท้องถิ่น 
          พันธกิจที่  10  พัฒนา ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบการบริหาร 
           งานที่ทันสมัยและการให้บริการประชาชน  
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          พันธกิจที่  11  จัดให้มีการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                                                    
   พันธกิจที่  12  จัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 พันธกิจที่  13  จัดให้มีและควบคุมสถานประกอบการค้า การฆ่าสัตว์และกิจการอ่ืน ๆ 
                             พันธกิจที่  14  จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา  
                                                         และผู้ด้อยโอกาส 
          พันธกิจที่  15  จัดให้มีการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 พันธกิจที่  16  ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
          พันธกิจที่  17  จัดให้มีการศึกษา 

        พันธกิจที่  18  ส่งเสรมิและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เสมอภาค 
          สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        พันธกิจที ่19   ส่งเสรมิและสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การฝึกอบรม  
                  และการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

                  พันธกิจที่  ๒๐  จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
          พันธกิจที่  21  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
          พันธกิจที่  22 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
          อาเซียน 
     3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต    ประกอบด้วย 
    1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม 
                                   ระบบจราจรผังเมืองที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า  การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น  

      พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและ 
      แข่งขันได้เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยยึดหลัก 
                                   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
   4. มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนาอนุรักษ์    
                                   ฟ้ืนฟูจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม ปูชนียบุคคล โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ 
                                     ประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
                                   ป้องกันและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด การกีฬา นันทนาการ และการจัดการศึกษา 

6. ประชาชนมีส่วนรว่มในการเฝ้าระวัง ป้องกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร - 
        ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   7. การบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม 

    ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน และตอบสนองความต้องการของ 
    ประชาชน 

   8. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษา 
                                   ความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 
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     วิสัยทัศน์  
              พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมดุล 
                       ภายใต้หลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น           
      แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) 
      ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
 
     แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
  จ านวน 
 โครงการ 

จ านวนเงิน 
 จ านวน
โครงการ 

 จ านวนเงิน 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.อุตสาหกรรม ฯ 
2.เคหะและชุมชน 

     30   143,279,900     20 27,934,000 

2.การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.การศึกษา 
3.สาธารณสุข 
4.การสังคมสงเคราะห ์
5.สร้างความเขม้แข็ง ฯ 
6.การศาสนา ฯ 
7.งบกลาง 

 
 
 
 
     148 

 
 
 
 
153,609,298 

    
 
 
 
   119 

 
 
 
 

82,857,350 

3.การพัฒนาด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1.การรักษาความสงบ
ภายใน 
2.สร้างความเขม้แข็งฯ 

 
     8 

       
    1,160,000 

 
     2 

 
250,000 

4.การพัฒนาด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย-  
กรรม และการท่องเที่ยว 

1.การศึกษา 
2.เคหะและชุมชน 
3.การศาสนา ฯ 

 
      3 

      
     700,000 

 
      - 

 
            - 

5.การพัฒนาด้านการบริหาร 
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.การศึกษา 
2.เคหะและชุมชน 

      
      5 

 
  42,153,000 

 
      1 

 
30,000,000 

6.การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.การศึกษา 
2.การศาสนา ฯ 

      
     17 

   
    4,453,500 

 
9 

 

 
3,501,000 

7.การพัฒนาด้านการบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.การศึกษา 
3.งานสาธารณสุข 
4.เคหะและชุมชน 
5.อุตสาหกรรม ฯ 
6.การพาณิชย ์
 

 
      
     38 

   
    
   19,780,000 

 
 

6 
 

 
 

543,000 

รวม      249  365,136,698     157   145,085,350 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
       ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการ) 
    

ยุทธศาสตร์ 
 

แผนงาน 
 

   จ านวน 
  โครงการ 

    จ านวนเงิน   เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

      19 26,934,0๐๐ ๑.เน่ืองจากสถานท่ีก่อสร้าง มีสภาพท่ี    
ยังสามารถใช้งานได้ จ าเป็นต้องน า        
งบประมาณไปด าเนินการในโครงการ 
อื่นก่อนท่ีมีสภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
จึงยกเลิกโครงการ 
๒.ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

2.การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.การศึกษา 
3.สาธารณสุข 
4.การสังคมสงเคราะห ์
5.สร้างความเขม้แข็ง 
ของชุมชน 
6.การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
7.งบกลาง 

 
 
 
 

     101 

 
 
 
 

4,804,350 

๑.เน่ืองจากเกิดสถานการณ์ของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรค จึงยกเลิกการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ   
๒.ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

3.การพัฒนาด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การรักษาความสงบ 
ภายใน 

 
      2 

 
250,000 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
(COVID-19) เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม 
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

4.การพัฒนาด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย –
กรรม และการท่องเที่ยว 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
      - 

 
- 

 
- 

5.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
เคหะและชุมชน 

 
      1 

 
30,000,000 

 
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
         

6.การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
      6 

 
2,501,000 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรค 

7.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.อุตสาหกรรมและ      
การโยธา 
 

 
      4 

 

 
133,000 

1.เน่ืองจากเกิดสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อ 
หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรค 
๒.ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

 รวม     133 64,622,350  
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1.4 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
จ านวนเงิน 

 
ผลที่ได้รับ 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและ 
ชุมชน 

3.ขยายเขตระบบไฟฟ้า         
โรงสูบน้ ายะกัง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
เพื่อขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าโรงสูบน้ า 

450,000 เทศบาล ฯ ได้ขยาย
เขตระบบไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย 

ร้อยละ 100 ของ
บริเวณโรงสูบน้ ายะกัง 
มีไฟฟ้าแสงสว่าง  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 1.สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 

จัดโครงการสนับสนับ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เช่น โครง 
การอาหารกลางวัน ,
ปรับปรุงหลักสูตร,
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น 

30,273,200 โรงเรียนในสังกัด 
มีงบประมาณ
ด าเนินการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัด 
ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา 

  2.อาหารกลางวันโรงเรียน
เมืองนราธิวาส 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้กับ
สถานศึกษาโรงเรียน
เมืองนราธิวาส 

3,168,000 นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่ครบ 5 
หมู่ 

นักเรียนระดับอนุบาล 
ถึงชั้นประถมศึกษา ปี
ที่ 6 ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 

  3.อาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลนราธิวาส 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้กับ
สถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลนราธิวาส 

5,804,000 นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่ครบ 5 
หมู่ 

นักเรียนระดับอนุบาล 
ถึงชั้นประถมศึกษา ปี
ที่ 6 ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 

 สาธารณสุข 1.ควบคุมป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้าและลดจ านวนของ
สุนัขจรจัด 

ฉีดวัคซีน จ านวน 
1,000 ตัว 
ท าหมัน 50 ตัว 

104,000 สุนัข และแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนและ
สุนัขจรจัด ได้รับ
การท าหมันลด
จ านวนสุนัขจรจัด 
 

ร้อยละ 100 ไม่มี 
โรคพิษสุนัขบ้า และ
ลดจ านวนสุนัขจรจัด 

  2.ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการ สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า        
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 
 

ส ารวจและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ จ านวน 
1,000 ตัว โดยส ารวจ 
ปีละ 2 ครั้ง 

5,800 ด าเนินการส ารวจ
และขึ้นทะเบียน
สัตว์ในเขตเทศบาล 
-สุนัข 463 ตัว 
-แมว 1,670 ตัว 
รวม 2,163 ตัว 

ร้อยละ 80 ของ 
สุนัขและแมวที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของได้รับการ
ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
จ านวนเงิน 

 
ผลที่ได้รับ 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

  3.อบรมกลุ่มผู้ประกอบการ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

จัดอบรมกลุ่ม
ผู้ประกอบการด้าน
สุขาภิบาล จ านวน 150 
คน 

60,000 ผู้ประกอบการเข้า
รับการอบรม 
จ านวน 150 คน 

ร้อยละ 90 ของ            
ผู้ประกอบการด้าน
สุขาภิบาล ได้รับการ
อบรม 

  4.บริการคลินิกพิเศษเพื่อการ
รักษาพยาบาลประชาชนนอก
เวลาราชการ 

จัดการบริการคลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการ
ระหว่างเวลา 16.30-
20.00 น. 

429,600 ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการ
สาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน 

 สังคม
สงเคราะห์ 

1.ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ 

รับการสนับสนุนถุงยัง
ชีพจากอ าเภอเมือง
นราธิวาส เพื่อน าไป
ช่วยเหลือประชาชนใน
ชุมชนที่กักตัว เนื่องจาก
เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ในเขต
เทศบาล จ านวน 428 
ชุด 

50,000 ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ  

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนที่เดือดร้อน
เนื่องจากเกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COCID-
19)  

 สังคม
สงเคราะห์ 
(ที่ไม่ใช้
งบประมาณ) 
 
 
 

1.ส ารวจ/จัดท าฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

-ส ารวจ/จัดท าฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ 
คนยากจน คนเร่ร่อน/  
ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียน
ราษฎร ผู้พ้นโทษ 

ไม่ใช้งบประมาณ มีฐานข้อมูลส าหรับ
ขอความช่วยเหลือ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 85 ของ
ฐานข้อมูล สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การให้ความช่วยเหลือ
ได้ 

  2.เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด 

ท าการรับลงทะเบียน
มารดาหรือครอบครัว
ของเด็กแรกเกิดที่มี
คุณสมบัติตามหลัก -
เกณฑ์และเง่ือนไขที่
ก าหนด 

พมจ.เป็น
หน่วยงานที่

เบิกจ่าย 

เด็กแรกเกิดใน
ครอบครัวยากจน
ได้รับการดูแลให้
เจริญเติบโต
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 90 ของ           
เด็กแรกเกิดที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนได้รับ
สวัสดิการดูแลคุณภาพ
ชีวิต 
 

  3.กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ       
ผู้เดือดร้อน ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคลหรือ
ครอบครัวที่ได้รับความ
เดือดร้อน ยากจนที่ด้อย
โอกาสในชุมชนเขต
เทศบาลได้รับการแจ้ง
หรือส ารวจพบ 

ไม่ใช้งบประมาณ ผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
หน่วยงานราชการ        
มีการบูรณาการ 
การท างานร่วมกัน 

ร้อยละ 90  ของ         
ผู้เดือดร้อน ทุกข์ยาก  
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

  4.เยี่ยมครอบครัวผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส์ 

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว
คนพิการ จ านวน 24 
ราย ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
7 ราย 

ไม่ใช้งบประมาณ คนพิการและผู้ป่วย
เอดส์ ได้รู้ถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ    
พึงได้จากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ร้อยละ 90 ของผู้
พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ที่พึงได้จาก
หน่วยงานภาครัฐ  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
จ านวนเงิน 

 
ผลที่ได้รับ 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

  5.จัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

มีการจัดท าฐาน 
-ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จ านวน 47 ราย  
-ด้านถนอมอาหาร 
จ านวน 1 ราย 

ไม่ใช้งบประมาณ เทศบาลได้มีการ
จัดท าฐานข้อมูล
ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

เทศบาลมีฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ต่าง ๆ ได้รับการ
สนับสนุนและอนุรักษ์
ไว้ให้คงอยู่ 

 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
(โครงการที่
ไม่ใช้
งบประมาณ) 

1.การเลือกตั้งกรรมการ
ชุมชน 

ด าเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ เทศบาล ฯ ได้
ด าเนินการจัดท า
ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชน โดยให้
คณะกรรมการ
ชุมชนชุดเดิม 
ปฏิบัติหน้าที่ไป
พลาง 

เทศบาล ฯ มี
คณะกรรมการชุมชน 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครบ
ทั้ง 33 ชุมชน 

 
 
 

การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

1.จัดการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ 

-จัดการแข่งขันฟุตบอล
สตรีคซอคเกอร์ 
-จัดกิจกรรมและการ 
แสดงเพื่อนันทนาการ 

250,000 ด าเนินการจัดซ้ือ
วัสดุเพื่อด าเนินการ 
แต่ไม่ได้จัดการ
แข่งขัน 

เทศบาล เตรียมการ
จัดการแข่งขัน จ านวน 
1 โครงการ 

 งบกลาง 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนินการเบิกจ่ายให้
เงินแก่ผู้มีสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบ ฯ ที่ก าหนด 
จ านวน 12 เดือน 

29,496,000 เบิกจ่ายตรงตาม
ระเบียบ  
ทันก าหนดเวลา  
(ไม่เกินวันที่ 10 
ของเดือน 
ผู้มีสิทธิได้รับ
ครบถ้วน 100 % 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพได้รับเงิน
สวัสดิการ 

  

2.เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
ทุกเดือน 

7,574,400 
โอนเพิ่ม 

864,400  
 

รวม 
8,438,800 

เบิกจ่ายตรงตาม
ระเบียบ ทันก าหนด 
เวลา (ไม่เกิน 
วันที่ 10 ของเดือน 
ผู้มีสิทธิได้รับ
ครบถ้วน 100 % 

ร้อยละ 100 ของ 
ผู้พิการที่มีสิทธิและ 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
ได้รับเงินสวัสดิการ
เบี้ยความพิการ 

  

3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  

42,000 เบิกจ่ายตรงตาม
ระเบียบ ทันก าหนด 
เวลา (ไม่เกิน 
วันที่ 10 ของเดือน 
ผู้มีสิทธิได้รับ
ครบถ้วน 100 % 
 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ป่วยเอดส์ที่ยากจน
ได้รับเงินสวัสดิการ
ดูแลตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
จ านวนเงิน 

 
ผลที่ได้รับ 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

การพัฒนา
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

1.จัดงานขึ้นปีใหม่ จัดท าพิธีท าบุญตักบาตร 
การแสดงสัมโมทนียถา
จากพระภิกษุสงฆ์ การ
กล่าวอวยพรปีใหม่โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส และ
นายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส โดย
พุทธศาสนิกชนร่วม
ท าบุญตักบาตร จ านวน 
1,500 คน 
 

100,000 สืบทอดประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

ร้อยละ 100 ของ
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานจาก อปท. 

  2.จัดงานประเพณีชักพระ จัดให้มีขบวนแห่พระ
หรือแห่พระ ประกวดเรือ
พระ การประกวดกลอง
ยาว พิธีการสงฆ์ การ
แสดงมหรสพและ
กิจกรรมอื่น ๆ โดย
ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส 

200,000 สืบทอดประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

ร้อยละ 100 ของ
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานจาก อปท. 

  3.จัดงานประเพณีลอยกระทง 
 

การประกวดกระทงใหญ่ 
การประกวดกระทง
ประดิษฐ์ 
การประกวดนางนพมาศ 

700,000 สืบทอดประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

ร้อยละ 100 ของ
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานจาก อปท. 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม 
ธรรมาภิบาล 

บริหารงาน
ทั่วไป 

1.ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง จ านวน 
45 คน ประมาณ 5 วัน 
 

400,000 ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรม จ านวน 50 
คน และไปศึกษาดู
งาน จ านวน 36 คน 
สามารถน า
ประสบการณ์มา
ประยุกต์และ
วิเคราะห์ในการ
แก้ไขปัญหาและใช้
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 75 ของ         
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานมีความรู้
และประสบการณ์มา
พัฒนางานของตน 

 การพาณิชย์ 1.วันที่ระลึกการก่อตั้ง 
สถาน ธนานุบาลของ อปท. 

จัดนิทรรศการเนื่องใน
วันที่ระลึกการก่อตั้ง
สถานธนานุบาล 
 

10,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในการชม
นิทรรศการ 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจ 

   รวม 79,981,400   
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
         

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ
พัฒนา 

ที่ด าเนินการ
จริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

1.การพัฒนาด้านงาน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.เคหะและชุมชน 1 392,346.54 -บริเวณโรงสูบน้ ายะกัง มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง 

2.การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.การศึกษา 
2.สาธารณสุข 
3.การสังคมสงเคราะห ์
4.สร้างความเขม้แข็ง      
ของชุมชน 
5.การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
6.งบกลาง 

 
 
 

18 

 
 
 

๗๕,476,0๑๒.30 

- สนับสนุนการจัดการ 
เรียนการสอนโรงเรียนใน
สังกัด/อุดหนุนโรงเรียนที่
ได้รับการถ่ายโอน 
- คุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนดีขึ้น 

6.การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑.การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
3 
 

 
๘๕๐,๕๐๗.๘๐ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
อันดี 

7.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.การพาณิชย ์
 

 
๒ 

 
๑๙๒,๕๑๓.๔๐ 

-อบรมพนักงานเทศบาล
พร้อมศึกษาดูงาน 
-ได้จัดให้ความรู้และความ
เป็นมาของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 
                                         รวม 

 
๗๖,911,3๘๐.๐๔ 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ
พัฒนา 

ที่ด าเนินการ
จริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้
จริงหรือได้ผล

จริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 

1.การพัฒนาด้านงาน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.เคหะและชุมชน 1 392,346.54 เทศบาล ฯ ได้
ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น        
1 สาย 

บริเวณโรงสูบน้ า
ยะกัง  มีไฟฟ้า       
แสงสว่าง  

2.การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.การศึกษา 
2.สาธารณสุข 
3.การสังคมสงเคราะห ์
4.สร้างความเขม้แข็ง      
ของชุมชน 
5.การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
6.งบกลาง 

 
 
 

18 

 
 
 

๗๕,476,012.30 

-สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนโรงเรียนใน
สังกัด/อุดหนุน
โรงเรียนที่ได้รับ
การถ่ายโอน 
-คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

-นักเรียนได้รับการ
ดูแลด้านการ
คุณภาพชีวิต 
-คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 

6.การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม 
 จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1.การศึกษา 
2.การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
3 
 

 
๘๕๐,๕๐๗.๘๐ 

ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี 

ประชาชน ได้เข้า
ร่วมในการจัดงาน
ประเพณีต่าง ๆ  

7.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.การพาณิชย ์
 
 

 
๒ 

 
192,๕๑๓.๔๐ 

-ผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาล
ได้รับความรู้และ
น าประสบการณ์
ที่ไปศึกษาดูงาน
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
-ประชาชนมี
ความรู้ด้านการ
บริการและมีความ
พึงพอใจ 

-ผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาล
น าประสบการณ์มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
-ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจ 

รวม ๗6,911,๔๘๐.๐๔   
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  หน้า 21 

 

1.๕ ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน    
   ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1.ขยายเขตระบบไฟฟ้า         
โรงสูบน้ ายะกัง 

392,346.54 เทศบาล ฯ ได้ขยายเขต
ระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1 สาย 

ร้อยละ 100 ของ
บริเวณโรงสูบน้ ายะกัง  
มีไฟฟ้าแสงสว่าง  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

 

การศึกษา 1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

29,201,439 -โรงเรียนในสังกัดมี
งบประมาณด าเนินการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริการสถานศึกษา 

  
2.อาหารกลางวันโรงเรียน
เมืองนราธิวาส 

3,164,000 -นักเรียนมีอาหารกลาง
วันที่ครบ 5 หมู่ 

นักเรียนระดับอนุบาล 
ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 
6 ได้รับประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

  
3.อาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลนราธิวาส 

5,616,000 -นักเรียนมีอาหารกลาง
วันที่ครบ 5 หมู่ 

นักเรียนระดับอนุบาล 
ถึงชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 6 ได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบถ้วน 

 
สาธารณสขุ 1.ควบคุมป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าและลดจ านวนของ
สุนัขจรจัด 

53,375 -ฉีดวัคซีน จ านวน 1,000 
ตัว 
-ท าหมัน 50 ตัว 

สุนัข และแมวได้รับการ
ฉีดวัคซีนและสุนัขจรจัด 
ได้รับการท าหมันลด
จ านวนสุนัขจรจัด 

 

 2.ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน (ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า) ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย 
ราชนารี 

5,796 -ด าเนินการส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ในเขต
เทศบาล 
-สุนัข 463 ตัว 
-แมว 1,670 ตัว 
รวม 2,163 ตัว 

ร้อยละ 80 ของสุนัข
และแมวที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของได้รับการ
ส ารวจและขึ้นทะเบียน
สัตว์ 

 

 3.อบรมกลุ่มผู้ประกอบการ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

59,983.30 ด าเนินการจัดการอบรม
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
จ านวน 150 คน 

ร้อยละ 95 ของ
ผู้ประกอบการด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ได้รับ
การอบรม 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

 4.บริการคลินิกพิเศษเพื่อ
การรักษาพยาบาล
ประชาชนนอกเวลาราชการ 

104,900 -ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการ และได้รับบริการ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการ
สาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน 

 สังคม
สงเคราะห ์

1.ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ 

ไม่ใช้งบประมาณ ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยทุกๆ 
ด้าน เช่น จากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

ร้อยละ 85 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากเกิด
การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 
(COVID-19) 

  2.ส ารวจ/จัดท าฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ไม่ใช้งบประมาณ ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ร้อยละ 85 ของ
ฐานข้อมูล สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ให้ความช่วยเหลือได้  

  3.เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด 

(พมจ.เป็น
หน่วยงานท่ี
เบิกจ่าย) 

 

-เด็กแรกเกิดในครอบครัว
ยากจนได้รับการดูแลให้
เจริญเติบโตเหมาะสมกับ
วัย 

ร้อยละ 90 ของ เด็ก
แรกเกิดที่อยู่ใน 
ครอบ-ครัวยากจนได้รับ
สวัสดิการดูแลคุณภาพ
ชีวิต 

  4.กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ        
ผู้เดือดร้อนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ไม่ใช้งบประมาณ -ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
หน่วยงานราชการมีการ 
บูรณาการ การท างาน
ร่วมกัน 

ร้อยละ 901 ของ                  
ผู้เดือดร้อน ทุกข์ยาก  
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

  5. เยี่ยมครอบครัวผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส์ 

ไม่ใช้งบประมาณ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ได้
รู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
พึงได้รับจากหน่วยงานของ
ภาครัฐ 

ร้อยละ 75 ของผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ รับรู้
สิทธิพึงได้จากหน่วยงาน
ของรัฐ 

  6. จัดท าฐานข้อมูล                 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบประมาณ เทศบาล มีฐานข้อมูล            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ได้รับการสนับสนุนและ
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ 

ร้อยละ 85 ของ             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับ
การสนับสนุนและ
อนุรักษ์ให้คงอยู่ 

  7.การเลือกตั้งกรรมการ
ชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 
35 ชุมชน มีกรรมการ
ชุมชนตามระเบียบ ฯ 

ร้อยละ 100 ของชุมชน
ได้กรรมการชุมชนครบ
ตามหนังสือสั่งการ 

 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.จัดการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ 

70,419 จัดซ้ืออุปกรณ์เพื่อ
เตรียมการแข่งขัน แต่
เนื่องจากเกิดการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19)            
จึงไม่มีการแข่งขัน 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในชุมชน 
คาดหวังจะได้เข้าร่วม
การแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

งบกลาง 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 28,754,500 -เบิกจ่ายตรงตามระเบียบ  
ทันก าหนดเวลา  
(ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับครบถ้วน 
100 % 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพได้รับเงิน
สวัสดิการ 

 

 2.เบี้ยยังชีพคนพิการ 8,403,600 -เบิกจ่ายตรงตามระเบียบ  
ทันก าหนดเวลา  
(ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับครบถ้วน 
100 % 

ร้อยละ 100 ของผู้
พิการที่มีสิทธิและที่ได้
ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ย
ความพิการ 

 

 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 -เบิกจ่ายตรงตามระเบียบ  
ทันก าหนดเวลา  
(ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับครบถ้วน 
100 % 

ร้อยละ 100 ของผู้ป่วย
เอดส์ที่ยากจนได้รับเงิน
สวัสดิการดูแลตนเอง 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.จัดงานขึ้นปีใหม่ 9,762 -สืบทอดประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

ร้อยละ 100 ของ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับการสืบ
สานจาก อปท. 

  2.จัดงานประเพณีชักพระ 146,766 -สืบทอดประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

ร้อยละ 100 ของ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับการสืบ
สานจาก อปท. 

  3.จัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

693,979.80 -สืบทอดประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

ร้อยละ 100 ของ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับการสืบ
สานจาก อปท. 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 

บริหารงาน
ทั่วไป 

1.ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

187,788.40 -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 50 คน และไป
ศึกษาดูงาน จ านวน 36
คน สามารถน า
ประสบการณ์มาประยุกต์
และวิเคราะห์ในการแก้ไข
ปัญหาและใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ 

ร้อยละ 75 ของ           
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานมีความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนา
งานของตน 

 
การพาณิชย์ 1.วันที่ระลึกการก่อตั้ง

สถานธนานุบาลของ อปท. 
4,725 จัดนิทรรศการเนื่องใน         

วันระลึกการก่อตั้ง                 
สถานธนานุบาล 

ร้อยละ 75 ของ  
ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจ 

  รวม 76,911,380.04   

ผลกระทบ 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการ

พัฒนา 
โครงการ
พัฒนา 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

- - - - - - - 
รวม - - - - 
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1.๖  ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
 

ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ความเห็นของ

ผู้บริหาร 
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบ 

ระบายน้ า ซอยบุญมี 
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบ 
ระบายน้ า ถนนก าปงบายง ซอย 6 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบ 
ระบายน้ า ถนนนรสุขอนุสรณ์ ซอย 3 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบ 
ระบายน้ า ซอยประชาภิรมย์  1  

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

5 ก่อสร้างระบบระบายน้ า ค.ส.ล.  
ซอยแยกถนนสถิตรย์รายา  

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีโครงการ
ที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน จึงยกเลิก
โครงการโดยมีเหตุผลเพราะถนนสาย
ดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเส้นทางหลัก การ
ใช้เส้นทางเบาบาง สภาพช ารุดยังไม่
รุนแรงมาก ประชาชนยังไม่ได้รับการ
เดือดร้อนจากการใช้เส้นทางดังกล่าว 
จึงยกเลิกโครงการ 

ด าเนินการบรรจุใน
ปีงบประมาณ ปี 2565 

ให้ด าเนินการ
บรรจุในเทศ
บัญญัติ 
ปีงบประมาณ  
2565  

6 ก่อสร้างระบบระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนคชรัตน์ ซอย 1 แยก 1 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบ 
ระบายน้ า ถนนประชาพัฒนา  ซอย 7  

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบ 
ระบายน้ า ถนนมัดยามัน  

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง          
ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนยะกัง 2  
ซอย 3/1 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ              
รางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนมัสยิดปาทาน 
 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 
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ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ความเห็นของ

ผู้บริหาร 
11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ                     

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยบุญมี 1 
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ               
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยแยกเจ้าแม่
กวนอิม ช่วงที่ 1 (ถนน ณ  นคร  
ซอย 12) 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

13 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า 
ซอยประชาอุทิศ (เมืองไทยประกัน
ชีวิต)  

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

14 ก่อสร้างระบบระบายน้ า และ        
ถนนค.ส.ล. ซอยคชรัตน์ 2 (ช่วงที่ 2) 
 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

15 ก่อสร้างระบบระบายน้ าพร้อมถนน 
ค.ส.ล. ถนน ณ นคร ซอย 13 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

16 ก่อสร้างระบบระบายน้ า ค.ส.ล. และ 
ถนน ค.ส.ล. ถนน ณ นคร ซอย 3 

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีโครงการ
ที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน จึงยกเลิก
โครงการโดยมีเหตุผลเพราะถนนสาย
ดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเส้นทางหลัก การ
ใช้เส้นทางเบาบาง สภาพช ารุดยังไม่
รุนแรงมาก ประชาชนยังไม่ได้รับการ
เดือดร้อนจากการใช้เส้นทางดังกล่าว 
จึงยกเลิกโครงการ 

ด าเนินการบรรจุใน
ปีงบประมาณ ปี 2565 

ให้ด าเนินการ
บรรจุในเทศ
บัญญัติ 
ปีงบประมาณ  
2565  

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.           
ซอยทิพย์วารี 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

18 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนนนิมิตรมงคล 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

19 ก่อสร้างระบบระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยตรงข้าม 
ร้านสวนกล้วย ถนนรัตนวณิชย์ 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการตาม
ระเบียบ ฯ  

กันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

เร่งรัดการ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

20 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ของศูนย์ต่อต้านยาเสพติด 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
แจ้งงดการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
ตามข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
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ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ความเห็นของ

ผู้บริหาร 
21 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
แจ้งงดการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
ตามข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

22 จัดนิทรรศการทางการศึกษาและ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
เทศบาล,ภาค และระดับประเทศ 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
กรมส่งเสริมได้แจ้งงดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
ตามข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

23 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาระดับเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
กรมส่งเสริมได้แจ้งงดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
ตามข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

24 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นบาน 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
กรมส่งเสริมได้แจ้งงดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
ตามข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

25 อบรมจริยธรรมอิสลามศึกษาและ
พุทธศาสนาส าหรับนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
กรมส่งเสริมได้แจ้งงดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
ตามข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

26 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
กรมส่งเสริมได้แจ้งงดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
ตามข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

27 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
กรมส่งเสริมได้แจ้งงดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จึงงดโครงการ 
 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
ตามข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
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ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ความเห็นของ

ผู้บริหาร 
28 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส

นอกระบบการศึกษา 
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
กรมส่งเสริมได้แจ้งงดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
ตามข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

29 ทันตกรรมรักษาและการ 
ทันตสาธารณสุข 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  

30 
 

 

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ    
สยามบรมราชกุมารี  
มชนก าปงบารู 3  

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้  

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  

 
 
 
 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

ควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
-ชุมชนกาแลตาแป 
-ชุมชนท่าเรือ 2000 
-ชุมชนพิทักษ์ลิขิต 
-ชุมชนก าปงบารู 
-ชุมชนก าปงบายง 
-ชุมชนพนาสณฑ ์
-ชุมชนก าปงบารู 2 
-ชุมชนโต๊ะกอดอ 
-ชุมชนมัดยามัน 
-ชุมชนรายอบือรากะ 
-ชุมชนสมัยอาณาจักร 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้  

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  

 
 

42 
43 

ช่วยลดการติดเช้ือเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย 
-ชุมชนชายทะเล 
-ชุมชนสมัยอาณาจักร 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้  

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  
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ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ความเห็นของ

ผู้บริหาร 
 
 
 
 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  
-ชุมชน 912  
-ชุมชน ณ นคร 
-ชุมชนก าปงบารู 2 
-ชุมชนก าปงปายง 
-ชุมชนบางนาค 
-ชุมชนบือตง 
-ชุมชนประชาภิรมย์ 
-ชุมชนประชาร่วมใจ 
-ชุมชนพิทักษ์ลิขิต 
-ชุมชนมัดยามัน 
-ชุมชนร่วมอุทิศ 
-ชุมชนรายอบือรากะ 
-ชุมชนละม้ายอุทิศ 
-ชุมชนวัดบางนรา 
-ชุมชนอดุลตานนท์ 
-ชุมชนฮูยงตันหยง 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้  

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  

 
 
 
 

60 
61 

ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
-ชุมชนกาแลปาแย 
-ชุมชนกูแบบาเดาะ 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้  

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  

 
 
 
 

62 
63 
64 

พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา       
ธิราชการเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-ชุมชนยะกัง 1 
-ชุมชนร่วมอุทิศ 
-ชุมชนละม้ายอุทิศ 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้  

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  
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ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ความเห็นของ

ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด  
To be number one (ศูนย์เพื่อใจ
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี – 
ชุมชนกาแลปาแย 
-ชุมชมกาแลตาแป 
-ชุมชนก าปงตาโก๊ะ 
-ชุมชนก าปงบายง 
-ชุมชนกูแบบาเดาะ 
-ชุมชนจือปอ 
-ชุมชนชายทะเล 
-ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ 
-ชุมชนตลาดเก่า 
-ชุมชนโต๊ะกอดอ 
-ชุมชนท่าเรือ 2000 
-ชุมชนบอืตง 
-ชุมชนบูรณะ 
-ชุมชนมัดยามัน 
-ชุมชนเมาะสือแม 
-ชุมชนยะกัง 1 
-ชุมชนยะกัง 2 
-ชุมชนหลังตลาดสด 
-ชุมชนฮูยงตันหยง 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้  

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  

 
 
 
 

84 
85 
86 
87 
88 
89 

ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
-ชุมชนกาแลปาแย 
-ชุมชนท่าเรือ 2000 
-ชุมชนยะกัง 1 
-ชุมชนยะกัง 2 
-ชุมชนโต๊ะกอดอ 
-ชุมชนจือปอ 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้  

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  
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ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ความเห็นของ

ผู้บริหาร 
 
 

90 
91 
92 
93 

 

สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
-ชุมชนประชาภิรมย์ 
-ชุมชนพนาสณฑ์ 
-ชุมชนเมาะสือแม 
-ชุมชนวัดบางนรา 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้  

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  

 
 

94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 

 

อบรมหมอหมู่บ้านใน  พระราช
ประสงค์  
-ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ 
-ชุมชน ณ นคร 
-ชุมชนประชาภิรมย์ 
-ชุมชนละม้ายอุทิศ 
-ชุมชน 912 
-ชุมชนก าปงตาโก๊ะ 
-ชุมชนบางนาค 
-ชุมชนประชาร่วมใจ 
-ชุมชนร่วมอุทิศ 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้  

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  

103 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบล
บางนาค 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้  
 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  

104 อบรมให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 
 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

105 ตรวจเยี่ยม ติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่
ได้รับการปล่อยตัว 

เนื่องจากไม่ได้การประสานข้อมูล 
การปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เข้ามา
อยู่ในพื้นที่จากเรือนจ า 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ  

106 ท าผลิตภัณฑ์น้ ายาที่ใช้ในครัวเรือน
เพื่อลดรายจ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

107 ประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
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ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ความเห็นของ

ผู้บริหาร 
108 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการชุมชน เพื่อการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

109 ส่งเสริมอาชีพการท าขนมพื้นบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

110 อบรมการเขียนลวดลายบนผืนผ้า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

111 อบรมการท าฝาชีแฟนซี เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

112 อบรมอาชีพการท าสบู่สมุนไพร เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

113 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

114 จัดการแข่งขันบาสเก็ตบอล เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

115 จัดการแข่งขันฟุตบอลชุมชนสัมพันธ ์ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

116 จัดกิจกรรมถนนคนเดิน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 
 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
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ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ความเห็นของ

ผู้บริหาร 
117 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็ก

และเยาวชน 
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

118 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

119 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

120 ส่งเยาวชนประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

121 ฝึกอบรมหรือทบทวนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

122 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมือง -
นราธิวาส 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

123 รื้อ ร่อน แปรรูปขยะมูลฝอยเก่า เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้
เทคนิคและความซับซ้อนของงาน   
ท าให้การด าเนินการในการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการให้
แล้วเสร็ภายในปีงบประมาณได้ 

ไม่ม ี เร่งรัดการเบิก 
จ่ายให้แล้ว
เสร็จภายใน
ปีงบประมาณ
ถัดไป 

124 จัดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วย
พระราชทานชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

125 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
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ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ความเห็นของ

ผู้บริหาร 
126 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของราษฎรที่นับถือศาสนา
อิสลาม 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

127 ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

128 ส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

129 ส่งเสริมสร้างความกตัญญู เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

130 จัดงานวันเทศบาล เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

131 อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

132 ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับ
พนักงานเทศบาล 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ ลดการแพร่
เช้ือ จึงงดโครงการ 

ไม่ม ี ควรงดโครงการ 
เพื่อลดการแพร่
เชื้อ   
 

133 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของรอง
นายกเทศมนตร ี

เนื่องจากได้รบัการอนุมตัิ
งบประมาณช่วงปลายปีงบประมาณ 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จได ้

ไม่ม ี เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายใน
ปีงบประมาณ
ถัดไป 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565        
    2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
  2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม  

1.2   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

1.3  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนราธิวาสภาคใต้ชายแดน และจังหวัดนราธิวาส  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า   

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.5  สอดคล้องและเชื่อมโยงเชิงมิติทางสังคม  
 การสร้างโอกาสให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ทุกมิติ อย่าง  
 ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน 

    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.1   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม  
2.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
2.3  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนราธิวาสภาคใต้ชายแดน และจังหวัดนราธิวาส  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.4  สอดคล้องและเชื่อมโยงเชิงมิติทางสังคม  
 การสร้างโอกาสให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ทุกมิติ อย่าง 
 ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน  

    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม 
3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
3.3  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนราธิวาสภาคใต้ชายแดน และจังหวัดนราธิวาส   

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยและความเข้มแข็งให้กับชุมชนบน
พ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข   

3.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ  
 สงบเรียบร้อย 

3.5  สอดคล้องและเชื่อมโยงเชิงมิติทางสังคม  
 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคน   
 ในทุกวัย  

    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ 
       ท่องเที่ยว 

4.1   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม  

4.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

4.3  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนราธิวาสภาคใต้ชายแดน และจังหวัดนราธิวาส   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนและการค้า  
 ชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   

4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
 และการท่องเที่ยว 

4.5  สอดคล้องและเชื่อมโยงเชิงมิติทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 
 ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมีงานที่  
 เหมาะสมส าหรับทุกคน  

    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อม 

  5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม  

5.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

5.3  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนราธิวาสภาคใต้ชายแดน และจังหวัดนราธิวาส ตาม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น  
 ระบบเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5.5  สอดคล้องและเชื่อมโยงเชิงมิติทางสิ่งแวดล้อม  

 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ                    
 (ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและน ากลับมาใช้   
 ประโยชน์ให้มากที่สุด)  

5.6  สอดคล้องและเชื่อมโยงเชิงมิติทางพลังงาน 
การปฏิรูปด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพ่ือการส่งเสริมการแข่งขันและ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

    6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
         6.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน 
   บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนราธิวาสภาคใต้ชายแดน และจังหวัดนราธิวาส   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
   บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันตสุข 

                              6.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น 

       6.5 สอดคล้องและเชื่อมโยงเชิงมิติทางสังคม  
    สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคน    
    ในทุกวัย 

    7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
            7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
           ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
       7.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

       ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ           
       มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

          ยุทธศาสตร์ที่ 9  พัฒนาภาค เมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจ (จังหวัด/อปท.)   
      7.3  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนราธิวาสภาคใต้ชายแดน และจังหวัดนราธิวาส ตาม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไข 
   ปัญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ า    

     7.4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

     7.5 สอดคล้องและเชื่อมโยงเชิงมิติทางด้านการเมือง 
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  การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม 
     7.6 สอดคล้องและเชื่อมโยงเชิงมิติทางการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 ชาติ  
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  2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  
   1) เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
และสมดุลภายใต้หลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการทุกๆด้าน เห็นได้จากการก าหนด
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการ ดังนี้  
    1.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก าหนดโครงการ จ านวน  20   โครงการ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน และพบว่าจ านวนโครงการ      ๒
โครงการ มีความจ าเป็นต้องยกเลิก และมีจ านวน 17 โครงการ ด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ  2564 จึงกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป  
    1.2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยก าหนดโครงการ จ านวน 119    
โครงการ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป,การศึกษา,สาธารณสุข,การสังคมสงเคราะห์, สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ,การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการและแผนงานงบกลาง พบว่าจ านวนโครงการ   18     โครงการ ได้
ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.46 ของโครงการที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมด และจ านวน 101 โครงการ มีความจ าเป็นต้องยกเลิก เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
    1.3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยก าหนดโครงการ จ านวน 1 โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน พบว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการแต่
ไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  2564  จึงกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป  
    1.4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยก าหนด
โครงการ จ านวน 9 โครงการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และพบว่าจ านวนโครงการ 3 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็น          
ร้อยละ 1.91 ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
    1.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยก าหนดโครงการ จ านวน 
38 โครงการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป , การศึกษา , สาธารณสุข ,เคหะและชุมชน , อุตสาหกรรมและ
การโยธา และแผนงานการพาณิชย์ และพบว่าจ านวนโครงการ 2 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.27 ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด และมีบางโครงการได้
ด าเนินการแต่ไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 จึงกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป 
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     2.1.3  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
   1) วิสัยทัศน์  

พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมดุล 
ภายใต้หลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” 

   2) ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ 
      สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4     การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ 
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม    

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

3) เป้าประสงค์ 
     3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม  
      ระบบจราจรผังเมืองและผังต าบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

       3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น  
            พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 3.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมด้านสุขภาพ  
      การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
        3.4 ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความ 
         สงบเรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 

  3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น  
      พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข็มแข็งและแข่งขันได้ 

 3.6 ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยยึดหลัก 
                                   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ 

3.7 ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

            3.8 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
     จารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
       3.9 การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี อย่างมี 
                                  ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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   4) ตัวช้ีวัด  

 4.1  ร้อยละของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับความ 
      สะดวกสบายในการสัญจร 

 4.๒ ร้อยละของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีน้ าใช้ในการ 
      อุปโภคบริโภค 
 4.3 จ านวนโครงการในการพัฒนาผังเมือง 
 4.4 จ านวนสัญญาณไฟจราจรและไฟกระพริบได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
 4.5 จ านวนโคมไฟฟ้าตามถนน ซอยในเขตเทศบาลได้รับการปรับเปลี่ยนท าให้มี       
      แสงสว่างเพียงพอ การสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืนมีความปลอดภัย 
    4.6 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงทุน การอบรมอาชีพ 

   4.7 จ านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการเพิ่มข้ึน 
  4.8 ระดับคุณภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาและการจัดการศึกษาของ 
       สถานศึกษา 
 4.9 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 4.10 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยกับประชาชน 
 4.11 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองในระบบ 
       ประชาธิปไตย 
 4.12 จ านวนโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.13 จ านวนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในป้องกันและบรรเทา -             
        สาธารณภัย 
   4.14 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้น าศาสนามีบทบาทในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
   4.15 จ านวนโครงการในด้านพัฒนาการค้า และการลงทุนในท้องถิ่น 
 4.16 จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 4.17 จ านวนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
 4.18 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4.19  จ านวนโครงการส่งเสริมโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
 4.20 จ านวนกิจกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.21 จ านวนกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อม 
 4.22 จ านวนโครงการในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 4.23 จ านวนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 4.24 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประชาชนใช้พลังงานทดแทน 
 4.25 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม 
 4.26 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.27 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ท านุบ ารุงศาสนา 
 4.28 จ านวนโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถาน 
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 4.29 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 4.30 จ านวนกิจกรรมพัฒนาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากร 
                        4.31 จ านวนโครงการปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.32 จ านวนกิจกรรมพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.33 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน 
 4.34 จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในการบริการ 
       ประชาชน 
 4.35 จ านวนกิจกรรมพัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานของ 
        เทศบาล 
   5) ค่าเป้าหมาย 

 5.1 ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับความ 
       สะดวกสบายในการสัญจร    

                   5.2 ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีน้ าใช้      
      ในการอุปโภคบริโภค 
                  5.3 จ านวนสัญญาณไฟจราจรและไฟกระพริบได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
                   5.4 จ านวนโคมไฟฟ้าตามถนน ซอยในเขตเทศบาลได้รับการติดต้ังปรับเปลี่ยนท าให้มี 
     แสงสว่าง เพียงพอการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืนมีความปลอดภัย 

 5.5 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงทุน การอบรมอาชีพ 
                    5.6 จ านวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และให้สวัสดิการแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน  
       ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้สูงอายุ 
                    5.7 ร้อยละ ๘๐ ของ ระดับคุณภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาและการจัด 
       การศึกษาของสถานศึกษา 
 5.8 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด 
  5.9 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

               5.10 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยกับประชาชน 
 5.11 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองในระบบ 
       ประชาธิปไตย  

                    5.12 จ านวนโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                5.13 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
                5.14 จ านวนโครงการในด้านพัฒนาการค้า และการลงทุนในท้องถิ่น 

 5.15 จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
                  5.16 จ านวนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
                5.17 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                    5.18 จ านวนโครงการในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  5.19 จ านวนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย   
                  5.20 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประชาชนใช้พลังงานทดแทน   
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                     5.21 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม 
 5.22 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.23 จ านวนกิจกรรมพัฒนาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากร 
                   5.24 จ านวนโครงการปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
 5.25 จ านวนกิจกรรมพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 5.26 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน 
                   5.27 จ านวนกิจกรรมพัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานของ 
        เทศบาล 
                       6) กลยุทธ์ 

 6.๑  บุกเบิกสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า         
 6.2  สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 

                   6.3  จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
                   6.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
                       6.5  จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
     6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนใน 
     ท้องถิ่น 
                   6.7 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
                   6.8 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชน 
     มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
                        6.9  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
                   6.10 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา  และนันทนาการ 
                   ๖.11 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรคตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
                   6.12 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ 
        ประชาคมอาเซียน 
  6.13 ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบ 
        ประชาธิปไตย 
                     6.14  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึง 
         การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
                  6.15 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       ในท้องถิ่น 
                  6.16 ส่งเสริมใหผู้้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหา ความมั่นคง 

 6.17 ส่งเสริมการตลาด  การคา้  การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับ 
        ประชาคมอาเซียน 

                    6.18  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
                  6.19 ส่งเสริมให้ประชาชนยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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                  6.20 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคม 
       อาเซียน 

 6.21 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     6.22 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  6.23 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
                  6.24 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
                  6.25 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 6.26 ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
                  6.27 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
                  6.28 เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                  6.29 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
                  6.30 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก  เยาวชนและประชาชน   
 6.31 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
                  6.32 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
                  6.33 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
                  6.34 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
                  6.35 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
                  ๖.36 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 
        เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
   7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

              ๑. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายภายใต้หลักการเชื่อมโยงและบูรณาการที่ 
     สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ 

                2. การบริหารและจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต ้
     ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ 

    ๓. สร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
     ของชุมชนภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      
 4. พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมดุลภายใตห้ลักปรัชญา 

     เศรษฐกิจพอเพียง                    
 5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ  

 ๖. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน 

     ท้องถิ่น 
  ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้มี 

     คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆข้ึน 
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8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
       
ยุทธศาสตร์ชาติ     
      ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) 
 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
(พ.ศ.2561-2565)  
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ภาคใต้ชายแดน 
(พ.ศ.2562-2565) 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  จังหวัดนราธิวาส 
(พ.ศ.2561-2565) 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขต 
จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ 
เทศบาล 
เมืองนราธิวาส 

 

  1.ด้านความ     
      มั่งคง  
  

2.ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านความมั่งคง 

3.ด้านการพฒันา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4.ด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม 

5.ด้านการสร้าง
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านความมั่งคง 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1.เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 

3.สร้างความเข้ม 
แข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

7.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
โลจสิติกส ์

6.การเตบิโตทีเ่ป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

9.พัฒนาภาค เมือง
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
(จังหวัด/อปท) 
 

6.การบรหิารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

10.ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา
ศกัยภาพทุน
มนุษย ์ 9.พัฒนาภาค เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

2.สร้างความเป็น
ธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ าในสงัคม 

9.พัฒนาภาค 
เมืองและพื้นที่
เศรษฐกจิ 

7.พัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

9.พัฒนาภาค เมือง
และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

 

1.เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ  
ทุนมนุษย ์

9.พัฒนาภาค 
เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

1.เสริมสร้าง
และ พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 

8.การพฒันา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

1.พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป 
การเกษตรเพือ่สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 

3.การจัดระระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

2.ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่
ส าคัญ 

3.ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และเมอืงท่องเที่ยวชายแดน 

2.ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่
ส าคัญ (สิง่แวดล้อม) 

3.ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และเมอืงท่องเที่ยวชายแดน 

๔.เสริมสร้าง สันติสุขและความมั่นคงภายใน
พื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจเข้าถึงและ
พัฒนา 

1.การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิจากฐานการเกษตร การ
ท่องเที่ยว การลงทุน และการค้าชายแดน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 3.การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมี
สิ่งแวดล้อมที่ด ี

2.การลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

4.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบน
พื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

5.ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
 

5.ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

7.ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

3.การจัดระระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 
 

2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5.ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 

       2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔.เสริมสร้าง สันติ
สุขและความมั่นคง
ภายในพื้นที่แบบมี
ส่วนร่วมอย่างเข้าใจ
เข้าถึงและพฒันา 
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  2.1.4 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

               เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยน าเครื่องมือทางการ 
บริหาร SWOT Analysis มาใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการด าเนินงานด้วยจุดแข็งหรือจุดเด่น 
และจุดอ่อนหรือข้อด้อย จากการวิเคราะห์สภาวะสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยภายในองค์กรเพ่ือน ามาพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง(Strength) 
S 1   ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น 
S 2   มีกลยุทธ์และกลวิธีการบริหารงานที่ชัดเจนเหมาะสม และมีการแบ่งส่วนราชการภายในและ         
         ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 
S ๓   ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและยืดหยุ่น 

S ๔   มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและบูรณาการร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
S 5  มีระบบบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและประหยัด 

S 6  มีการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา บุคลากรด้านการกีฬา 

S 7  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและ 
       ปริญญาโท การจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
S 8  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การตลาด การรักษาความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทา            

สาธารณภัย การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ครบครัน ทันสมัย ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดงานตามเทศกาลต่างๆ การก่อสร้างถนน คูระบายน้ า 
การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ ตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

S ๙  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ กิจกรรมต่าง ๆที่ได้ด าเนินการโดยผ่านทาง 
                     สื่อไร้สาย  เว็บไซด์ วารสาร   รถประชาสัมพันธ์ ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

S 10 องค์กรมีทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่ทันสมัย มี 
       ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบและมีกฎหมายรองรับการ  
          ด าเนินงานตามภารกิจ อ านาจ หน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
S 11  มีท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพในการพัฒนา เช่น เป็นจุดขนถ่ายสินค้าทางน้ า ท าให้ต้นทุนสินค้า 

                   ลดลง 
S 12  มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลาย และมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
S 13  ประชาชนรักความสงบ มีอิสระในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมและให้ความ 

        ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

S 14  มีสถาบันการศึกษารองรับการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็ก – ปริญญาโท ทั้งของรัฐบาล 

        และเอกชน เช่น โรงเรียนระดับศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยมตอนปลาย การศึกษาพิเศษ  
        การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย และมหาวิทยาลัย 

S 15  มีทะเล ชายหาด แม่น้ า ล าคลองและทรัพยากรธรรมชาติที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เอ้ือ 

        และส่งเสริมการประกอบอาชีพในการท าธุรกิจการประมงและอ่ืนๆ 

S 16  มีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ดี เอื้อต่อการเป็นเมืองน่าอยู่ ไม่มีมลพิษทางด้านอากาศ น้ า เสียง 
S 17  มีการพัฒนาตลาดรองรับการผลิตสินค้า 
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S 18  มีระบบขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยรองรับการสัญจร การขนส่ง 
        สินค้าท่ีสะดวก สบาย รวดเร็วและปลอดภัย 
S 19 ประชาชนตื่นตัวด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
S 20 มีสถานบริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานรองรับการบริการประชาชน   
จุดอ่อน(Weakness) 
W 1 ปรับเปลี่ยนผู้บริหารที่เลือกตั้งเข้ามาบริหารงานทุก 4 ปี และเปลี่ยนนโยบายท าให้การ 

       บริหารงานไม่ต่อเนื่อง 
W 2 ส่วนราชการภายในองค์กรยังไม่สามารถจัดท าและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
       เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
W 3 ขาดระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
W ๔ งบประมาณในการพัฒนามีน้อยและขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่มีขนาดใหญ่ 
W 5 การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานมาใช้ในองค์กรมีน้อย 
W ๖ การจัดการผังเมืองยังไม่ดีพอ 
W 7 บุคลากรบางส่วนของเทศบาลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดระบบการท างานและ             
       การบูรณาการ 
W 8 สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานไม่เอ้ือต่อการท างานที่เป็นระบบทั้งทางด้านกายภาพ  

                 ด้านสังคมและด้านจิตใจ 
W 9 ยังไม่มีระบบสารสนเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง 
W 10 ระบบการท างานยังไม่เป็นมาตรฐานและขาดการบูรณาการกัน เช่น ขาดการวางแผนและ 

             ประสานงานในการปฏิบัติงาน 
W   11   จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะงานด้านบริการประชาชน 
W   12   เครื่องมือ เครื่องใช้ช ารุดทรุดโทรม  เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
W   13    บุคลากรมีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายน้อย และตีความระเบียบ กฎหมายผิด 

  W 14 การจัดท าแผนพัฒนาและการเบิกใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ 
  W 15 การพัฒนายังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และไม่มีการผลักดันที่ต่อเนื่อง ท าให้มีปัญหาที่ไม่สามารถ 
           แก้ไขได้ 
  W 16 ระบบการบริหารจัดการขยะยังไม่ได้มาตรฐาน ประชาชนยังไม่มีจิตส านึกในเรื่อง การทิ้งขยะ  
           ความสะอาด       

W 17 มาตรการทางด้านกฎหมายหย่อนยาน 
W 18 ประชาชน และเยาวชนในพื้นท่ีเสพและจ าหน่ายยาเสพติด 
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   การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์
ของชื่อองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต

จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร ์
ของเทศบาล 
เมืองนราธิวาส 

โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตาม
แผน 

ด าเนินการ
จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน
บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาและเสริม 
สร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

30 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน
บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาและเสริม 
สร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

148 119 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

พัฒนาและเสริม สร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน
บนพื้น- ฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสริมสร้างสันติสุข
และความม่ันคง
ภายในพื้นท่ี 

การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สงัคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

8 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน
บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสริมสร้างความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการค้า
ชายแดน 

การพัฒนาด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

3 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน
บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและมี
สิ่งแวดล้อมที่ด ี

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัด การและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน
บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสริมสร้างสันติสุข
และความม่ันคง
ภายในพื้นท่ี 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

17 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน
บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาและเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน บน
พื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

38 6 

 รวม 249 157 
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1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ 

ก าหนดไว้ จ านวน 157   โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด  249  โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 249 โครงการ น ามา
ด าเนินการจริง  157  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 63.05 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ) 
     3) จ านวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้  คือ 
       3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน  จ านวน 10 โครงการ  
             งบประมาณ  115,345,900 บาท ร้อยละ 80.50 
       3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  จ านวน  29  โครงการ  
           งบประมาณ  70,751,948 บาท ร้อยละ 46.06 

     3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา 
       ความสงบเรียบร้อย  จ านวน   6   โครงการ  
       งบประมาณ 910,000  บาท  รอ้ยละ 78.45 

       3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม 
             และการท่องเที่ยว   จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ 700,000  บาท  
         ร้อยละ 100 

   3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  4  โครงการ  
      งบประมาณ  12,153,000  บาท  ร้อยละ 28.83  

       3.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
          ท้องถิ่น จ านวน  8 โครงการ   งบประมาณ 952,500 บาท 
               ร้อยละ 21.39 
       3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
         จ านวน   32  โครงการ   งบประมาณ 19,237,000 บาท ร้อยละ 97.25 
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ        
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
        ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นหน่วยด าเนินการ 
    

ล าดับ 
โครงการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิด -

ชอบหลัก 

1 ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าโรงสูบน้ า
ยะกัง 

เพื่ออุดหนุนให้กับ
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคจังหวัด
นราธิวาสเพื่อ
ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าโรงสูบน้ า 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า 
บริเวณโรงสูบน้ ายะกัง 

392,346.54 ร้อยละ 100 
ของบริเวณ       
โรงสูบน้ ายะกัง          
มีไฟฟ้าแสงสว่าง 

บริเวณ โรงสูบน้ า
ยะกัง และบริเวณ
รอบข้าง มีไฟฟ้า
แสงสว่างที่
เพียงพอ 

ส านักช่าง 

2 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อด าเนินการเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาระดับ
ก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษาเป็น
ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

จัดโครงการสนับสนับ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เช่น 
โครงการอาหารกลางวัน 
,ปรับปรุงหลักสูตร,
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น 

29,201,439 ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัดได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บรหิาร
สถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด
มีงบประมาณ
ด าเนินการจัด
การศึกษา 

ส านัก - 
การศึกษา 

3 อาหารกลางวัน
โรงเรียนเมือง
นราธิวาส 

เพื่อสนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวันให้กับ
สถานศึกษา
หน่วยงานอื่น 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้กับ
สถานศึกษาโรงเรียน
เมืองนราธิวาส 

3,168,000 นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่ครบ 5 
หมู่ 

นักเรียนระดับ
อนุบาล ถึงชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 
6 ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 

ส านัก - 
การศึกษา 

4 อาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาล
นราธิวาส 

เพื่อสนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวันให้กับ
สถานศึกษา
หน่วยงานอื่น 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้กับ
สถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลนราธิวาส 

5,804,000 นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่ครบ 5 
หมู่ 

นักเรียนระดับ
อนุบาล ถึงชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 
6 ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 

ส านัก - 
การศึกษา 

5 ควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และลดจ านวน
ของสุนัขจรจัด 

เพื่อสร้าง 
ภูมิต้านทานใหแ้ก่
สัตว์เล้ียง เช่น 
สุนัข แมว ฯลฯ 
และลดจ านวนของ
สุนัขจรจัด 

ฉีดวัคซีน จ านวน 
1,000 ตัว 
ท าหมัน 50 ตัว 

53,375 ร้อยละ 100 
ไม่มีโรค 
พิษสุนัขบ้า และ
ลดจ านวนสุนัข 
จรจัด 

สุนัข และแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนและสุนัข
จรจัด ได้รับ         
การท าหมัน  
ลดจ านวนสุนัข
จรจัด 
 

กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ 
โครงการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

6 ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  
กรมพระศรี 
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อส ารวจขอ้มูล
และขึ้นทะเบียน 
จ านวนสุนัข แมว 
ในเขตเทศบาลที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

ส ารวจและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ จ านวน 
960 ตัว โดยส ารวจ ปี
ละ 2 ครั้ง 

5,796 ร้อยละ 80 ของ
สุนัขและแมวที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของได้รับการ
ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 

ด าเนินการส ารวจ
และขึ้นทะเบียน
สัตว์ในเขต
เทศบาล 
-สุนัขและแมว
960 ตัว  

กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

7 อบรมกลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ด้านสุขาภิบาล
อาหาร 

จัดอบรมมาตรฐาน
การสุขาภิบาล
อาหารใหแ้ก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหนา่ย
อาหารในเขต
เทศบาลเมือง
นราธิวาส  และ
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง จ านวน 
160 คน 

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารแก่ 
ผู้ประกอบการอาหาร 
 

59,983.30 ร้อยละ 90 ของ
ผู้ประกอบการ
ด้านสุขาภิบาล
อาหาร  ได้รับ
การอบรม 

ผู้ประกอบการ
อาหารได้เข้าร่วม
การอบรม 
จ านวน 150 คน 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

8 บริการคลินิก
พิเศษเพื่อการ
รักษาพยาบาล
ประชาชนนอก
เวลาราชการ 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข
ให้ได้มาตรฐาน
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้
ครอบคลุม 

จัดการบริการคลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการ
ระหว่างเวลา  
16.30-20.00 น. 

104,900 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
บริการ
สาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการ และ
ได้รับบริการ
สาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน 

กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

9 ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ และ
เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยทุก ๆ 
ด้าน เช่น จากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ร้อยละ 75 ของ
ของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ 
โครงการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

10 ส ารวจ/จัดท า
ฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เพื่อส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูลของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

ส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ไม่ใช้งบประมาณ ร้อยละ 85 ของ
ฐานข้อมูล 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ให้ความ
ช่วยเหลือได้ 

เทศบาล ฯ มี
ฐานข้อมูลส าหรับ
ขอความ
ช่วยเหลือ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

11 เงินอุดหนุน 
เพื่อเลี้ยงดู 
เด็กแรกเกิด 

เพื่อช่วยเหลือมารดา
และครอบครัวเด็ก
แรกเกิดที่มีรายได้
น้อยให้เล้ียงดูบุตร
อย่างมีคุณภาพ 

ท าการรับลงทะเบียน
มารดาหรือครอบครัว
ของเด็กแรกเกิดที่มี
คุณสมบัติตามหลัก -
เกณฑ์และเง่ือนไขที่
ก าหนด 

พมจ. เป็น
หน่วยงานที่

เบิกจ่าย 

ร้อยละ 90 ของ 
เด็กแรกเกิดที่อยู่
ในครอบครัว
ยากจนได้รับ
สวัสดิการดูแล
คุณภาพชีวิต 

เด็กแรกเกิดใน
ครอบครัวยากจน
ได้รับการดูแลให้
เจริญเติบโต
เหมาะสมกับวัย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

12 กิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือ 
ผู้เดือดร้อน
ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคม 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
บุคคล ครอบครัว
ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมในแต่ละกลุ่ม 
ตามมาตรการและ
แนวทางต่าง ๆ  

ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคล
หรือครอบครัวที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 
ยากจนที่ด้อยโอกาสใน
ชุมชนเขตเทศบาล
ได้รับการแจ้งหรือ
ส ารวจพบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เดือดร้อน  
ทุกข์ยาก  
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
หน่วยงาน –
ราชการมี 
การบูรณาการ 
การท างาน
ร่วมกัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

13 เยี่ยมครอบครัว         
ผู้ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อให้ครอบครัว       
ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
รับรู้สิทธิพึงได้จาก
หน่วยงานของรัฐ 

ด าเนินการเยี่ยม
ครอบครัวผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส์ 

ไม่ใช้งบประมาณ ร้อยละ 90 ของ
ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ 
ที่พึงได้จาก
หน่วยงานของ
ภาครัฐ 

ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ได้รับรู้ถึง
สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆที่พึงได้จาก
หน่วยงานของ
ภาครัฐ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

14 จัดท าข้อมูล         
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
และสนับสนุน
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู ่

ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบประมาณ ร้อยละ 90 ของ
ฐานข้อมูล 
ภูมิปัญญาได้รับ
การสนับสนุน
และอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาได้รับ
การสนับสนุน 
และอนุรักษ์ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

15 การเลือกตั้ง
กรรมการชุมชน 

เพื่อด าเนินการ
เลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน 

ด าเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ ร้อยละ 90 ของ
ชุมชนมี
คณะกรรมการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 

เทศบาล ฯ ได้
ด าเนินการจัดท า
ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชน โดยให้
คณะกรรมการชุด
เดิมปฏิบัติหน้าที่
ไปพลาง 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ล าดับ 
โครงการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

16 จัดการแข่งขัน
กีฬาและ
นันทนาการ 

-จัดการแข่งขัน
ฟุตบอล 
สตรีคซอคเกอร์และ 
-จัดกิจกรรมาร 
แสดงเพื่อ
นันทนาการ 

ด าเนินการจัดซ้ือเพื่อจะ
ด าเนินการ และได้ชะลอ
การแข่งขัน  

70,419 เทศบาล ฯ ได้
จัดการแข่งขัน
กีฬาและ
นันทนาการ 
จ านวน 1 ครั้ง 

จัดซ้ือวัสดุ แต่
ไม่ได้มีการแข่งขัน
เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า
2019 

ส านัก -
การศึกษา 

17 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุตาม
โครงการของรัฐ 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
แก่ผู้มีสิทธิที่ได้รับตาม
ระเบียบ ฯ ที่ก าหนด 
จ านวน 12 เดือน 

28,754,500 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุที่มี
สิทธิได้รับเบี้ยยัง
ชีพได้รับเงิน
สวัสดิการ 

เบิกจ่ายตรงตาม
ระเบียบ ทัน
ก าหนดเวลา  
(ไม่เกินวันที่ 10 
ของเดือน 
ผู้มีสิทธิได้รับ
ครบถ้วน 100% 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

18 เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

เพื่อจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ความพิการตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
ทุกเดือน 

8,403,600 ร้อยละ 100 
ของผู้พิการที่มี
สิทธิและที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว 
ได้รับเงิน
สวัสดิการเบี้ย
ความพิการ 

เบิกจ่ายตรงตาม
ระเบียบ  
ทันก าหนดเวลา  
(ไม่เกินวันที่ 10 
ของเดือน 
ผู้มีสิทธิได้รับ
ครบถ้วน 100% 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

19 เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์
ที่มีฐานะยากจน
ได้รับการดูลาก
ภาครัฐให้อยู่ใน
สังคมได้ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จ านวน 12 เดือน 

42,000 ร้อยละ 100 
ของผู้ป่วยเอดส์ที่
ยากจนได้รับเงิน
สวัสดิการดูแล 

เบิกจ่ายตรงตาม
ระเบียบ  
ทันก าหนดเวลา  
(ไม่เกินวันที่ 10 
ของเดือน 
ผู้มีสิทธิได้รับ
ครบถ้วน 100% 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

20 จัดงานขึ้นปีใหม่ 1.เพื่อรักษา
ประเพณีของไทย
และท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 
2.เพื่อความเป็น 
สิริมงคลแก่
พุทธศาสนิกชนใน
การเริ่มต้นปีใหม่ 

จัดท าพิธีท าบุญตักบาตร 
การแสดงสัมโมทนียถา
จากพระภิกษุสงฆ์ การ
กล่าวอวยพรปีใหม่ โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส และ
นายกเทศมนตรี 
เมืองนราธิวาส โดย
พุทธศาสนิกชนร่วม
ท าบุญตักบาตร จ านวน 
1,500 คน 
 

9,762 ร้อยละ 100 
ของวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับ         
การสืบสานจาก 
อปท. 

ได้ด าเนินการ
จัดซ้ือวัสดุเพื่อ
เตรียม แต่มิได้
ด าเนินการ 

ส านัก -
การศึกษา 

 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  หน้า 53 

 

 

ล าดับ 
โครงการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

21 จัดงานประเพณี
ชักพระ 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมของไทย
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดให้มีขบวนแห่พระ
หรือแห่พระ ประกวดเรือ
พระ การประกวดกลอง
ยาว พิธีการสงฆ์ การ
แสดงมหรสพและ
กิจกรรมอื่น ๆ โดย
ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส 

146,766 ร้อยละ 100 
ของวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานจาก 
อปท. 

สืบทอดประเพณี
อันดีงามของไทย 

ส านัก -
การศึกษา 

22 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

1.เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมของไทย
ให้คงอยู่สืบไป 
2.เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การประกวดกระทงใหญ่ 
การประกวดกระทง
ประดิษฐ์ 
การประกวดนางนพมาศ 

693,979.80 ร้อยละ 100 
ของวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน  
จาก อปท. 

สืบทอดประเพณี
อันดีงามของไทย 

ส านัก -
การศึกษา 

23 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้าง 

1.เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างมี
ประสบการณ์และ
ได้พัฒนาตนเอง 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง จ านวน 
45 คน ประมาณ 5 วัน 
 

187,788.40 ร้อยละ 75 
ของผู้เข้า 
รับการ
ฝึกอบรมและ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานมี
ความรู้และ
ประสบการณ์
มาพัฒนางาน
ของตน 

ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรม จ านวน 
50 คน และไป
ศึกษาดูงาน 
จ านวน 36 คน 
สามารถน า
ประสบการณ์มา
ประยุกต์และ
วิเคราะห์ในการ
แก้ไขปัญหาและ
ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

24 วันที่ระลึกการ
ก่อตั้งสถาน - 
ธนานุบาล ของ 
อปท 

จัดนิทรรศการ
เนื่องในวันที่ระลึก
การก่อตั้งสถาน 
ธนานุบาล จ านวน 
1 ครั้ง 

จัดนิทรรศการเนื่องใน
วันที่ระลึกการก่อตั้ง
สถานธนานบุาล  

4,725 จัดนิทรรศการ
เนื่องในวันที่
ระลึกการ
ก่อตั้งสถาน 
ธนานุบาล 
จ านวน 1 ครั้ง 

ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
และทราบถึง
ความเป็นมาของ
สถานธนานุบาล 

สถาน 
ธนานุบาล 

   รวม 76,911,380.04    
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant 
Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการด าเนินการช่วงใด 
ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อยของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่    
ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้
ตั้งไว้  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
    3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ     
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5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ     
6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า  

กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม  
    7 . ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ เป็ น ก ารศึ ก ษ าผ ล ที่ ได้ รั บ ร วม ย อ ด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ 
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
  1. การใช้แบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
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2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  ทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุด            
การด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1 , (เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2 , (เดือนเมษายน 
- มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบที่ 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


