
 
ค ำน ำ 

 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการ ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลต้นไทร จึงได้ด า เนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ 
พัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลให้มีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด า เนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลต้นไทร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลต้นไทร และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
เป็นอย่างดี 

 
 
 

                                                    เทศบำลต ำบลต้นไทร 
                                                   อ ำเภอบำเจำะ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
 

เรื่อง                     หน้า  
 
ส่วนท่ี ๑  

 บทน ำ             ๑ 
  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน         ๑ 
  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน         ๑ 
  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน         ๓ 
  ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน        ๔ 
  แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน        ๔ 

ส่วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม   
 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน       
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน       ๕ 
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสริมอำชีพ       ๗ 
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

               และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย       ๑๒ 
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน    
     พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว       ๑๓ 
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

                และสิ่งแวดล้อม          ๑๔ 
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น ๑๔ 
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล   ๑๖ 
 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน     ๒๐ 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

 
 
 
 
 
 
 

 



วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
   ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  
   ๒. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลต้นไทร  
   ๓. เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถตรวจสอบได้  
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ๑. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำรวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบล
ต้นไทร หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ  และหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำ เนินกำรในพ้ืนที่ของ
เทศบำลต ำบลต้นไทร 

๒. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลต้นไทร  จัดท ำร่ำงแผนกำร
ด ำเนินงำน โดยพิจำรณำแผน/โครงกำรจำกแผนงำน/โครงกำรของเทศบำลต ำบลต้นไทร และหน่วยงำนต่ำงๆ  
  ๓. คณะกรรมกำรกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ แผนพัฒนำท้องถิ่น  น ำร่ำงแผนกำรด ำ เนินงำนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  
  ๔. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ควำม
เห็นชอบ  
  ๕. เม่ือผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้วให้ประกำศเป็นแผนกำรด ำ เนินงำน 
โดยให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยใน ๑๕  วันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดย
ทั่วกัน และต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อย ๓๐ วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิแสดงการด าเนินงานของเทศบาลต าบลต้นไทร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๑. กำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  
๒. กำรติดตำมและกำรประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถตรวจสอบได้  

  ๓. แผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรม ในปีงบประมำณบรรลุเป้ำหมำย ตำมที่ก ำหนดไว ้  

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ รวบรวมโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ เสนอร่างแผนการด าเนินการ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนการด าเนินงาน และปิดประกาศ 
แผนด าเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีประกาศ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑       ๑ |  
 

 
ส่วนท่ี  ๑ 

 
 

บทน ำ 
 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
และแผนด าเนินงาน ส าหรับแผนด าเนินงาน มีจุดมุ่งหายเพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ
นั้น เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
    ดังนั้น แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลต้นไทร จึงเป็น 
เอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด ท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ท าให้ 
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลต าบลต้นไทร มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
    ๑. เพื่อให้แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะด าเนินการจริง
ท้ังหมดในปีงบประมาณนั้น 
   ๒. เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณนั้นๆ มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 
   ๓. เพื่อให้เกิดการประสานการท างานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในองค์กรให้มีความชัดเจน 
   ๔. เพื่อให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องต่อ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอก 
 
 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้  
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
   คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการ  
ด าเนินงานจริงในพื้นท่ีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซ่ึงจะมี ท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด า เนินการในพื้นท่ี โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑       ๒ |  
 

ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ 
แบบบูรณาการ  
 

ขั้นตอนที่ ๒ กำรจัดท ำร่ำงแผนด ำเนินกำร  
    คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการแผนด าเนินงาน ๑ ส่วน คือ  
   ส่วนท่ี ๑ บทน า  
  ส่วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
 

ขั้นตอนที่ ๓  กำรประกำศแผนด ำเนินงำน  
    คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อ ประกาศใช้ การประกาศแผนด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง แผนด าเนินงานการพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การ
บริหาร ส่วนต าบล) ประจ าปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑       ๓ |  
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี  
 
 

แผนภูมิแสดงกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลต้นไทร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
   ๑. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้ังหมดท่ีจะด าเนินการจริง 
ในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๒. การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจน 
มากขึ้น 
   ๓. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในองค์กรมีความสะดวก ชัดเจน และเป็นการท างาน 
เชิงบูรณาการ 
  ๔. การติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีความชัดเจน และ
สามารถท าให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพ 
 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนฯ รวบรวมโครงกำรและกิจกรรม 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนฯ จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนฯ เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินกำร 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงฯ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน และปิดประกำศ 
แผนด ำเนินงำนภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกำศ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑       ๔ |  
 

ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
    แผนการด า เนินงานต้องจัดท า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วย ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆท่ีต้องการด าเนินการใน
พื้นท่ีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
    แผนการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุม  
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   รวมท้ังยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผล ดังนั้น แผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้  
    ๑. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan)  
   ๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  
   ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการท่ีชัดเจน และ
แสดงถึงการด าเนินงานจริง  
   ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑       ๕ |  
 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบำลต ำบลต้นไทร อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร                

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.๑ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 
      เขื่อน ระบบระบายน้ า 
๑.๒ สร้างและปรับปรุงแห่งน้ าอุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

 
๗ 
 
๒ 
๑ 
 
๑ 

    

รวม      
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบ 
      ยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 
      แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  
      โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะ  
      ยาเสพติด 

 
๒ 
 
๔ 
 
๖ 

    

 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑       ๖ |  
 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบำลต ำบลต้นไทร อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร                

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และ 
      นันทนาการ 
๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน 
       การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

     

รวม      
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เก่ียวกับ 
     การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา 
     สาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยใน 
     ท้องถิ่น 
๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ 
      รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

     

 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑       ๗ |  
 

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบำลต ำบลต้นไทร อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร                

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน
พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมือง 
       ขายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเชิง 
      อนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  

     

รวม      
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกใน 
       การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบ 

     

 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑       ๘ |  
 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบำลต ำบลต้นไทร อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร                

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

บ าบัดน้ าเสีย 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

     

รวม      
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปะ 
      วัฒนธรรฒ 
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนีย 
       บุคคล 
๖.๓ เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจน 
      ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและ 
      โบราณสถานในท้องถิ่น 
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของ 

     

 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑       ๙ |  
 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบำลต ำบลต้นไทร อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร                

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

เด็ก เยาชน และประชาชน      
รวม      

ยุทธศำสตร์ที่ ๗ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก          
ธรรมำภิบำล 
๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่ 
       บุคลากรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจน 
      สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลัก 
       ธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว 
       และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ 
      บริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
      การด าเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

     

รวม      
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑ 

เทศบาลต าบลต้นไทร  จังหวัดนราธิวาส 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ 
 

โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อสร้าง
สนามกีฬา 

ขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒ ไร ่ ๕๕๒,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

๒ 
 

โครงการปรับปรุงห้องประชุม       
สภาเทศบาล 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖.๕๐ 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
๓๒.๕๐ ตร.ม. 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

๓ 
 

โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลต้นไทร 

ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว 
๑๖.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐               
ตร.ม. 

๘๐๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

๔ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายแบฮะ-โตะมูเด็ง 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๖๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐             
ตร.ม. 

๑,๘๓๕,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

๕ โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก
พร้อมยกระดับหินคลุก                    
สายโคกแตยอ 
 

งานบุกเบิกถนนผิวจราจร กว้าง 
๕.๐๐ ม. ยาว ๕๔๐.๐๐ ม.
ยกระดับลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

๙๕๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ๒,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. งานหินคลุก

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว  
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๙๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
๔,๗๐๐ ตร.ม. 

๖ โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ 
ม. 

๒๑๕,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

๗ โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า            
แสงสว่างพร้อมอุปกรณ ์

เสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เสาสูง 
๑๐.๐๐ ม. ชนิด Flooding LED 
๑๕๐ วัตต์ จ านวน ๓ ต้น 

๘๗๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

๘ โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ
เทศบาลต าบลต้นไทร 

งานขุดบ่อฝังกลบขยะ กว้าง 
๘.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. 
จ านวน ๒ บ่อ งานรองพื้นทาง
หินคลุก กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว 
๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ 
ตร.ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ ตร.ม. 

๒๕๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการปักเสาพาดสาย ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล ๑๕๐,๐๐๐ ในเขต

เทศบาล 
กองช่าง             

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสรา้งอาชีพและยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 

ของกลุ่มอาชีพกลุ่มสตร ี
อบรมพัฒนาศักยภาพของกลุม่
อาชีพกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร ส านักปลดั             

๒ โครงการจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาพนักงานตามโครงการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร ทุกกองงาน             
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการจดัสรรเบี้ยยังชีพให้แก่

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
จัดสรรเบีย้ยังชีพให้กับผู้สูงอาย ุ ๓,๕๘๙,๒๐๐ 

 
ทต.ต้นไทร กอง

สวัสดิการฯ 
            

๒ โครงการจดัสรรเบี้ยยังชีพให้แก่           
ผู้พิการในเขตเทศบาล 

จัดสรรเบีย้ยังชีพให้กับผู้พิการ ๑,๓๙๒,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
สวัสดิการฯ 

            

๓ 
 

โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส ์

จัดสรรเบีย้ยังชีพให้กับผู้ป่วย
เอดส ์

๒๔,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
สวัสดิการฯ 

            

๔ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ 
และเด็กด้อยโอกาส 

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                  
และเด็กด้อยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
สวัสดิการฯ 

            

๕ โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิต         
คนพิการ 

ส่งเสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ 
เรียนรูส้ิทธิของตน 

๓๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนนุให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาล 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาล 

๓,๐๑๖,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการฝึกอบรมและการจัดการ
เรียนการสอนอัล-กุรอาน  
(กีรออาตี) 

ฝึกอบรมและให้ความรู้หลักการ
อ่านคัมภีร์อลักุรอานแก่เด็ก และ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๓ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานบุคลากรทาง
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา และศึกษาดูงาน 

๒๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน 
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

๒๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 
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๕ โครงการสมองดีเริ่มต้นที่
โภชนาการ 

ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและสตปิัญญาแก่
นักเรียน      

๒๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๖ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จ านวน  ๑ โครงการ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๗ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

ให้นักเรียนมโีอกาส                      
ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี
ได้รับประสบการณ์จริง 

๗๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๘ โครงการสานสมัพันธ์ครูและ

ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์
ระหว่างครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

๖๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

๙ โครงการวันส าคัญต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

จัดแสดงกิจกรรมต่างๆให้กับ
เด็กในเขตเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

๑๐ โครงการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนา          
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน 
ได้แก่ โครงการต้นไม้พูดได้ 
โครงการแยะขยะลดภาวะ       
โลกร้อน 

๒๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๑๒ โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อใหน้ักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

๕๘๘,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๑๓ โครงการอาหารเสรมินมส าหรับ 
ศูนย์เด็กฯ และโรงเรยีนสังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาล 

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

๑,๖๗๔,๗๖๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๑๔ โครงการอนามยัโรงเรียน เพื่อตรวจสุขภาพของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ        

๕,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑    ๙ |  
 

๑๕ โครงการส่งเสริมคุธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

๕,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๖ โครงการออมทรัพย์นักเรียน 

 
เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักการออม
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๑๗ ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

๒๐๔,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๑๘ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
แก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาค
เรียน 

จัดกิจกรรมทางการศึกษา   
ช่วงปิดภาคเรียนให้กับเด็ก 
เยาวชนในท้องถิ่น 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๑๙ โครงการจดักิจกรรมกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง 

๕๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกฬีาและนนัทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จัดแข่งขันกีฬาให้กับ

ประชาชนในเขตเทศบาล 
๑๐๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง

การศึกษา 
            

๒ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาแก่ เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

๓ โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับตา่งๆ 

จัดส่งนักกีฬาของเทศบาลเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ 

๒๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑    ๑๐ |  
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรคตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการด าเนินการด้านส่งเสริม

ป้องกันโรคติดต่อและโรคเอดส ์
ฝึกอบรมส่งเสริมป้องกัน
โรคตดิต่อและโรคเอดส ์
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร.ร.บ้านบาต ู กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๒ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(กลุ่มเป้าหมายสัตว์เลี้ยง
ประเภทแมว) 

เป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า (กลุ่มเป้าหมาย
สัตว์เลี้ยงประเภทแมว) 

๓๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๓ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

๔๐,๐๐๐ ในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๔ โครงการพัฒนาปรับปรุง
รถพยาบาลฉุกเฉินและระบบ
บริการทางแพทย ์

พัฒนาปรับปรุงระบบอุปกรณ์
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

๕๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๕ โครงการหรือกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อ 

อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
โรคตดิต่อ 

๒๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๖ โครงการหรือกิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพสอาสาสมัคร 
สาธารณสุข 

สร้างและพัฒนาศักยภาพ อสม.
ให้เกิดความเขม้แข็งในการ
ปฏิบัติงาน 

๕๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๗ โครงการจ้างคนจา้งงานรักษา
ความสะอาด 

เป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างช่ัวคราว 
รายเดือนให้กับผู้ปฏิบตัิงาน
รักษาความสะอาด 

๑,๖๓๒,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑    ๑๑ |  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการอบรมสิทธิพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
อบรมให้ความรู้ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

๓๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สวัสดิการฯ 

            

๒ โครงการจดัท าเวทีประชาคม
เมือง ประจ าปี ๒๕๖๑ 

รับฟังความคิดเห็นและปัญหา
ของประชาชน 

๓๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สวัสดิการฯ 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย
ให้กับประชาชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

๒๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร ส านักปลดั             

๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

ฝึกอบรมให้ความรู้แกส่มาชิก 
อปพร. 

๑๓๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร ส านักปลดั             

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นและ

เข้มแข็ง 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ครอบครัวอบอุ่น 

๕๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สวัสดิการฯ 

            

๒ โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

ประกวดชุมชนดีเด่นในเขต
เทศบาลต าบลต้นไทร 

๒๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สวัสดิการฯ 

            

๓ โครงการปรับปรุงแผนชุมชน
และพัฒนาคณะกรรมการชุมชน 

ปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒา
คณะกรรมการชุมชน 

๓๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สวัสดิการฯ 

            

 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑    ๑๒ |  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ ส่งเสริมการตลาดการค้าการลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและแผงลอย 
อบรมให้ความรู้ให้แก่                   
ผู้ประกอบร้านอาหารและ             
แผงลอย 

๓๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๒ โครงการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมดูแลรักษาตลาดสดและ
ซุ้มร้านค้าชุมชน 

เป็นค่าด าเนินการ เช่น จัดหา 
ซ่อมแซมโครงเหล็ก เต้นท์ 
พร้อมจัดหาเปลีย่นผ้าใบเต้นท ์

๕๐,๐๐๐ 
 

ในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
อบรมอาชีพให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลต้นไทร 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
สวัสดิการฯ 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชมุชนและเมือง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รักษา

สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล 
ปรับปรุงภูมิทัศน์รักษา
สิ่งแวดล้อม ครอบคลมุ ๘ 
ชุมชนในเขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑    ๑๓ |  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการจดังานเมาลิด จัดกิจกรรมงานเมาลิดเพื่อ 

ร าลึกถึงศาสดามฮู าหมัด (ซ.ล.) 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
ทต.ต้นไทร กอง

การศึกษา 
            

๒ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมละศีลอดในเดือน
รอมฏอน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงการอาซรูอสัมพันธ์ จัดกิจกรรมท าขนมอาซรูอ ๕๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง

การศึกษา 
            

๔ โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก      
ถึงความสามารถของตนเอง 

๒๐๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
การศึกษา 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๓ เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการจดับรรยายธรรม จัดบรรยายธรรมให้แก่

ประชาชนในเขตเทศบาล 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
ทต.ต้นไทร กองการศึกษา             

๒ โครงการจดักิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิพิธีทางทาง
ศาสนา 

๓๐๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองการศึกษา             

 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑    ๑๔ |  
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๑ ความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และส่งเสริมใหม้ี
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดอบรมทัศนศึกษาดูงานและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

๓๐๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร ส านักปลดั             

๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ฝึกอบรมให้กับครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร 
และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

๒๐,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑    ๑๕ |  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบติังาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการจดัซื้อเครื่องตัดหญ้า

แบบข้อแข็ง 
จัดซื้อเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ า
กว่า ๑.๕ แรงมา้ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า ๓๐ ซซี ี

๙,๕๐๐ ทต.ต้นไทร ส านักปลดั             

๒ โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบ         
ที่ ๑  

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่๑ จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน         
๑ เครื่อง 

๒๒,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองคลัง             

๓ โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี ๑ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ 
ชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี ๑ (๒๗ 
หน้า/นาที) 

๗,๙๐๐ ทต.ต้นไทร กองคลัง             

๔ โครงการจดัซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเกบ็เอกสารทั่วไป 

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเกบ็เอกสารทั่วไป  

๓,๑๐๐ ทต.ต้นไทร กองคลัง             

๕ โครงการจดัซื้อเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด ๘๐๐ VA 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 
๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 

๒,๘๐๐ ทต.ต้นไทร กองคลัง             

๖ โครงการจดัซื้อชุดโปรมแกรม
ระบบปฏิบตัิการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

จัดซื้อชุดโปรมแกรม
ระบบปฏิบตัิการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

๓,๘๐๐ ทต.ต้นไทร กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑    ๑๖ |  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๗ โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผล แบบ         
ที่ ๑  

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่๑ จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน         
๑ เครื่อง 

๒๒,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองการศึกษา             

๘ โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี ๑ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ 
ชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี ๑ (๒๗ 
หน้า/นาที) 

๗,๙๐๐ ทต.ต้นไทร กองการศึกษา             

๙ โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตดิผนัง 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทีย ู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 

๓๒,๔๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สาธารณสุข 

            

๑๐ โครงการจดัซื้อเครื่องตัดแต่ง        
พุ่มไม้  

จัดซื้อเครื่องตดัแต่งพุ่มไม้ ขนาด 
๒๒ นิ้ว ชนิดเครื่องยนต์แบบ 
มือถือ จ านวน ๒ เครื่อง 

๒๐,๔๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สาธารณสุข 

            

๑๑ โครงการจดัซื้อเก้าอี้ท างาน  จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน อ านวยการ
ระดับต้น จ านวน ๑ ตัว และ 
ช านาญงาน จ านวน ๑ ตัว 

๔,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กอง
สาธารณสุข 

            

๑๒ โครงการจดัซื้อตู้เก็บเอกสาร จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๒ 
ใบ 

๑๕,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

๑๓ โครงการจดัซื้อตู้เอกสาร 
 

จัดซื้อตู้เอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก ๔,๙๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑    ๑๗ |  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๔ โครงการจดัซื้อเครื่องอ่านพิกัด

ภูมิศาสตร์  
จัดซื้อเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์
ด้วยสญัญาณดาวเทียม แบบ
พกพามีเครื่องปรับสัญญาณ 
GPS แบบความไวสูง 

๒๕,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

๑๕ โครงการจดัซื้อล้อวัดระยะ จัดซื้อล้อวัดระยะทางชนิด         
ล้อหมุนเดินตาม 

๘,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

๑๖ โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุคส์ ส าหรับ
ประมวลผล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์       
โน้ตบุคส์ มีหน่วยประมวลผล
กลางไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก              
(๒ core) จ านวน ๑ หน่วย 

๒๑,๐๐๐ ทต.ต้นไทร กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลต้นไทร อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร                

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.๑ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 
      เขื่อน ระบบระบายน  า 
๑.๒ สร้างและปรับปรุงแห่งน  าอุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

 
๘ 
 
- 
- 
- 
๑ 

 
๑๐.๐๐ 

 
- 
- 
- 

๑.๒๕ 

 
๖,๗๗๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
๒๖.๓๔ 

 
- 
- 
- 

๐.๕๘ 

 
กองช่าง 

 
- 
- 
- 

กองช่าง 
รวม ๙ ๑๑.๒๕ ๖,๙๒๒,๐๐๐ ๒๖.๙๒  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบ 
      ยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 
      แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  
      โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะ  
      ยาเสพติด 

 
๒ 
 

๕ 
 

๑๙ 
 
- 

 
๒.๕๐ 

 
๖.๒๕ 

 
๒๓.๗๕ 

 
- 

 
๓,๐๕๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๘๕,๒๐๐ 

 
๖,๗๖๓,๗๖๐ 

 
- 
 

 
๑๑.๘๖ 

 
๑๙.๗๘ 

 
๒๖.๓๑ 

 
ส านักปลัด 

 
กองสวัสดิการฯ 

 
กองการศึกษา 

 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลต้นไทร อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร                

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และ 
      นันทนาการ 
๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน 
       การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓ 
 

๗ 
 
- 

๓.๗๕ 
 

๘.๗๕ 
 
- 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๔๒,๐๐๐ 
 
- 

๐.๕๔ 
 

๗.๑๖ 
 
- 

กองการศึกษา 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 
- 

รวม ๓๖ ๔๕.๐๐ ๑๖,๘๘๐,๗๖๐ ๖๕.๖๕  
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เก่ียวกับ 
     การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา 
     สาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยใน 
     ท้องถิ่น 
๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ 
      รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 

 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๓ 
 

 
 

๒.๕๐ 
 

๒.๕๐ 
 
 

๓.๗๕ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๐.๒๓ 
 

๐.๕๘ 
 
 

๐.๓๘ 

 
 

กองสวัสดิการฯ 
 

ส านักปลัด 
 
 

กองสวัสดิการฯ 

 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลต้นไทร อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร                

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพ  
      ในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

-  - - - 

รวม ๗ ๘.๗๕ ๓๑๐,๐๐๐ ๑.๑๙  
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน
พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมือง 
       ขายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเชิง 
      อนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  

 
 

๒ 
 
- 
๑ 
- 
 
- 

 
 

๒.๕๐ 
 
- 

๑.๒๕ 
- 
 
- 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
- 

๑๕๐,๐๐๐ 
- 
 
- 

 
 

๐.๓๑ 
 
- 

๐.๕๘ 
- 
 
- 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 
- 

กองสวัสดิการฯ 
- 
 
- 

รวม ๓ ๓.๗๕ ๒๓๐,๐๐๐ ๐.๘๙  
 

 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลต้นไทร อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร                

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกใน 
       การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบ 
      บ าบัดน  าเสีย 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

 
 
- 
- 
 

๑ 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 

๑.๒๕ 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 

๐.๑๑ 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 

กองช่าง 
- 
 
- 

รวม ๑ ๑.๒๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๑๑  
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปะ 
      วัฒนธรรฒ 
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนีย 
       บุคคล 
 

 
 

๔ 
 
- 
 
 

 
 

๕.๐๐ 
 
- 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

 
 

๑.๙๔ 
 
- 
 
 

 
 

กองการศึกษา 
 
- 
 
 

 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลต้นไทร อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร                

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

๖.๓ เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจน 
      ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและ 
      โบราณสถานในท้องถิ่น 
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก  
     เยาชน และประชาชน 

๒ 
 
- 
 
- 

๒.๕๐ 
 
- 
 
- 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 

๑.๑๖ 
 
- 
 
- 

กองการศึกษา 
 
- 
 
- 

รวม ๖ ๗.๕๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๓.๑๐  
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก          
ธรรมำภิบำล 
๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่ 
       บุคลากรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจน 
      สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลัก 
       ธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว 
       และมีประสิทธิภาพ 

 
 

๒ 
 

๑๖ 
 
- 
 
- 
 

 
 

๒.๕๐ 
 

๒๐.๐๐ 
 
- 
 
- 

 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐๙,๐๐๐ 
 
- 
 
- 

 
 

๑.๒๔ 
 

๐.๘๑ 
 
- 
 
- 

 
 

ส ำนักปลัด 
 

ส ำนักปลัด, กองคลัง 
กองสำธำรณสุขฯ, 
กองสวัสดิกำรฯ, 

กองช่ำง 

 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลต้นไทร อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร                

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ 
      บริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
      การด าเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

- 
 
- 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
 
- 

รวม ๑๘ ๒๒.๕๐ ๕๒๙,๐๐๐ ๒.๐๕  
รวมทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ ๒๕,๗๐๑.๙๖๐ ๑๐๐  
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