
๑ 

 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
สภาพทั่วไป 

เทศบาลต าบลต้นไทรได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ห่างจาก  
ท่ีว่าการอ าเภอบาเจาะ  ประมาณ  ๑๒กิโลเมตรประกอบด้วยพื้นท่ีบางส่วนของต าบลปะลุกาสาเมาะ ได้แก่ 
พื้นท่ีหมู่ท่ี ๑และหมู่ท่ี  ๖ (บางส่วน) มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  (สายปัตตานี – นราธิวาส)  พาดผ่าน
นอกนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๓ และ ๔๑๖๗ เชื่อมกับอ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๔๑๖๘ เชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๖๐ ไปยังอ าเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส 

 

๑. ด้านภายภาพ 
 

 ๑.๑ ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล     
เทศบาลต าบลต้นไทรได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมื่อวันท่ี๒๕พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒อยู่ห่างจาก  

ท่ีว่าการอ าเภอบาเจาะ  ประมาณ  ๑๒กิโลเมตรประกอบด้วยพื้นท่ีบางส่วนของต าบลปะลุกาสาเมาะ ได้แก่ 
พื้นท่ีหมู่ท่ี ๑และหมู่ท่ี  ๖ (บางส่วน) มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  (สายปัตตานี – นราธิวาส)  พาดผ่าน
นอกนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๓ และ ๔๑๖๗ เชื่อมกับอ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๔๑๖๘เชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๖๐ ไปยังอ าเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส 
 อาณาเขตและอาณาเขตติดต่อ  เทศบาลต าบลต้นไทร  มีพื้นท่ี ๑๑.๘๐ ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อดังนี ้
 ทิศเหนือ อาศัยเส้นแบ่งเขตการปกครอง ได้แก่ เส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดนราธิวาส   
มีพื้นท่ีติดต่อกับเขตอ าเภอสายบุรี 
 ทิศตะวันออก อาศัยเส้นแบ่งเขตการปกครอง  ได้แก่  เส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานี กับจังหวัด
นราธิวาส  มีพื้นท่ีติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี 
 ทิศใต้  อาศัยเส้นตรงท่ีก าหนดขึ้นติดต่อกับหมู่ท่ี ๕ ต าบลปะลุกาสาเมาะ และหมู่ท่ี ๒ ต าบล 
บาเระเหนือ มีพื้นท่ีเขตปกครองติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาเระเหนือ 
 ทิศตะวันตก อาศัยเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ปัตตานี – นราธิวาส  
ติดต่อกับหมู่ท่ี ๒ และหมู่ท่ี ๗ ต าบลปะลุกาสาเมาะ มีพื้นท่ีเขตปกครองติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปะลุกาสาเมาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองเทศบาลต าบลต้นไทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓ 

 

       ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ     
 เทศบาลต าบลต้นไทร  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขา มีล าคลองสาธารณะ ๒ สาย ไหล

ออกสู่ทะเลท่ีอ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาสและอ าเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี สภาพพื้นท่ีดินเป็นดิน
เหนียว และดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก แต่พื้นท่ีถนนทางเข้าวัดเชิงเขาเป็นท่ีลุ่มน้ าขัง หากขาด
การระบายน้ าท่ีดี  จะก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมได้ง่าย  

 

      ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
    โดยท่ัวไปสภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น ๒ ฤดู  คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝน  
    - ฤดูร้อน เร่ิมต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 
    - ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม – มกราคม 

 

      ๑.๔ ลักษณะของดิน 
    ลักษณะของดินในพื้นท่ีเป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การท าการเกษตรและปลูกข้าว 

 

      ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
    มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าสายบุรี 
 

      ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
    ในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร ไม่มีพื้นท่ีป่าไม้ 
 

๒. ด้านการเมืองการปกครอง 
 

 ๒.๑ เขตการปกครอง   
เทศบาลต าบลต้นไทรได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ห่างจาก  

ท่ีว่าการอ าเภอบาเจาะ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นท่ีบางส่วนของต าบลปะลุกาสาเมาะ ได้แก่ 
พื้นท่ีหมู่ท่ี ๑และหมู่ท่ี  ๖ (บางส่วน) มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  (สายปัตตานี – นราธิวาส)  พาดผ่าน
นอกนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๓ และ ๔๑๖๗ เชื่อมกับอ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๔๑๖๘ เชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๖๐ ไปยังอ าเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส 
ชุมชนซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร มีท้ังหมด ๘ ชุมชน ประกอบด้วย 

ชุมชนท่ี  ๑  ชุมชนตลาดต้นไทร นายอาทิวัฒน์  แวเยนา  ประธานชุมชน 
ชุมชนท่ี  ๒  ชุมชนบือแนปีแย นายอับดุลนาเซร์  มาน๊ะ  ประธานชุมชน 
ชุมชนท่ี  ๓  ชุมชนลูโบะบูตา นายรุสลัน  มะหลง  ประธานชุมชน 
ชุมชนท่ี  ๔  ชุมชนบอเวาะลือเมาะ  นายสะดี  ดีแม   ประธานชุมชน 
ชุมชนท่ี  ๕  ชุมชนบาตู  นายรอซาลี  วานิ   ประธานชุมชน  
ชุมชนท่ี  ๖  ชุมชนลูโบะกาหยี นายสุไลมาน  ดอแม  ประธานชุมชน  
ชุมชนท่ี  ๗  ชุมชนเฉลิม  นางสาวไซนุง  มิเหาะ  ประธานชุมชน 
ชุมชนท่ี  ๘  ชุมชนกอตอ  นายมัครี  มีเหาะ   ประธานชุมชน  
 

 
 
 



๔ 

๒.๒ การเลือกต้ัง     
           เทศบาลต าบลต้นไทร มีชุมชนท้ังหมด ๘ ชุมชน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  ๒  เขต โดยแยกเป็น
เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ประกอบด้วย หมู่ท่ี ๑ และเขตเลือกตั้งท่ี ๒ ประกอบด้วย หมู่ท่ี ๖ 
    ด้านการเมือง ประกอบด้วย 

๑. ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาล ท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย  
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ และเขตท่ี ๒ ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จ านวน ๑๒ คน 
ด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 

๑. นายอาดานา  เสะแม  ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
๒. นายมาหามะตาเยะ โตะละ รองประธานสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
๓. นายคาแร็ม แมเยาะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร เขต ๑ 
๔. นายมะบีดี สาแลเมาะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร เขต ๑ 
๕. นายมืออาลี  เจะมะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร เขต ๑ 
๖. นายอับดุลเลาะ  กูแซ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร เขต ๑ 
๗. นายอุสมาน วาเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร เขต ๑ 
๘. นายซุลกรีนัย  สาแมะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร เขต ๒ 
๙. นายยะโก๊ะ  สามะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร เขต ๒ 
๑๐. นายอาหามะ  อาแซ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร เขต ๒ 
๑๑. นายอูมา  มีเหาะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร เขต ๒ 
๑๒. นายหามะบีดี เซ็งสาเมาะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร เขต ๒ 

     ๒. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี ท าหน้าท่ีบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย แต่งตั้ง
รองนายกเทศมนตรี จ านวน ๒ คน เลขานุการฯ จ านวน ๑ คน และท่ีปรึกษาฯ จ านวน ๑ คน 
  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลต้นไทร 

๑. นายเจะอูเซ็ง  สาและ  นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
๒. นายอับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ  รองนายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
๓. นายอาฮามะ  วาเงาะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
๔. นางปัทมา  มูซอ   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
๕. นายรุสดี  อาแวโกะ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 

 

๓. ประชากร 
    ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร    

ชุมชนตลาดต้นไทร    จ านวนประชากรชาย ๓๘๒  คน จ านวนประชากรหญิง  ๓๙๒  คน 
                         จ านวนครัวเรือน  ๑๙๗ ครัวเรือน  
ชุมชนบือแนปีแย       จ านวนประชากรชาย ๓๗๗  คน จ านวนประชากรหญิง  ๔๐๐  คน 
                         จ านวนครัวเรือน  ๑๗๘ ครัวเรือน  
ชุมชนลูโบะบูตา       จ านวนประชากรชาย ๑๕๕  คน จ านวนประชากรหญิง  ๑๕๗  คน 
                         จ านวนครัวเรือน  ๗๑ ครัวเรือน  
ชุมชนบอเวาะลือเมาะ จ านวนประชากรชาย ๒๑๔ คน จ านวนประชากรหญิง  ๒๖๓  คน 
                         จ านวนครัวเรือน  ๑๒๒ ครัวเรือน  
ชุมชนบาตู       จ านวนประชากรชาย ๓๐๖ คน จ านวนประชากรหญิง  ๓๐๑  คน 



๕ 

                         จ านวนครัวเรือน ๑๕๔ ครัวเรือน  
ชุมชนลูโบะกาหยี       จ านวนประชากรชาย ๑๒๖ คน จ านวนประชากรหญิง  ๑๔๕  คน 
                         จ านวนครัวเรือน ๕๙ ครัวเรือน  
ชุมชนเฉลิม       จ านวนประชากรชาย ๙๒ คน จ านวนประชากรหญิง  ๑๑๖  คน 
                         จ านวนครัวเรือน ๕๖ ครัวเรือน  
ชุมชนกอตอ       จ านวนประชากรชาย ๑๔๒ คน จ านวนประชากรหญิง  ๑๔๘  คน 
                         จ านวนครัวเรือน ๗๕ ครัวเรือน  
 

     ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนประชากร (ปี) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

๐-๕ ปี  ๒๔๔ ๒๒๖ ๔๗๐  
๖-๑๐  ๒๐๓ ๒๓๒ ๔๓๕  
๑๑-๑๕  ๑๙๖ ๒๓๔ ๔๓๐  
๑๖-๒๐  ๒๐๙ ๒๑๒ ๓๒๑  
๒๑-๒๕  ๑๘๐ ๒๐๘ ๓๘๘  
๒๖-๓๐  ๒๐๒ ๑๗๗ ๓๗๙  
๓๑-๓๕  ๑๗๔ ๒๐๖ ๓๘๐  
๓๖-๔๐  ๑๘๕ ๑๘๓ ๓๖๘  
๔๑-๔๕  ๑๓๖ ๑๕๖ ๒๙๒  
๔๖-๕๐  ๑๕๔ ๑๗๗ ๓๓๑  
๕๑-๕๕ ๑๕๑ ๑๕๙ ๓๑๐  
๕๖-๖๐  ๙๓ ๑๒๔ ๒๑๗  

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนประชากร (ปี) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

๖๑-๖๕  ๘๙ ๘๕ ๑๗๔  
๖๖-๗๐  ๕๘ ๗๐ ๑๒๘  
๗๑-๗๕  ๔๒ ๔๖ ๘๘  
๗๖-๘๐  ๒๘ ๔๒ ๗๐  
๘๑-๘๕  ๑๕ ๓๒ ๔๗  
๘๖-๙๐  ๑๓ ๑๒ ๒๕  
๙๑-๙๕  ๘ ๘ ๑๖  
๙๖-๑๐๐ ๒ ๒ ๔  
มากกว่า ๑๐๐ ปี  - ๑ ๑  

     
๔. สภาพทางสังคม 
    ๔.๑ การศึกษา  

   - โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่  
     โรงเรียนบ้านบาตู (มิตรภาพท่ี ๖๖)   



๖ 

     โรงเรียนบ้านบือแนปีแย    
    - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จ านวน  ๑  แห่ง 
     โรงเรียนเจริญศาสตร์    
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน ๑ แห่ง 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร   

 

๔.๒ สาธารณสุข    
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปะลุกาสาเมาะ จ านวน  ๑  แห่ง 

   - คลินิก      จ านวน  ๑  แห่ง  
   ๔.๓ อาชญากรรม    

      - 
   ๔.๔ ยาเสพติด 
         ยาเสพติดมีพื้นท่ีเฝ้าระวัง คือ ชุมชนบอเวาะลือเมาะ 

 
๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
 

ประเภทงาน สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ (คน) 
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ ๔ 
สงเคราะห์ผู้พิการ ๑๔๑ 
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ๔๒๕ 
สงเคราะห์ครอบครัวยากจน ๗ 
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ/ อุบัติภัย ๑๐ 
ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ 

๔ 

 
 

 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
    ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง  
     เทศบาลต าบลต้นไทร มีถนนท่ีใช้ในการคมนาคม ประกอบด้วยเส้นทางต่างๆ ดังนี้ 
     ชุมชนตลาดต้นไทร  หมู่ท่ี ๑ ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ล าดับที่ ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

๑ เพชรเกษม ๒,๔๕๐ ๒๒ ลาดยาง  
๒ ต้นไทร – ไม้แก่น ๓,๒๐๐ ๗ ลาดยาง  
๓ ท่านอก ๕๔๐ ๖ ลาดยาง  
๔ ก าปงบากา ๒,๒๕๐ ๕ คอนกรีต  
๕ หะยียูโซะ ๑๗๕ ๔ คอนกรีต  
๖ กูโบร์บาตู ๑๒๐ ๔ คอนกรีต  
๗ ดับเพลิง ๒๕๐ ๕ คอนกรีต  

 



๗ 

ชุมชนบอเวาะลือเมาะ หมู่ท่ี ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

๑ ต้นไทร – ไม้แก่น ๓,๒๐๐ ๗ ลาดยาง  
๒ บือแนจือเนาะ ๑,๖๕๐ ๖ ลาดยาง  
๓ หะยีมะแอ ๕๙๐ ๔ คอนกรีต  
๔ โตะละ ๗๙๐ ๔ คอนกรีต  
๕ โตะมูเด็ง ๑,๕๔๐ ๔ คอนกรีต  
๖ แบฮะ – โตะมูเด็ง ๔๐๐ ๔ ลูกรัง  
 

 

ชุมชนบือแนปีแย หมู่ท่ี ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

๑ ต้นไทร – ไม้แก่น ๓,๒๐๐ ๗ ลาดยาง  
๒ บือแนปีแย – บือเระ ๑.๓๐๐ ๗ ลาดยาง  
๓ เจริญศาสตร์ ๑,๖๕๐ ๖ ลาดยาง  
๔ บาโงเจะลา ๗๕๐ ๕ ลาดยาง  
๕ โคกแตยอ ๔๙๐ ๕ ลาดยาง  
๖ ก าปงบากา – ท่านอก ๕๔๐ ๕ คอนกรีต  
๗ สนามฟุตบอล ๒๐๐ ๔ คอนกรีต  
๘ ซอยปอเนาะ ๑๘๐ ๔ คอนกรีต  
๙ หัวสะพาน – โคกแตยอ ๑,๒๕๐ ๔ ลูกรัง  

๑๐ แบเย็ง ๓๐๐ ๔ คอนกรีต  
 

    ชุมชนลูโบะบูตา หมู่ท่ี ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

๑ ต้นไทร – ไม้แก่น ๓,๒๐๐ ๗ ลาดยาง  
๒ บาลาเสาะ ๔๕๐ ๔ คอนกรีต  
๓ ลูโบะบูตา ๗๐๐ ๕ ลาดยาง  

    ชุมชนลูโบะบูกาหยี หมู่ท่ี ๑ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 



๘ 

๑ ลูโบะกาหยี ๑,๓๕๐ ๖.๐๐ ลาดยาง  
๒ ลูโบะกาหยี – บูเกะตาโมง ๑,๒๕๐ ๕.๐๐ ลาดยาง  
๓ ลูโบะกาหยี – เฉลิม ๑,๔๕๐ ๕.๐๐ ลูกรัง  
๔ ลูโบะกาหยี – มะแซ ๐.๓๐๐ ๔.๐๐ คอนกรีต  

      
ชุมชนบาตู หมู่ท่ี ๖ ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

๑ เพชรเกษม ๒,๔๕๐ ๒๒ ลาดยาง  
๒ ต้นไทร – ตะโละดือรามัน ๘๐๐ ๑๐ ลาดยาง  
๓ บูเกะตาโมง ๑,๖๕๐ ๕ ลาดยาง  
๔ ลูโบะกายี ๑,๓๕๐ ๖ ลาดยาง  
๕ ลูโบะกายี – บูเกะตาโมง ๑,๔๕๐ ๕ ลาดยาง  
๖ มะยูนุ ๖๐๐ ๕ ลาดยาง  
๗ เทศบาล ซอย ๑–๓ ๓๘๐ ๔ คอนกรีต  
๘ ซอย สุราบายาซอย ๑-๓ ๒๙๐ ๔ คอนกรีต  
๙ หลังตาดีกา – ร.ร บาตู ๖๕๐ ๕ คอนกรีต  

๑๐ ดูซงตือเงาะห์ ๑,๒๐๐ ๕ ลูกรัง  
 

   ชุมชนเฉลิม หมู่ท่ี ๖ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

๑ เพชรเกษม ๒,๔๕๐ ๒๒ ลาดยาง  
๒ เฉลิม – ชะมูแว ๑,๖๘๐ ๖ ลาดยาง  
๓ ถนนเปาะเตะ ๒๐๐ ๔ คอนกรีต  
๔ ตังหยง ๘๗๐ ๔ ลูกรัง  
 

    
 ชุมชนกอตอ หมู่ท่ี ๖ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

๑ ถนนกอตอ – ไม้แก่น ๑,๔๕๐ ๗ ลาดยาง  
 
 

     ๕.๒ การไฟฟ้า   
     ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทรมีไฟฟ้าใช้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ 
     ๕.๓ การประปา  



๙ 

     มีการให้บริการน้ าประปาของเทศบาลต าบลต้นไทร  
     ๕.๔ โทรศัพท์ 
     ปัจจุบันทุกชุมชนใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ) เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในปัจจุบันโทรศัพท์  
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการติดต่อส่ือสาร 
     ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    มีท่ีท าการไปรษณีย์ จ านวน  ๑  แห่ง และท่ีท าการไปรษณีย์ของเอกชน  จ านวน  ๑ แห่ง 
 

 ๖. ระบบเศรษฐกิจ 
    ๖.๑ การเกษตร  
     ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกยางพารา  
ท านา ท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัว และรับจ้าง 
     ๖.๒ การประมง  
     การประมงในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร ได้แก่ การเล้ียงปลาในกระชัง ตั้งอยู่ท่ี ชุมชนกอตอ 
และชุมชนเฉลิม 
     ๖.๓ การปศุสัตว์ 
     การปศุสัตว์ ได้แก่ การเล้ียงโค กระบือ แพะ ไก่ และเป็ด 
     ๖.๔ การบริการ 
      ๑. ประเภทธุรกิจร้านอาหารและแผงลอย  จ านวน  ๓๓  ร้าน 
     ๒. ประเภทธุรกิจร้านขายของช า   จ านวน  ๒๗  ร้าน     
    ๓. ประเภทธุรกิจบริการ    จ านวน    ๑  ร้าน 
     ๔. ประเภทธุรกิจร้านซ่อมรถ   จ านวน  ๑๐  ร้าน 
     ๕. ประเภทธุรกิจร้านเส้ือผ้า   จ านวน  ๑๖  ร้าน 
     ๖. ประเภทธุรกิจพาณิชยกรรมและการบริการ จ านวน  ๓๕  ร้าน 
 
     ๖.๕ การท่องเท่ียว 
     เทศบาลต าบลต้นไทรเป็นเส้นทางไปยังแหล่งเท่ียว ได้แก่ วัดเชิงเขา ต าบลปะลุกาสาเมาะ 
และน้ าตกปาโจ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
     ๖.๖ อุตสาหกรรม 
     ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
     ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    กลุ่มอาชีพของเทศบาลต าบลต้นไทร ประกอบด้วย 
     - กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้า 
     - กลุ่มท าขนม 
     ๖.๘ แรงงาน 
      ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกยางพารา  
ท านา ท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัว และรับจ้าง 
 

 
 



๑๐ 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
    ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
   เทศบาลต าบลต้นไทร มีชุมชนท้ังหมด ๘ ชุมชน ประกอบด้วย 

๑. ชุมชนตลาดต้นไทร 
๒. ชุมชนบาตู 
๓. ชุมชนบือแนปีแย 
๔. ชุมชนลูโบะบูตา 
๕. ชุมชนบอเวาะลือเมาะ 
๖. ชุมชนลูโบะกาหยี 
๗. ชุมชนเฉลิม 
๘. ชุมชนกอตอ 

 ๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร  
        ลักษณะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ในเขตเทศบาลต าบลต้นไทรสามารถแยก
รายละเอียดดังนี้ 

     - ท านา มีพื้นท่ี ๑,๔๐๑ ไร่และครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพท านา มีประมาณ ๔๓๒ ครัวเรือน 
ผลผลิตโดยเฉลี่ยไร่ละ ๑๘-๒๑ ถัง 

     - ท าสวนยางพารามีพื้นท่ี ๑,๒๓๕ ไร่ และครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพสวนยางประมาณ ๒๓๖ 
ครัวเรือน ผลผลิตจากการท าสวนยางพาราโดยเฉลี่ย ๕ แผ่น/ ไร่ 

     - การท าสวนผลไม้มีพื้นท่ี  ๒,๑๔๒ ไร่  และครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพท าสวนผลไม้  ประมาณ  
๒๐๑ ครัวเรือน  ผลผลิตผลไม้ต่อปีต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ย ๓๕,๐๐๐  -  ๕๐,๐๐๐ บาท 
     ๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
   - มีแม่น้ าสายบุรี ไหลผ่านชุมชนเฉลิม และกอตอ 
     ๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
   เทศบาลต าบลต้นไทร มีบริการน้ าประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 
 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    ๘.๑ การนับถือศาสนา 
   ประชากรในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร นับถือศาสนาอิสลาม ๑๐๐% 
     ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี  
   เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ลักษณะวัฒนธรรมประเพณีส่วนใหญ่จึง
เป็นของชาวไทยมุสลิม ได้แก่ 

๑. ประเพณีท าขนมอาซูรอ จะจัดขึ้นในเดือนแรกของศาสนาอิสลาม คือ เดือนมูฮัรรอม เป็น
ประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค าว่าอาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การ
รวมกัน คือการน าส่ิงของท่ีรับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมารวมกัน มีท้ังชนิดคาวและหวาน การกวนอาซู
รอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข 

๒. ประเพณีจัดงานเมาลิด “เมาลิด” เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า เกิด ท่ีเกิด หรือวันเกิดซ่ึง
หมายถึง วันสมภพของ นบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ตรงกับวันท่ี ๑๒ ของเดือนรอบีอุลเอาวัล หรือเดือนท่ี ๓ ตาม
ปฏิทินอาหรับ วันเมาลิดนอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสมภพของนบีมูฮัมหมัดแล้ว ยังเป็นการร าลึก



๑๑ 

ถึงวันท่ีท่านลี้ภัยจากนครเมกกะไปสู่นครมาดีนะห์ และเป็นวันมรณกรรมของท่านอีกด้วย กิจกรรมต่างๆ ใน
วันเมาลิดได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร์อัล-กุรอาน การบรรยายธรรม การแสดงนิทรรศการ การเล้ียงอาหาร ฯลฯ 

๓. ประเพณีถือศีลอด  (ถือบวช)  เมื่อถึงเดือน “รอมฎอน” หรือเดือนท่ี ๙ ของปี
ฮิจเราะห์ศักราช ชายไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศีลอด นับเป็นเวลา ๑ เดือนเต็ม ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ให้อาหารและน้ าล่วงล้ าเข้าไปในล าคอนับตั้งแต่ตะวันสางไปจนถึงตะวันลับขอบฟ้า 
และจะเร่ิมรับประทานอาหารเมื่อถึงเวลา (ประมาณ ๖ โมงเย็นล่วงไปแล้ว) จนถึงก่อนสว่าง 

๔. ประเพณีฮารีรายอ วันรายอมีอยู่ ๒ วัน คือ  
(๑) วันรายออีดิลฟิตรี ตรงกับวันท่ีหนึ่งของเดือนเซาวาล ซ่ึงเป็นเดือนท่ีสิบทางจันทรคติ 

ในวันรายอจะมีการจ่ายซากาตฟิตเราะฮ์ การขอขมาอภัยซ่ึงกันและกัน การเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง และมีการ
เล้ียงอาหาร  

(๒) วันรายออีดิลอัฏฮา หรือท่ีเรียกว่า “วันฮารีรายอฮัจญี” ตรงกับวันท่ีสิบของเดือนซุล
ฮิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบฮัจย์ จะละหมาดร่วมกัน และจะมีการเชือดสัตว์ เช่น วัว แพะ แกะ เพื่อ
แจกจ่ายให้กับคนยากจน หรือจัดงานเล้ียงตามบ้าน โดยเชิญญาติ พี่น้อง มิตรสหายรับประทานอาหารร่วมกัน 
   ๕. การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเก่ียวเนื่องกับเร่ืองความสะอาด คือ 
การขลิปผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชายหรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “มาโซะยาวี” ซ่ึงกระท าแก่
เด็กชายท่ีมีอายุระหว่าง ๒ – ๑๐ ปี ส่วนการจัดเล้ียงอาหารในวันเข้าสุนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 
   ๖. ประเพณีปาแกปูโละ เป็นภาษาท้องถิ่น แปลว่า “กินเหนียว” ประเพณีการกินเหนียวของ
ชายไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงานและเข้าสุนัต ค าว่า “กินเหนียว” มิใช่ว่า
เจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเล้ียงอาหารธรรมดาท่ัวไปนั่นเอง 
 

     ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   - ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร ได้แก่ การท ากรงนกหัวจุก 
การท าขนมต่างๆ ได้แก่ ลอปะตีแก  
   - ภาษาถิ่นท่ีใช้ คือ ภาษามาลายูท้องถิ่น เพราะประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
 

     ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
   สินค้าพื้นเมืองท่ีส าคัญ ได้แก่ นาซิดาแฆ 
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๙.๑ น้ า 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน ๑ แห่ง คือ แม่น้ าสายบุรี ไหลผ่านบริเวณชุมชนเฉลิม และชุมชน
กอตอ 
     ๘.๒ ป่าไม้ 
   ในพื้นท่ีไม่มีเขตป่าไม้ 
     ๘.๓ ภูเขา 
   ในพื้นท่ีไม่มีภูเขา 
     ๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ในพื้นท่ีไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญ 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 ๑๐. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
   - เทศบาลต าบลต้นไทร ได้ประกาศก าหนดการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลออกเป็น ๑ 
ส านัก ๕ กอง ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสวัสดิการ
สังคม กองคลัง และกองช่าง 
   - อัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลต้นไทร มีท้ังหมด ๔๐ คน แยกเป็นพนักงาน
เทศบาล ๑๔ คน ลูกจ้างประจ า ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๒ คน และพนักงานจ้าง  ๑๓ คน 
    
 
- การบริหารงานคลัง 

ประเภทรายรับ 
รายรับ (บาท) 

หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.หมวดภาษีอากร ๓๓๑,๒๙๙.๐๗ ๒๙๔,๘๗๖.๗๒ ๔๖๒,๘๓๔.๕๕  
๒.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

๔๗,๖๗๖.๐๐ ๔๗,๗๔๐.๐๐ ๒๓๔,๖๐๗.๐๐  

๓.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๓๖๓,๓๙๓.๐๐ ๔๑๑,๙๑๓.๐๐ ๔๔๘,๗๘๐.๐๐  
๔.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๖,๕๗๔.๐๐ ๑๔,๗๖๑.๘๐ ๓,๒๔๐.๐๐  
๕.หมวดภาษีจัดสรร ๑๘,๔๕๓,๔๕๑.๖๕ ๑๙,๗๙๖,๒๐๗.๕๕ ๒๐,๕๗๓,๕๕๑.๓๔  
๖.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๔,๔๗๘,๕๒๖ ๑๕,๕๔๙,๑๐๙ ๑๒,๔๙๕,๓๐๗  

รวมทั้งสิ้น ๓๓,๖๘๐,๙๒๐.๓๘ ๓๖,๑๑๔,๖๐๘.๓๐ ๓๔,๒๑๘,๓๒๐.๑๓  
 

ประเภทรายจ่าย 
รายจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.งบกลาง ๗๘๔,๖๗๔.๓๘ ๒,๕๙๕,๘๕๓.๘๖ ๒,๓๔๙,๙๔๖.๔๘  
๒.งบบุคลากร ๘,๒๐๔,๒๙๒.๐๐ ๑๑,๕๔๖,๐๖๗๐๐ ๘,๕๑๔,๗๘๖.๐๐  
๓.งบด าเนินการ ๘,๑๖๙,๕๘๕.๔๒ ๑๑,๘๔๔,๓๘๙.๘๘ ๑๐,๓๐๔,๐๒๑.๘๕  
๔.งบลงทุน ๒,๗๐๔,๘๐๐.๐๐ ๒,๙๓๘,๐๖๐.๐๐ ๔,๐๒๐,๔๐๐.๐๐  
๕.งบเงินอุดหนุน ๒,๓๖๓,๔๗๐.๔๔ ๓,๘๙๑,๖๗๐.๓๐ ๓,๘๗๕,๙๘๐.๘๔  

รวมทั้งสิ้น ๒๒,๒๒๖,๘๒๒.๒๔ ๓๒,๘๑๖,๐๔๑.๐๔ ๒๙,๐๖๕,๑๓๕.๑๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

ส่วนที่ ๒ 
                      สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

        ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
     จากข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลต้นไทร 
สรุปการตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลต าบลต้นไทร รายละเอียดดังนี้ 
 

     ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
    ตั้งงบประมาณรายรับไว้  ๓๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
     ประมาณการรายจ่ายไว้  ๓๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
     รายรับจริง   ๓๓,๘๑๑,๙๕๑.๒๔ บาท 
     รายจ่ายจริง   ๓๐,๓๔๕,๘๓๔.๑๔ บาท 
 

    ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     ตั้งงบประมาณรายรับไว้  ๓๗,๘๖๙,๔๐๐  บาท 
     ประมาณการรายจ่ายไว้  ๓๗,๘๖๙,๔๐๐  บาท 
     รายรับจริง   ๓๖,๑๒๔,๖๗๖.๘๖ บาท 
     รายจ่ายจริง   ๓๔,๕๗๘,๐๔๑.๐๔ บาท 
 

     ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
     ตั้งงบประมาณรายรับไว้  ๓๗,๒๐๐,๐๐๐  บาท 
     ประมาณการรายจ่ายไว้  ๓๗,๒๐๐,๐๐๐  บาท 
     รายรับจริง   ๓๕,๘๙๒,๙๕๔.๙๙ บาท 
     รายจ่ายจริง   ๓๒,๓๒๙,๑๙๔.๔๔ บาท 
 

     ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
     ตั้งงบประมาณรายรับไว้  ๔๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
     ประมาณการรายจ่ายไว้  ๔๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

        ๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
     ๑.๒.๑ เชิงปริมาณ 
      ๑. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๕๙) 
      เทศบาลต าบลต้นไทร ได้ประกาศใช้ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๕๙) เมื่อวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยก าหนดโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) รวม ๔๕๔ โครงการ งบประมาณ ๒๒๑,๑๑๙,๒๘๐ บาท สามารถแยกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๗ ๕ 
๒. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ๑ ๑ 
๓. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ๑๑ ๒ 
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖๒ ๓๙ 

๕. ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓๐ ๑๔ 
๖. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๖ ๓ 
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี ๒๒ ๑๖ 
๘. พัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข ๔ ๑ 

รวมทั้งหมด ๑๔๑ ๘๑ 
 
   ๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐     
        ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร ได้รับการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพตามควร
แก่สถานะการเงินตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของเทศบาลต าบลต้นไทร 
   ๑. เทศบาลต าบลต้นไทร มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมในการท าการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ 
การปลูกข้าว ปลูกพืช การเล้ียงสัตว์ เพราะมีระบบการสูบน้ าชลประทานด้วยไฟฟ้าเพื่ออ านวยประโยชน์
ให้แก่ประชาชนท่ีปลูกข้าว และปลูกพืชทางการเกษตร 
    ๒. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายสายหลักกับจังหวัดใกล้เคียงและภูมิภาคอ่ืนๆ 
จึงเป็นศูนย์กลางกระจายและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
   ๓. เป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค – บริโภค ท้ังค้าปลีก และค้าส่ง 

๔. การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังโดยการปรับปรุงระบบระบายน้ า เช่น คูระบายน้ า ท่อระบาย
น้ า ฯลฯ 
    ๕. การจัดให้มีการคมนาคมท่ีสะดวก เช่น การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน 
การปรับผิวจราจร ฯลฯ 
    ๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การฝึกอาชีพ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและ    
ผู้พิการ การกีฬาและนันทนาการ การสาธารณสุข ฯลฯ 



๑๕ 

จากด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๒๕๕๖ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอยู่อยู่ในระดับท่ีดีพอประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยง กับการพัฒนาหลายๆ ปีท่ีผ่านมา และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ สามารถ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น นอกจากการพัฒนายังได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับท่ี ๙ 

การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแล้ว 
เทศบาลต าบลต้นไทร ยังยึดหลักการ/แนวทางการพัฒนาอีก ๔ ด้าน ดังนี้ 

- การพัฒนาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น 
- การพัฒนาจากความต้องการของประชาชน 
- การพัฒนาตามนโยบายและแนวทางของคณะผู้บริการ 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ท่ีวางไว้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้บางส่วนตามความจ าเป็นและความส าคัญ
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น รวมท้ังงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแต่ละปี ผลงานท่ีประชาชน  
ชื่นชอบมากท่ีสุด คือ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา และก่อสร้าง ปรับปรุงถนน  
การขยายเขตไฟฟ้า ซ่ึงมีโครงการซ่ึงด าเนินการเสร็จแล้ว โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
โดยการใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินสะสมของเทศบาล เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล และงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ แยกตามสาขาการพัฒนา
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

สาขาโครงสร้างพื้นฐานผล การปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ท าให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและได้รับการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางท่ีดีขึ้น มีถนนหนทางท่ีสะดวกขึ้นกว่าเดิม สามารถน าผลิตผลทางการเกษตรออกมา
จ าหน่ายตลาดต้นไทรได้สะดวกขึ้น แม้จะเป็นช่วงฤดูฝนและผลจากการด าเนินการท าให้ลดปัญหาน้ า ท่วมขัง
ไปได้ในระดับหนึ่ง แต่แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานยังมีถนน คูระบายน้ า ยังมีไม่เพียงพอและท่ัวถึง 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ยังจะต้องพัฒนาปรับปรุงกันต่อไป 

สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ และสาขาการพัฒนาสังคม เทศบาลได้ปรับปรุงและจัดตั้งชุมชน
ภายในเขตเทศบาล และให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตรวจสอบการปฏิบัติงาน อีกท้ังเทศบาลได้
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัวได้ต่อไป โดยเทศบาลได้ให้การสนับสนุนจัดท าเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ  
ท าใหส้ภาพทางสังคมท าให้ประชาชนมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเข้ามีส่วนช่วย
ในการพัฒนาเทศบาลได้ดีในระดับหนึ่ง ส าหรับสภาพเศรษฐกิจของชุมชนใน ๗ ชุมชน เทศบาลท าให้ 
กลุ่มอาชีพได้มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าหัตกรรมพื้นบ้านออกจ าหน่าย แต่ก็ยังมีปัญหาในเร่ืองผลผลิตหัตกรรม
และผลผลิตทางการเกษตรในเร่ืองตลาดรองรับ และปัญหาเร่ืองชุมชนขาดการรวมกลุ่ม ท าให้เสียโอกาส  
ในการแข่งขันกับตลาดภายนอกท่ีเข้มแข็งกว่า และยังมีปัญหาในเร่ืองคุณภาพสินค้าท่ีน าออกจ าหน่าย 
จ าเป็นต้องให้ค าแนะน าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

สาขาการพัฒนาการเมือง การบริหารผลการพัฒนาการเมือง การบริหารปรากฏผลเป็น
รูปธรรมชัดเจนกว่าทุกด้านพัฒนา โดยในประมาณ ๒๕๕๖ เทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน
เทศบาลต าบลต้นไทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จนเป็นรูปธรรมสามารถรองรับให้การบริการประชาชนได้เต็มก าลัง
ความสามารถ อีกท้ังจัดซ้ือจัดหาเค ร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้กับกอง ฝ่าย งาน ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีให้มี



๑๖ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เต็มก าลังความสามารถ เพื่อรองรับการบริการประชาชน แต่ท้ังนี้เทศบาลก็ยัง
ต้องพิจารณาปรับปรุงในอีกหลายกอง ฝ่าย งาน ต่อไป เร่งรีบแก้ไขปรับปรุงท้ังเร่ืองสถานท่ีปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และบุคลากรการปฏิบัติงานให้เพียงพอพร้อมท้ังในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจโครงการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ในอนาคตต่อไป 

 

๒.๒ ผลกระทบ 
ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลต้นไทร 
 

 ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
   จากสภาพปัญหาจากความต้องการของประชาชนจะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลต้นไทร ไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ครบทุกปัญหาเนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด  ดังนั้น 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลต าบลต้นไทรจึงพิจารณา
ด าเนินงานในแต่ละด้านตามล าดับความส าคัญก่อน  - หลังเป็นส าคัญ การคาดการณ์ทิศทางการพัฒนาใน
อนาคตนั้น ปัญหาส่วนใหญ่ในเขตต าบลต้นไทรยังคงเป็นปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จากการประชาคม) 
และทางคณะผู้บริหารยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เทศบาลต าบลต้นไทรจ าเป็นต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และสอดคล้องกับงบประมาณ รวมท้ังการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีภารกิจตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดแก่ประชาชนในเขตต าบลต้นไทร
ต่อไป     
 

จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท่ีผ่านมา สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอยู่ใน
ระดับท่ีดีพอประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ในหลายๆ ปี ท่ีผ่านมาและสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ท้องถิ่น นอกจาการพัฒนายังได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ 

การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแล้ว 
เทศบาลต าบลต้นไทร ยังยึดหลักการ/แนวทางการพัฒนา อีก ๓ ด้าน ดังนี้ 

 
 

๑. การพัฒนาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น 
๒. การพัฒนาจากความต้องการของประชาชน 
๓. การพัฒนาตามนโยบายและแนวทางของคณะผู้บริหาร 
 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ท่ีผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้บางส่วนตามความจ าเป็นและความส าคัญในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น รวมท้ังงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแต่ละปี ผลงานท่ีประชาชนชื่นชอบ
มากท่ีสุด ก็คือ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา และการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน  การขยาย
เขตไฟฟ้า  ซ่ึงมีโครงการซ่ึงด าเนินการเสร็จแล้ว โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการ
ใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินสะสมของเทศบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
และงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ แยกตามสาขาการพัฒนาด้านต่างๆ 
ดังนี้ 



๑๗ 

สาขาโครงสร้างพื้นฐานผลการปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับ
การบริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและได้รับการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางท่ีดีขึ้น มีถนนหนทางท่ีสะดวกขึ้นกว่าเดิม สามารถน าผลิตผลทางการเกษตรออกมาจ าหน่ายตลาด  
ต้นไทรได้สะดวกขึ้น แม้จะเป็นช่วงฤดูฝนและผลจากการด าเนินการท าให้ลดปัญหาน้ าท่วมขังไปได้ระดับหนึ่ง
แต่โครงสร้างพื้นฐานก็ยังมีไม่เพียงพอและท่ัวถึง เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซ่ึงในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ เทศบาลได้มีการริเร่ิมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ าเพื่อรองรับระบบน้ าประปาท่ีก าลังด าเนินการ 
 สาขาการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติผลการพัฒนาน าโครงการมาจัดลงใน
งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘ สามารถปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาล ให้เป็นเมือง  
น่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนต้นไทร สองฟากถนนเพชรเกษมงามตา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นอีกท้ัง
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลยังได้ปรับปรุงพัฒนาทางเท้ารวมถึงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเพชรเกษม  
สาย ๔๒ ซ่ึงเป็นเส้นทางประตูสู่จังหวัดนราธิวาสให้สวยงามขึ้นจากเดิมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลก็ยังต้องมีการปรับปรุงและพิจารณาต่อไปเพื่อให้การพัฒนาชุมชนเทศบาลเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 
 สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ และสาขาการพัฒนาสังคมเทศบาลได้ปรับปรุงและจัดตั้งชุมชนภายในเขต
เทศบาล  และให้ชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาตรวจสอบการปฏิบัติงานอีกท้ังเทศบาลได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได้ต่อไป  โดยเทศบาลได้ให้การสนับสนุนจัดท าเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปีงบประมาณท าให้สภาพ
ทางสังคมท าให้ประชาชนมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเข้ามีส่วนช่วยในการพัฒนา
เทศบาลได้ดีในระดับหนึ่ง ส าหรับสภาพเศรษฐกิจของชุมชนใน ๘ ชุมชน  เทศบาลท าให้กลุ่มอาชีพได้มีการ
รวมกลุ่มผลิตสินค้าหัตกรรมพื้นบ้านออกจ าหน่าย แต่ก็ยังมีปัญหาในเร่ืองผลผลิตหัตกรรมและผลผลิตทางการ
เกษตรในเร่ืองตลาดรองรับและปัญหาเร่ืองชุมชนขาดการรวมกลุ่มประสานงานท่ีเข้มแข็งพอ ท าให้เสียโอกาส
ในการแข่งขันกับตลาดภายนอกท่ีเข้มแข็งกว่า และยังมีปัญหาในเร่ืองคุณภาพสินค้าท่ีน าออกจ าหน่าย
จ าเป็นต้องให้ค าแนะน าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 สาขาการพัฒนาการเมือง การบริหารผลการพัฒนาการเมืองการบริหารปรากฏผลเป็นรูปธรรมชัด
จนกว่าทุกด้านพัฒนาโดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาล
ต าบลต้นไทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมท้ังศูนย์การเรียนรู้กีรออาตีเทศบาลต าบลต้นไทร จนเป็นรูปธรรม
สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้เต็มก าลังความสามารถ อีกท้ังจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้กับ
กองฝ่ายงานต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มก าลังความสามารถเพื่อรองรับการ
บริการประชาชน แต่ท้ังนี้เทศบาลก็ยังต้องพิจารณาปรับปรุงในอีกหลายกองฝ่ายงานต่อไป  เร่งรีบแก้ไข
ปรับปรุงท้ังเร่ืองสถานท่ีปฏิบัติงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และบุคลากรการปฏิบัติงานให้เพียงพอพร้อม
ท้ังในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจโครงการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 

ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาพ 
     ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาการแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีไม่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
 
 วิสัยทัศน์                      “ประเทศมีความมั่นคง มั่นค่ัง ย่ังยืน” 
       เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้นจ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชนเอกชน
ประชาสังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม
ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ๒๐ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระส าคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมท้ังสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกท่ีมีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซ่ึงจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และ
การบ ริหารจั ดการ ท้ั งในภาค รัฐและภาคธุร กิ จ เอกชนกรอบแนวทางท่ีต้ อง ให้ความส าคัญอาทิ 



๒๐ 

   (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไปรวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่ให้สูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิ ตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมโดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเท่ียวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล 

(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวท่ีมั่นคง
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึงลดความเหล่ือมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ ารวมท้ังมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติต้องให้
ความส าคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง25ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ                              
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

๑.๒ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯ 
 
 
 

๑.๓ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๑.๓ .๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจนมีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
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ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงาน
ปฏิบัติได้และมีการก าหนดตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๑.๓.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมท้ังกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติอย่างมีบูรณาการและกรอบกฎหมายท่ีจะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง
รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๑.๓.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์การ
น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมท้ังมีกลไกในการก ากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๑. ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  
๒. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๔. ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
๖. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
๗. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
๑. การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการท่ี

มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
๒. การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง  
๓. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน

รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดิน
และทรัพยากรภายในชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
๑. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม  
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
๓. แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม  
๔. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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๕. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

๖. บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ  
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  
๘. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ
ย่ังยืน  

๑. การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ  
๒. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 

ท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
๓. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพือ่บูรณาการความร่วมมือกับมิตร 

ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซ่ึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 

และความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล  
๕. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ี 

เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๑. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
๓. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๖. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ 

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
๒. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
๓. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
๔.  การพัฒนาด้านพลังงาน  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
๖. การพัฒนาระบบน้ าประปา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๑. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
๒. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)  



๒๔ 

๓. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
๑. การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง  
๒. การพัฒนาเมือง  
๓. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
๑. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ 

อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

๒. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเด่น ใน
ภูมิภาค  

๓. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย  
๔. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 

ท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
๕. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
๖. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
๗. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์เพื่อ 

เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ ระหว่างไทย
และมหาอ านาจต่าง ๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค  

๘. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
 

๑.๓  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
วิสัยทัศน์ (Vision) “เมืองยาพารา การค้าชายแดน และการท่องเท่ียวเช่ือมโยงอาเซียน อย่าง 

ยั่งยืน” 
เมืองยางพารา ในปี ๒๕๖๔ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจะเป็นแหล่งผลิตยางพาราท่ีมีประสิทธิภาพ

การผลิตสูงสุดของภาค มีนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดยส่งเสริมการวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรม
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปยางพาราและไม้ยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานตอบสนอง
ความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ  สามารถเพิ่มมูลค่าและรายได้ สร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ียั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัด รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการซ้ือ-ขาย และตลาดกลางยางพาราในการอ้างอิง
การซ้ือขายยางพาราของประเทศ 

การค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน เป็นเมืองชายแดนท่ีมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศโดย
ใช้ศักยภาพของพื้นท่ีชายแดนท้ังจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
ด่านชายแดนไทย-มาเลเซียท้ัง ๙ ด้าน ท่ีมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก
สามารถรองรับการขนส่งและการค้าท้ังภายในประเทศและอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเพ่ือเพิ่มการลงทุน 
ในพื้นท่ี เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน หลังส้ินปี ๒๕๖๔ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ และมีเส้นทางการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวภายในอนุภาค
และอาเซียน การบริหารจัดการ การท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคม 
(Socail Network) ท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวมีการบริการ



๒๕ 

นักท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานสากล  รวมท้ังสินค้าและบริการท่ีเป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน    
สากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ชายแดน (GRP) ม ี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 
 

อัตราการขยายตัว 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล 
รวมของกลุ่มจังหวัดฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗ 
 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
เฉลี่ย ปี ๒๕๕๕-๕๗ 
ร้อยละ - ๐.๕ 
 

๑% ๑.๕% ๒% ๒.๕% 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

รายได้จากการ 
ท่องเท่ียวของกลุ่ม 
จังหวัดเพิ่มขึ้น 
 

อัตราการขยายตัว 
รายได้การท่องเท่ียว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒ 
 

รายได้จากการ 
ท่องเท่ียวปี ๒๕๕๘ 
= ๖๒,๐๐๖ ล้าน            
บาทอัตราการ
ขยายตัวของ 
รายได้จากการ 
ท่องเท่ียว ๓ ปี
ย้อนหลัง(ปี ๒๕๕๖-
๕๘) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๙.๔๗ 

๓% ๕% ๖% ๘% 

 

กลยุทธ ์
๑. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๒. พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเท่ียวในพื้นท่ี และ 

เชื่อมโยงสู่อาเซียน 
๓. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง สินค้าและบริการท่ีเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ชายแดน ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น อย. มผช. GMP HACCP HALAL เป็นต้น เพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม 
 
 
 
 
 



๒๖ 

๕. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวชายแดนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และวางระบบป้องกันสาธารณภัย 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงสร้างพื้นฐานทาง 
เศรษฐกิจระบบโลจิส 
ติกส์ไ ด้รับการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 
อย่างเป็นระบบ 
 

อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าการค้า
ชายแดนไทย-
มาเลเซียเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

มูลค่าการค้า
ชายแดน 
ไทย - มาเลเซีย ปี 
๒๕๕๘=๔๙๘,๖๕๘ 
ล้านบาท อัตราการ 
ขยายตัวเฉลี่ย ๓ ปี 
(ปี ๒๕๕๖ - ๕๘)  
ร้อยละ - ๕.๔๕ 

๒.๕% ๓% ๕% ๖% 

กลยุทธ ์
๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (แหล่งน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค) เพื่อรองรับการพัฒนา 
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณด่านและเมืองชายแดน เมื่อง 

เศรษฐกิจท่ีส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม ให้สามารถรองรับการขยาย 
ทางเศรษฐกิจ 

๓. วางระบบป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรักษา 
ความสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนา 

๔. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage 
Industry) ทุกสาขาการผลิต ให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อ 
ยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในพื้นท่ี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๗. สนับสนุนลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้าง 
มูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ผลิตภัณฑ์ยางมี 
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 

ผลผลิตยางพาราที่ 
น ามาแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นร้อย 
ละ ๑๑ 
 

ปริมาณการใช้ยาง 
ธรรมชาติในประเทศ 
เป็นผลิตภัณฑ์จ านวน 
๕๕๔,๐๔๐ เมตริกตัน 
(ค่าเฉลี่ยปี ๕๖-๕๘) 
 

๒% 
(๕๖๕,๑๒๐ 
เมตริกตัน) 

 

๒.๕% 
(๕๖๗,๘๙๑ 
เมตริกตัน) 

 

๓% 
(๕๗๐,๖๖๑ 
เมตริกตัน) 

 

๓.๕% 
(๕๗๓,๔๓๑ 
เมตริกตัน) 

 

 

 



๒๗ 

กลยุทธ ์
๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการ และเพิ่มความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิต 

สนับสนุนเคร่ืองจักรอุปกรณ์ เคร่ืองมือ องค์ความรู้ ให้สถาบันเกษตรกร ในการบริหารจัดการ การแปรรูป 
ผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า 

๒. พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนให้ด าเนินการกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เป็น 
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 

๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่ายาง 
และผลิตภัณฑ์ยาง 

๔. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการพ 
เพิ่มมูลค่ายาง ผลิตภัณฑ์ยาง และสนับสนุนเมืองยาง (Rubber City) 

๕. ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจ าหน่ายสินค้าท่ีเก่ียวกับยางพารา 
 

๑.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ (Vision) “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 
๑. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ การ 

ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันภายใต้สังคมพหุ 

วัฒนธรรม 
๓. เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ         

ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 
 เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความมั่นคงในชีวิตและเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
๑. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 
๒. เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 

33 ๓. พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ี 
 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal) 
๑. การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการท่องเท่ียว และภาคอุตสาหกรรมการค้าชายแดน 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๒. การค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๓. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 



๒๘ 

๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. ยกระดับคุณภาพแรงงาน รองรับการท่องเท่ียว การค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 
๒. พัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มี 

ความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 
๓. พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีปริมาณ คุณภาพ 

รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อการค้า และการส่งออก 
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับเขต 

เศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การ 

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงสันทนาการและกีฬา 
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าท่ีมี 

คุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๗. สร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชนจากฐานเกษตร ท่องเท่ียว และการบริการ เน้นการกระจาย 

รายได้เป็นไปอย่างท่ัวถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
๘. ยกระดับคุณภาพการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานของการกีฬาและนันทนาการ และ 

การบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน 
เชื่อมโยงการค้าชายแดนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒. จัดระเบียบและพัฒนาเมืองสุไหงโกลกเป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ท่ีมีความ 
พร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนท่ีเป็นสากล 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนา 
สภาพแวดล้อมด่านชายแดนรองรับการค้าชายแดน 

๔. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร สร้างพื้นท่ีการค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในพื้นท่ี และจังหวัด 

๕. เชื่อมโยงระบบการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการท่ีมีมาตรฐาน 
การค้าชายแดน ในระดับต้นแบบท่ีดีของประเทศ 
34 ๖. พัฒนาการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้ากับประเทศ 
อาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน์ (กลยุทธ์ปลายน้ า) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการพระราชด าริและเสริมสร้าง 



๒๙ 

ศักยภาพการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
๒. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความเปล่ียนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ท่ีดีงามของนราธิวาส 
๓. พัฒนาศักยภาพของชุมชน ประชาชนสู่ความเปล่ียนแปลงด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนท่ีมีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
๔. เสริมสร้างความพร้อมของเมืองให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา 

พร้อมสู่สังคมดิจิทัล 
๕. เสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองทางด้านพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน 
๖. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และใช้พื้นท่ี 

เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง 
๗. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปัญหาทางธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติ และพัฒนาให้เป็นเมืองส่ิงแวดล้อมท่ีดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

๘. ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ด้วยการมีสุขภาพดีพึ่งตนเองได้ และยึดวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

๙. เสริมสร้างการพึ่งตนเองของประชาชน ชุมชน ด้วยงาน มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย 
และมีความมั่นคงในพื้นท่ี 

๒. เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา 
และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 

๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ 
พัฒนาพื้นท่ี 

๔. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในท่ัวทุก 
พื้นท่ีอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร 
และการพัฒนาระบบงานความมั่นคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 

๖. สร้างพื้นท่ีให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซ่ึงกันและกัน และภาคภูมิใจ 
ในพื้นท่ีให้กระจายท่ัวท้ังจังหวัด 
 

๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส (Vision) 
“บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจ 

ก้าวหน้า น าพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมือง 

รวมจังหวัด 



๓๐ 

๒. ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการ 
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓. ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

๔. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเท่ียว เพื่อรองรับประชาคม 
อาเซียนตลอดท้ังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชด าริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุน 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน 

๖. อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โปราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท านุบ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมือง 

รวมจังหวัดได้มาตรฐาน 
๒. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ท่ีมั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ 

การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด มี 
ประสิทธิภาพ ตลอดท้ังประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ 
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

๔. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่น 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 

๕. มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล ตลอดท้ังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ 
พลังงานอย่างยั่งยืน 

๖. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 

๗. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
๑.๒ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 

36 ๑.๓ จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 

๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 



๓๑ 

ในการจัดการศึกษา 
๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย 
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ 

สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคม 

อาเซียน 
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

37 ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น  

๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 



๓๒ 

๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับ 

ประชาคมอาเซียน 
   

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร 

“น าพาเทศบาลต าบลต้นไทร ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน” 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร 
ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์  ๓๘ แนวทางการพัฒนา  รายละเอียดแต่ละด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ บุกเบิกสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
๑.๒ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังต าบล 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพและยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา 
๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๒.๗  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

๓.๔  ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 



๓๓ 

แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน 
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพื่อ

รองรับประชาคม อาเซียน 
๗.๗ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย 
 
 
 
 



๓๔ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจรและผังเมืองชุมชน 
   เทศบาล 
เป้าประสงค์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจรและผังเมืองชุมชน

เทศบาลได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
  มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร เพิ่มขึ้นและมีการ
จัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีก่อสร้าง บุกเบิก 
ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน ระบบ
ระบายน้ าเพิ่มขืน 

๒.สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีก่อสร้างปรับปรุง 
แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น 

๓.จัดท าเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังต าบล งานการวางผังเมืองชุมชนเทศบาลตามนโยบายการ
ถ่ายโอนภารกิจ 

๔.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบจราจร เพิ่มขึ้น 

๕.จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีจัดให้มีไฟฟ้าและ
ระบบโทรคมนาคม เพิ่มขึ้น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

๑. กองช่าง  ๒. ส านักปลัด 
ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่าง 
           ท่ัวถึง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ 
   การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด การกีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีอาชีพ รายได้ท่ีมั่นคง บริการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา ตลอดท้ังการ

ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ การกีฬา 
  นันทนาการ และการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 



๓๕ 

  มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ การบริการด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมด้านการศึกษา 
ตลอดจนมีการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด การกีฬา นันทนาการ และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบ
ยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

๒.ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมงานด้าน
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมเพิ่มขึ้น 

๓.ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมการศึกษา
ท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

๔.ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเพิ่มขึ้น 

๕.ส่งเสริมด้านออกก าลังกาย การกีฬา และ           
นันทนาการ 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมการออก
ก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น 

๖.ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาด้านการสาธาณสุข 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมการป้องกัน 
รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น 

๗.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประตูอาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

๑. กองคลัง     ๒. กองการศึกษา 
๒. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ๔. กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ี  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอดถึงการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
  นันทนาการ และการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 



๓๖ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 มีการให้ความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
เก่ียวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น 

๒.พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีพัฒนาศักยภาพ
ของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

๔.ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและ
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้น า
ศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
๑. ส านักปลัดเทศบาล   ๒. กองการศึกษา 

 
ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ี  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม    
                      และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
พันธกิจ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สนับสนุนผลิตภัณฑ์  
  ชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
เป้าประสงค์ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน 

และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 มีการส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้นและยึดหลักเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 

 
 
 
 



๓๗ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและ
เมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมการตลาด 
การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น 

๒.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

๓.ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 

๔.พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชมคมอาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

๕.ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมโครงการ
ตามแนวพระราชด าริเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
๑. ส านักปลัดเทศบาล ๒. กองการศึกษา  ๓. กองช่าง 

 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ี  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
 
            พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

  สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และการใช้พลังงานทดแทน  
เป้าประสงค์ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย 
  ส่ิงปฏิกูล และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบการจัดการขยะ  
  ส่ิงปฏิกูลและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพิ่มข้ึน 

๒.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึก
ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนในชุมชน มีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์



๓๘ 

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
๓.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมให้

ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

๑. ส านักปลัดเทศบาล ๒. กองการศึกษา  ๓. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ี  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
             ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุงศาสนา และ   

  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
เป้าประสงค์ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท านุบ ารุงศาสนา ให้คงอยู่ 
  สืบไปและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 มีการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท านุบ ารุงศาสนา และ 
  มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น    
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

๒.ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และ             
ปูชนียบุคคล 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคลเพิ่มขึ้น 

๓.เสริมสร้างและการท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีเสริมสร้างและการ
ท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชนเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
๑. ส านักปลัดเทศบาล ๒. กองการศึกษา   

 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ี  



๓๙ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
แก่บุคลากรในองค์กร 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีพัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กรเพิ่มขึ้น 

๒.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดถึง
สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีพัฒนาปรับปรุง
จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดถึงสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

๓.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการองค์กรตามธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 

๔.ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีปรับปรุงและสร้าง
ระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

๕.ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริการประชาชน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมและสร้าง
ทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการ
ประชาชนเพ่ิมขึ้น 

๖.พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีพัฒนาส่งเสริม
ระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงาน
ขององค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
๑. ส านักปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง ๓. กองการศึกษา 
๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ๕. กองช่าง 

 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ี  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตาม          
             หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 



๔๐ 

๓. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ 
พัฒนาในอนาคตด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล 
ต าบลต้นไทร ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพื่อประเมินศักยภาพของท้องถิ่นและก าหนดแนวทางในการ 
ตัดสินใจโดยพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ซ่ึงได้แก่ จุดแข็ง (Strengths-S) จุดอ่อน (Weakness-W) และปัจจัย 
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities-O) และอุปสรรค (Threats-T) 

SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัวจากคาว่า Strengths Weaknesses 
Opportunities และ Threats โดยมีรายละเอียดอักษรย่อ ดังนี้ 

Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก 
ซ่ึงองค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงการด าเนินงานภายใน 
ท่ีองค์กรท่ีท าได้ดี 

Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบและด้วย 
ความสามารถ ซ่ึงองค์กร ไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง 
การด าเนินงานภายในองค์กรท่ีท าได้ไม่ดี 

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การ 
ท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ 
ขององค์กร 

Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีขัดขวางการท างานของ 
องค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร 

เทศบาลต าบลยี่งอ ได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆซ่ึงผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล
การจัดท าแผนชุมชนมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของชุมชนได้ดังนี้ 

ปัญหา/ความต้องการ สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๑.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ - ต้องการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
 - ว่างงาน รายได้น้อย 
๒. ปัญหาด้านสังคม - ปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน 
 - เยาวชนท่ีไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๓.ปัญหาด้านการบริการสาธารณะ - ต้องการให้มีการติดตั้งสัญญาณ wifi ในชุมชน 
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามถนนสายหลัก 
 - จัดให้มีการจัดระเบียบตลาดนัด 
๔.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม - เพิม่ถงัขยะให้เพียงพอ 
๕.ปัญหาด้านการบริหารจัดการ - ปัญหาด้านการบริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลไม่ท่ัวถึง 

 
 
 
 
 



๔๑ 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน 

อนาคตของเทศบาลต าบลต้นไทรด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

- มีตลาดต้นไทรซ่ึงเป็นท่ีรู้จักของประชาชนสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- เป็นเส้นทางท่องเท่ียวสู่วัดเชิงเขา ต าบล           
ปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  

- ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ยึดมั่นใน
ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  

- มีพื้นท่ีอยู่ในจุดท่ีเหมาะสมและเป็นประตูสู่จังหวัด
นราธิวาส  

- ปัญหาขาดความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ี 
ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว  

 - ปัญหาการอพยพแรงงานไปท างานในประเทศ   
   มาเลเซีย 
 

 
โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 

- พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจได้เพราะเป็นเมืองประตู
สู่จังหวัดนราธิวาส  

- สามารถเปิดเป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ 

 

- ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

- ปัญหาด้านงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นไม่
เพียงพอ 

- ปัญหาเร่ืองระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ ไม่
สอดคล้องกับการบริหารงานแบบบูรณาการ 

 
 

 
  

 



๔๘ 

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน  
ความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ      

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง    
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพฒันาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี                 

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ      
        ฉบับท่ี ๑๒            

     (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การสร้าง 
ความเป็นธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าในสังคม 

ยทุธศาสตร์สร้างความ
เขม้แข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐและ           
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสรา้งพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีวิจัย และ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค เมืองและพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

       

     ยุทธศาสตร์ 
    กลุ่มจังหวัด 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      จังหวัดนราธิวาส 

     พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง        
ทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้

อย่างท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการค้า
ระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสันติสุข และ         
ความมั่นคงภายในพ้ืนท่ี 

 บ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านงาน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน        
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 

และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก           
ธรรมาภิบาล 

 บ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
        เทศบาลต าบลต้นไทร 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านงาน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน        
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 

และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก           
ธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3: พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพาราและการตลาด
อย่างเป็นระบบครบวงจร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2: ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน โครงข่าย
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 บ 
      

         เป้าประสงค์ 
ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค               
สาธารณนูปการ ระบบ
จราจรและผังเมือง
ชุมชนเทศบาล 

ประชาชนมีอาชีพ 
รายได้ท่ีมั่นคง บริการ
ด้านสวัสดิการสังคม 
การศึกษา ตลอดท้ัง
การปฏิบัติงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะ     
ยาเสพติด มี
ประสิทธิภาพ การกีฬา
นันทนาการ และการ
สาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดถึงการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย                           
มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการตลาด 
การค้า การลงทุน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง
ยั่งยืนสู่ประชาคม
อาเซียน และยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ระบบการจัดการขยะ 
น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูลและ
การใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน 

สืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
ท านุบ ารุงศาสนา ให้
คงอยู่สืบไปและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

การบริหารจัดการ
องค์กรมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 



๔๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บ 
      

         กลยุทธ์ 

๑.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก 
ปรับปรุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน 
เขื่อน ระบบระบายน้ า 

๑.๒ สร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้ า
อุปโภค-บริโภค 
 

๑.๓ จัดท าผังเมืองรวม 
จังหวัด ผังเมือง และ
ผังต าบล 
 

๑.๔ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบจราจร 
 ๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและ

ระบบโทรคมนาคม
อย่างท่ัวถึง 
 

๒.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๒.๒ ส่งเสริมงานด้าน
สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

๒.๓ ส่งเสริมการศึกษา
ท้ังใน นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 

๒.๕ ส่งเสริมการออก
ก าลัง การกีฬา และ
นันทนาการ 

๒.๖ ส่งเสริมการ
ป้องกัน รักษา ควบคุม
โรค ตลอดจนการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

๓.๑ ส่งเสริให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอด
จนถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๓.๓ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชมุชนให้มีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนา
เข้ามามีบทบาทและ
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง 

๔.๑ ส่งเสริมการตลาด 
การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
และเมืองชายแดนเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

๔.๒ ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชน
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการ
ท้องเท่ียวและแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตาม
แนวพระราชด าริ 

๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมี
จิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ      
ส่ิงแวดล้อม 

๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชนและเมือง 

๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน
ใช้พลังงานทดแทน 

๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

๗.๑ พัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กร 

๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ        
ปูชนียบุคคล 

๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ตลอดจนถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 

๖.๓ เสริมสร้างและการท านุ
บ ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของเด็ก
เยาวชน และประชาชน 

๗.๔ ปรับปรุงและสร้าง
ระบบการให้บริการท่ี
ทันสมัย รวดเร็ว และมี   
ประสิทธิภาพ ๗.๕ ส่งเสริมและสร้าง
ทัศนคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการบริการ
ประชาชน 

๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบ
การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การด าเนินงานของ
องค์กร เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 



๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
 
 
 
 
 

 บ 
      

         แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ            
และชมุชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน           
งบกลาง 

 บ 
      

         ผลผลิต/โครงการ 

โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการส่งเสริม/
สนับสนุน การพันา
งานคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม/
สนับสนุน การมี

ส่วนร่วมในการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม/
ส่งเสริมอาชีพ/
โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจของ

ท้องถิ่น/โครงการ
ส่งเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการบริหาร
จัดการ/ส่งเสริม/
สนับสนุน/การ
ด าเนินการด้าน

การจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรม ชาติ 

โครงการส่งเสริม/
สนับสนุน การ
บ ารุงรักษา

ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
งานด้านการ

บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๒.๗ ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เพ่ือ
รองรับการเช้าสู่ประตู
อาเซียน 

 

วิสัยทัศน์ 
 

“น าพาเทศบาลต าบลต้นไทร ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน” 



๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ด้านการ
บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบ
จราจร ผังชุมชนได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีอาชีพ รายได้
ท่ีมั่นคงและยั่งยืน บริการ
ด้านสวัสดิการสังคม กีฬา
นันทนาการ การศึกษา
และการสาธาณสุขอย่าง
ท่ัวถึง การปฏิบัติงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ ตลอดท้ัง
ประชาชนมีคุณภาพท่ีดี
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ประชาชนมีส่วนร่วมตาม
ระบอบประชาธิปไตย มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการตลาด การค้า 
การลงทุน การท่องเท่ียว 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่
ประชาคมอาเซียน 

มีระบบการจัดการขยะ น้ า
เสีย ส่ิงปฏิกูล ตลอดท้ัง
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

สืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และท านุบ ารุง
ศาสนา ให้คงอยู่สืบไปและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

การบริหารจัดการองค์กร 
มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

 

ค่าเป้าหมาย 
จ านวนของระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบ
จราจร และผังชุมชนท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

- จ านวนของประชากรท่ีมี
อาชีพ รายได้ มั่นคง และ
ยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 
- จ านวนของประชาชนท่ี
ได้รับบริการด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา นันทนาการ 
การศึกษาและการ
สาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 
- จ านวนผู้ติดยาเสพติด
ลดลง 

- จ านวนของประชาชนท่ี
มีส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้น 
- จ านวนของประชาชนท่ี
ได้รับบริการด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 

- จ านวนของประชาชนท่ี
ได้รับการส่งเสริมด้าน
การตลาด การค้า การ
ลงทุน การท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

-ไม่มีขยะตกค้าง น้ าเสีย 
และส่ิงปฏิกูล่ีก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนกับ
ประชาชน 
-จ านวนประชาชนท่ีได้รับ
การส่งเสริมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติ
และการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

-จ านวนของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมในการสืบสาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
-จ านวนประชาชนท่ีได้รับ
การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 

 

จ านวนของประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
บริหารและการบริการของ
เทศบาลมีเพ่ิมขึ้น 

 



๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บ 
      

         กลยุทธ์ 

๑.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก 
ปรับปรุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน 
เขื่อน ระบบระบายน้ า 

๑.๒ สร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้ า
อุปโภค-บริโภค 
 

๑.๓ จัดท าผังเมืองรวม 
จังหวัด ผังเมือง และ
ผังต าบล 
 

๒.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๒.๒ ส่งเสริมงานด้าน
สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

๒.๓ ส่งเสริมการศึกษา
ท้ังใน นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

๓.๑ ส่งเสริให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอด
จนถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๓.๓ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชมุชนให้มีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

๔.๑ ส่งเสริมการตลาด 
การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
และเมืองชายแดนเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

๔.๒ ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชน
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมี
จิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ      
ส่ิงแวดล้อม 

๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชนและเมือง 

๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

๗.๑ พัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กร 

๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ        
ปูชนียบุคคล 

๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ตลอดจนถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 

๖.๓ เสริมสร้างและการท านุ
บ ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 



๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบจราจร 
 

๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและ
ระบบโทรคมนาคม
อย่างท่ัวถึง 
 

๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 

๒.๕ ส่งเสริมการออก
ก าลัง การกีฬา และ
นันทนาการ 

๒.๖ ส่งเสริมการ
ป้องกัน รักษา ควบคุม
โรค ตลอดจนการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

๒.๗ ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เพ่ือ
รองรับการเช้าสู่ประตู
อาเซียน 

๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนา
เข้ามามีบทบาทและ
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง 

๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการ
ท้องเท่ียวและแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

๔.๕ ส่งเสริมโครงการตาม
แนวพระราชด าริ 

๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน
ใช้พลังงานทดแทน 

๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของเด็ก
เยาวชน และประชาชน 

๗.๔ ปรับปรุงและสร้าง
ระบบการให้บริการท่ี
ทันสมัย รวดเร็ว และมี   
ประสิทธิภาพ 

๗.๕ ส่งเสริมและสร้าง
ทัศนคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการบริการ
ประชาชน 

๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบ
การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การด าเนินงานของ
องค์กร เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 



๕๔ 

ส่วนที่ ๔  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัดฯ 

๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา ส านักปลัดฯ 
  ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัดฯ 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ส านักปลัดฯ 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองการศึกษา 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งชุมชน 

กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ 

  ด้านการด าเนินการอื่น แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัดฯ 
๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/

สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ 

  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัดฯ กองช่าง 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักปลัดฯ กองช่าง 

๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัดฯ 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งชุมชน 

ส านักปลัดฯ กองการศึกษา 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัดฯ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 

๕ ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ กองช่าง 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ ส านักปลัดฯ 

๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ 

  ด้านบริการชุมชนและ แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัดฯ 



๕๕ 

สังคม 
  ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัดฯ 

๗ ด้านบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ กองการศึกษา 
กองคลัง 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ ส านักปลัดฯ 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งชุมชน 

กองการศึกษา ส านักปลัดฯ 

รวม ๗ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน ๖ หน่วยงาน ๖ หน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 



๕๖ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน           
๒) ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต           
   ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป           
   ๒.๒ แผนงานการศึกษา           
   ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข           
   ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์           
   ๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน           
   ๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           
   ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
         นันทนาการ 

          

แบบ ผ. ๐๗ 



๕๗ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง/ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน                       
แอสฟัลท์ติกกคอนกรีต                                
สายลูโบะกาหยี 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๕.๐๐ ม.         
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. 

๔,๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒ 
 

โครงการก่อสร้างถนน                  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต               
สายลูโบะบูตา 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๕.๐๐ ม.         
ยาว ๘๐๐ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ ม. 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

( KPI ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

แบบ ผ. ๐๑ 



๕๘ 

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๓ 
 

โครงการก่อสร้างถนน            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต                   
สายลูโบะกาหยี - บูเกะตาโมง 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๕.๐๐ ม.         
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. 

๔,๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนน              
คอนกรีตเสริมเหล็ก                
สายบาโงเจะลา 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๕.๐๐ ม.         
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. 

- ๔,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บอเวาะลือเมาะ - บาโงเจะลา 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                  
ยาว ๕๐๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.          
สายแบฮะ – โต๊ะมูเด็ง 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                  
ยาว ๕๐๐ ม.                
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความสะดวกใน กว้าง ๔.๐๐ ม.  - ๑,๔๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง 



๕๙ 

สายเปาะเตะ – ตันหยง การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

ยาว ๕๐๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังดับเพลิง 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                    
ยาว ๘๐๐ ม.                      
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 

- ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายก าปงบากา – ท่านอก 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                      
ยาว ๒๐๐ ม.                       
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 

- ๗๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๐ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายกอตอ – บาตู 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                    
ยาว ๑,๖๐๐ ม.                   
หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายสุราบายา – มะยูนุ 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                   
ยาว  ๘๐๐ ม.                     
หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. 

- ๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง เพ่ือความสะดวกใน กว้าง ๕.๐๐ ม.                    - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง 



๖๐ 

สายกาแลกือแย – บาโงเจะลา การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

ยาว ๑,๐๐๐ ม.                       
หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

๑๓ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายลูโบะกาหยี - แบเย็ง 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                      
ยาว ๑,๐๐๐ ม.                       
หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๔ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายลูโบะกาหยี - บูเกะตาโมง 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                    
ยาว ๑,๒๐๐ ม.                        
หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายลูโบะกาหยี 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

ท่อ Ø  ๐.๖๐ ม                  
ยาว ๔๐๐ ม.  
พร้อมบ่อพัก         
๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. 

๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
ร้านค้าชุมชน 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

กว้าง ๐.๖๐ ม.                     
ยาว ๔๐๐ ม.  
พร้อมฝา             

- ๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



๖๑ 

๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

๑๗ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
สายบูเกะตาโมง - ลูโบะกาหยี 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

กว้าง ๑.๐๐ ม.                       
ยาว ๖๐๐ ม.  
พร้อมฝา            
๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. 

๘๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ความยาวของคู
ระบายน้ าที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
สายปะลุกาสาเมาะสุดสาย 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

ท่อ Ø  ๐.๖๐ ม 
ยาว ๔๐๐ ม. พร้อม
บ่อพัก ๑.๐๐ x 
๑.๐๐ ม. 

- ๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ความยาวของคู
ระบายน้ าที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
สายลูโบะกาหยี ๒ ข้าง 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

ท่อ Ø  ๐.๖๐ ม.                    
ยาว ๔๐๐ ม. พร้อม
บ่อพัก ๑.๐๐ x 
๑.๐๐ ม. 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ความยาวของคู
ระบายน้ าที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
สายบูเกะตาโมง 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

ท่อ Ø ๐.๖๐ ม.                     
ยาว ๒๐๐ ม. พร้อม
บ่อพัก ๑.๐๐ x 
๑.๐๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ความยาวของคู
ระบายน้ าที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

๒๑ โครงการขุดลอกคลอง 
สายลูโบะบูตา 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

กว้าง ๘.๐๐ ม.                    
ยาว ๒,๒๐๐ ม.                 
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 

- - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ความยาวของ
คลอง            

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน

กองช่าง 



๖๒ 

ที่ด าเนินการ            
ขุดลอก 

พ้ืนที่ 

๒๒ โครงการขุดลอกคลอง 
สายบาตู – ลูโบะบูตา 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

กว้าง ๖.๐๐ ม.                    
ยาว ๑,๕๐๐ ม.               
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ความยาวของ
คลอง            
ที่ด าเนินการ            
ขุดลอก 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓ โครงการขุดลอกคลอง 
สายกือนี – กาแลกือแย 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

กว้าง ๖.๐๐ ม.                   
ยาว ๑,๐๐๐ ม.                        
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ความยาวของ
คลอง            
ที่ด าเนินการ            
ขุดลอก 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

๒๔ โครงการขุดลอกคลอง 
สายลูโบะบูตา – กือนี 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

กว้าง ๖.๐๐ ม.                    
ยาว ๒,๕๐๐ ม.               
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ความยาวของ
คลอง            
ที่ด าเนินการ            
ขุดลอก 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

๒๕ โครงการขุดลอกคลอง 
สายลูโบะกาหยี 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

กว้าง ๖.๐๐ ม.                     
ยาว ๒,๕๐๐ ม.               
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ความยาวของ
คลอง            
ที่ด าเนินการ            
ขุดลอก 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

๒๖ โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือระบายน้ าและ กว้าง ๖.๐๐ ม.                   - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ แก้ไขปัญหาน้ า กองช่าง 



๖๓ 

สายข้างส านักงานเทศบาล ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในเขตส านักงาน
เทศบาลต าบล          
ต้นไทร 

ยาว ๑,๕๐๐ ม.               
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 

ความยาวของ
คลอง            
ที่ด าเนินการ            
ขุดลอก 

ท่วมของ
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๗ โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของพ้ืนที่ทิ้งขยะ 

งานขุดบ่อฝังกลบ ขนาด
กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว 
๓๐.๐๐ ม. จ านวน ๒ บ่อ 
งานรองพื้นทางหินคลุก 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว 
๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. 

๒๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ ๙๐
ของจ านวน
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีที่ทิ้ง
ขยะ 

จัดระเบียบพ้ืนที่
ในการทิ้งขยะให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

๒๘ โครงการปรับปรุงพัฒนาร้านค้า
ชุมชน 

เพ่ือปรับปรุงร้านค้า
ให้อยู่ในสภาพดี 
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงร้านค้า
ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล           
ต้นไทร 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนร้านค้าที่
ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 

ร้านค้าในเขต
เทศบาลต าบล
ต้นไทรได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา
ให้ดีขึ้น 

กองช่าง 

๒๙ โครงการสร้างรั้วส านักงาน
เทศบาล 

เพ่ือปลอดภัยและ
ความสวยงามของ
อาคารสถานที่ 

ขนาดยาว ๑๕๐ ม.            
สูง ๑.๖๐ ม. 

- ๑,๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ระยะทางที่สร้าง
รั้ว 

ส านักงาน
เทศบาลฯ มีรั้ว
รอบด้าน 

กองช่าง 

๓๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บาตู  
๒ ข้างทาง 

เพ่ือความสวยงาม
และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลต าบล        

ขนาดกว้าง           
๒.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ 
ม. หรือมีพ้ืนที่ 
๑,๐๐๐ ตร.ม.  

- - ๑,๗๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ระยะทางที่ได้รับ
การปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ 

พื้นทีใ่นเขต
เทศบาลต าบล 
ต้นไทร มภีูมิทศัน์
ที่สวยงาม และมี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 



๖๔ 

ต้นไทร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
เทศบาล ๑ – ๓ 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

ขนาดกว้าง ๐.๘๐ 
ม.                     
ยาว ๓๘๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๘๐ ม.  

- - ๕๘๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ความยาวของคู
ระบายน้ าที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
สายบูเกะตาโมง 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

ขนาดท่อ Ø  ๐.๖๐ 
ม. ยาว ๒๒๐ ม.  
พร้อมบ่อพัก ๑.๐๐ 
x ๑.๐๐ ม. 

- - ๖๕๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ความยาวของคู
ระบายน้ าที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า   
สายดับเพลิง 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

ขนาดกว้าง         
๐.๘๐ ม.                     
ยาว ๒๐๐ ม.          
ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. 

 - - ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ความยาวของคู
ระบายน้ าที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายมัดราเซาะห์อัลอิสลามียะห์ 
อัลฮาฎอรียะห์ 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                      
ยาว ๒๐๐ ม.                       
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 

- - ๖๐๐,๐๐๐ - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



๖๕ 

๓๕ โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์  

เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
โครงการและงานอื่นๆ ของเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ 
ม. สูง ๔.๐๐ ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๓๖.๐๐    
ตร.ม. 

๒๑๕,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๗๐ 
ของโครงการที่
ด าเนินการ
ของเทศบาล
ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาขนทราบ
ถึงกิจกรรม/
โครงการ และ
งานอื่นๆ 
ของทต.ต้นไทร 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
สายลูโบะบูตา 

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม้ 

- ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๗ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
ตลาดต้นไทร 

เพ่ือระบายน้ าและลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

กว้าง ๐.๘๐ ม.                          
ยาว ๑๕๐ ม. ลึก 
๘๐ ม. 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้แก้ไขปัญหา
น้ าท่วม 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 

๓๘ โครงการท าถนน คสล.             
สายโต๊ะมาแน 

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                          
ยาว ๒๐๐ ม. ลึก 
๖๐ ม. 

- ๔๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๙ โครงสร้างคูระบายน้ า                    
(แตแร – โคกแตยอ) 

เพ่ือระบายน้ าและลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

ท่อ Ø ๐.๖๐ ม.                     
ยาว ๕๐๐ ม. 
พร้อมบ่อพัก 
๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. 

- - ๘๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้แก้ไขปัญหา
น้ าท่วม 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 



๖๖ 

๔๐ โครงการซ่อมสร้างถนน                
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต            
สายเจริญศาสตร์ 

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๕,๒๕๐ ตร.ม. 

๗,๒๑๒,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๑ โครงการซ่อมสร้างถนน                
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต            
สายก าปงบากา 

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๒,๓๕๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑๑,๗๕๐ 
ตร.ม. 

๕,๓๔๔,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๒ โครงการซ่อมสร้างถนน                
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต            
สายลูโบะกาหยี 

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๑,๐๕๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๕,๒๕๐ ตร.
ม. 

๓,๐๒๔,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโคกแตยอ 

เพ่ือความสะดวกใน
การส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๔,๘๐๐ ตร.ม. 

- ๓,๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๕ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา แบบ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง กว้าง ๒๕.๐๐ ม. - ๗,๓๘๖,๐๐๐ - - ร้อยละ ๗๐ ของ เยาวชนและ กองช่าง 



๖๗ 

หญ้าเทียม ในเล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 

ยาว ๓๖.๐๐ ม. 
พ้ืนที่ ๙๐๐ ตร.ม. 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้เล่นกีฬา 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

๔๖ โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือความปลอดภัย
ของเด็กนักเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ 

ขาว ๑๕๐.๐ ม.          
สูง ๑.๕๐ ม. 

- ๔๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของ
เด็กนักเรียนได้รับ
ความปลอดภัย 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ มีรั้ว
เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้แก่
เด็กนักเรียน 

กองช่าง 

๔๗ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ 
อพปร. เก่า (เป็นส านักงาน          
กองการศึกษา) 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ส านักงานกอง
การศึกษา 

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๔๘ ตร.ม.  

- ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
พนักงานกอง
การศึกษามี
ท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน 

ส านักงานกอง
การศึกษาเป็น
สถานที่น่าอยู่ 
น่าท างาน  

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสุราบายา 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๖๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  

- ๑,๖๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๙ โครงการติดต้ังซุ้มราชการที่ ๑๐  
ที่สะพานลอย จ านวน ๒ จุด 

เพ่ือเฉลิม            
พระเกียรติราชการ
ที่ ๑๐ 

ขนาดกว้าง ๒.๓๐ 
ม. ยาว ๒๙ ม. และ
ขนาดกว้าง ๒.๓๐ 
ม. ยาว ๓๒ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ในพ้ืนที่ร่วม
เฉลิม           

ประชาชน
ร่วมกันเฉลิม
พระเกียรติ
ราชการที่ ๑๐ 

กองช่าง 



๖๘ 

พระเกียรติ
ราชการที่ ๑๐ 

๕๐ โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือให้มีอาคาร
ส านักงานกว้างขึ้น 

ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ 
ม. ยาว ๘.๐๐ ม.  
สูง ๔.๐๐ ม. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๖๐ 
ของพนักงาน
เทศบาลได้รับ
ความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

มีอาคาร
ส านักงานกว้าง
ขึ้น และ
พนักงานได้รับ
ความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๑ โครงการซ่อมสร้างถนน                        
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต           
สายสุราบายา 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตร.ม. 

- ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๒ โครงการซ่อมสร้างถนน                        
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต           
สายโตะละ 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๙๘๕ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๓,๙๔๐ ตร.ม. 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๓ โครงการซ่อมสร้างถนน                   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต           
สายหลังโรงเรียนบ้านบือแนปีแย 
– สนามฟุตบอล 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๑,๐๘๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๕,๒๓๐ ตร.ม. 

- ๒,๖๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๔ โครงการซ่อมสร้างถนน                 เพ่ือความสะดวกใน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ - ๓,๔๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง 



๖๙ 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต           
สายลูโบะกาหยี – บูเกะตาโมง 

การสัญจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

ม. ยาว ๑,๐๒๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๕,๑๐๐ ตร.ม. 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบือแนปีแย –             
บือแนจือเนาะ  

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ ม. ยาว 
๑,๖๕๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๙,๙๐๐ ตร.ม. 

๖,๗๓๗,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๖ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้มีอาคาร
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 

ขนาดว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐.๐๐ ม.             
สูง ๓.๐๐ ม. หรือ           
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๖๐.๐๐ ตร.ม. 

๘๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต            
ที่ดีขึ้นและ
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

กองช่าง 

รวม ๕๖ โครงการ - - ๔๒,๕๘๒,๐๐๐ ๔๔,๗๘๖,๐๐๐ ๑๑,๓๓๐,๐๐๐ ๗,๙๐๐,๐๐๐ - - - 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง/ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 



๗๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าเพ่ือ
ผลิตน้ าประปา 

เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพ            
ของน้ า 

ภายในเขตเทศบาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

๒ โครงการจัดหา ก่อสร้าง ปรับปรุง
แหล่งน้ าผิวดิน 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค  
บริโภค 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ - - -  ประชาชนได้ใช้
น าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงหน้าแล้ง 

จ านวน  ๑  แห่ง - ๕๐๐,๐๐๐ - -  ประชาชนได้ใช้
น้ าเพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๔ โครงการเขื่อนกันตลิ่ง เพ่ือป้องกันการ กัด
เซาะของตลิ่ง 

จ านวน  ๑  แห่ง ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - -  สามารถ
แก้ปัญหาการกัด
เซาะของตลิ่ง 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างระบบประปา เพ่ือใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

จ านวน  ๑  แห่ง - - ๓,๖๐๐,๐๐๐ -  ประชาชนได้ใช้
น้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการขยายแนวเขตระบบ
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้
น้ าประปาได้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง            
๒,๐๐๐ ม. 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนใช้
น้ าประปาอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

๗ โครงการติดต้ังป้ายชื่อถนน เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังป้ายชื่อถนน ๕๐๐,๐๐๐ - - -  ประชาชนได้รับ กองช่าง 



๗๑ 

 และป้ายบอกเส้นทางในเขต
เทศบาล 

ได้รับสะดวกในการ
ค้นหาสถานที่ 

ในเขตเทศบาล ความสะดวก 

๘ 
 

โครงการติดต้ังไฟสัญญาณจราจร เพ่ือความปลอดภัย
ในการ           ใช้
รถใช้ถนน 

จ านวน  ๔  จุด ๑๕๐,๐๐๐ - - -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๙ โครงการจัดซื้อแผงป้ายสัญญาณ
หยุดตรวจแบบล้อเลื่อน 

เพ่ือเตรียมการ
ป้องกันในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

จ านวน  ๒  จุด ๑๒,๐๐๐ - - -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๐ โครงการจัดท าป้ายจราจร            
สายไปไม้แก่น 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการค้นหาสถานที่ 

ถนนสายไม้แก่น ๔๐,๐๐๐ - - -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๑ โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า              
ส่องสว่าง 

เพ่ือความสะดวก
ของผู้สัญจรไปมา 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่อง
สว่าง  จ านวน ๖ 
ต้น 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - - -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการปักเสาพาดสาย เพ่ิมความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าใน
เขตเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยเปาะเต๊ะ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะ ๔๐๐ ม. 
ขนาดสูง ๑.๕๐ ม. 
ยาว ๑๕๐ ม. 

- ๒๐๐,๐๐๐ - -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
และเสาไฟฟ้า ซอยแบฮะ –    

เพ่ือให้ประชาชน  มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ระยะทาง ๓๐๐ ม. - ๑๐๐,๐๐๐ - -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 



๗๒ 

โต๊ะมูเด็ง เพียงพอ 
รวม ๑๔ โครงการ - - ๔,๖๔๒,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๓,๗๘๐,๐๐๐ ๑,๑๘๐๐,๐๐๐ - - - 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : เสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง/ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
/ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส : งานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๒.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด เพ่ือสร้างอาชีพ
ให้แก่เยาวชนในช่วง
ปิดภาคเรียน 

จัดจ้างนักเรียน           
ช่วงปิดภาคเรียน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ         
พึงพอใจของ
ประชาชน 

กลุ่มเยาวชนมี
อาชีพและเพ่ิม
รายได้ให้แก่
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดต้ังกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้นไทร 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ         
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

๓ โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือสร้างอาชีพ
ให้แกป่ระชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้นไทร 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๖๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ         
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีงาน       
และมีรายได้ 

ส านักปลัด 
 

รวม ๓ โครงการ - - ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 



๗๓ 

   ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสายใยรัก                  
แห่งครอบครัว 

เพ่ือให้เกิดความรัก
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เรียน 
ศพด.ต้นไทร ได้
ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมความรัก 
ความผูกพัน
ภายในครอบครัว   

นักเรียนได้รับ
ความรักความ
อบอุ่นจาก
ครอบครัว 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพ่ือให้นักเรียนมี
โอกาสได้ศึกษา            
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ได้รับ
ประสบการณ์จริง 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาล
ต าบลต้นไทร 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เรียน 
ศพด. ต้นไทรได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้           
นอกสถานที่  

นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้นอก
สถานที่ และได้รับ
ประสบการณ์จริง 

กอง 
การศึกษา 

๓ โครงการสานสัมพันธ์ครูและ
ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 
 

เพ่ือสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่าง
ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน และ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

ผู้ปกครองมีเจตคติ           
ที่ดีต่อครู ผู้บริหาร              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลต้นไทร 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เรียน 
ครู และผู้ปกครอง 
ศพด.ต้นไทร ได้
ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สานสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

ครูรู้สภาพปัญหา
และภูมิหลังของ
นักเรียน  

กอง 
การศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



๗๔ 

๔ โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพ่ือจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆให้กับ
เด็กในเขตเทศบาล 

จัดกิจกรรมให้เด็ก
นักเรียน ศพด. 
เทศบาลต าบลต้นไทร 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรียน ครู และ
ผู้ปกครอง ศพด.           
ต้นไทร ได้ร่วม
กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมวันส าคัญ 

นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ  

กอง 
การศึกษา 

๕ โครงการจัดกิจกรรมเชิดชู คนดี  
คนเก่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือเชิดชู คนดี คน
เก่ง ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

จัดกิจกรรมให้เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรียน ศพด.               
ต้นไทร ได้ร่วม
กิจกรรม 

ส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออก 

กอง 
การศึกษา 

๖ โครงการอาหารกลางวัน            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

อาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน        

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐         
ของผู้เรียน ศพด.            
ต้นไทร ได้ 
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

กอง 
การศึกษา 

๗ โครงการอาหารเสริมนมส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ต้นไทร และโรงเรียน สังกัด สพฐ.
ในเขตเทศบาล 
 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
เสริม (นม)  

อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียน 
ศพด. ต้นไทร และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตเทศบาล 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐               
ของผู้เรียน ได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม (นม)
อย่างทั่วถึง 

กอง 
การศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการคุณธรรมน าใจ เพ่ือจัดกิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่
นักเรียนศูนย์พัฒนา

จัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม
แก่นักเรียน 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรียน ศพด.            
ต้นไทร มี
คุณธรรมและ

เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 



๗๕ 

เด็กเล็กเทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

จริยธรรมที่ดี 

๙ โครงการออมทรัพย์นักเรียน 
 

เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
การออมตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนฝึกการ
ประหยัด อดออม 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ    
พึงพอใจของของ
นักเรียน ศพด.          
ต้นไทร  

นักเรียนมีนิสัย
ประหยัด อดออม 

กอง 
การศึกษา 

๑๐ โครงการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนระดับอนุบาล 

โรงเรียนอนุบาล 
จ านวน ๑ แห่ง 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีโรงเรียนอนุบาล 
ในสังกัดเทศบาล 

กอง 
การศึกษา 

๑๑ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน          
ในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือพัฒนาส่งเสริม
เยาวชนในเขต
เทศบาลให้มี
คุณภาพ 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล  
ต้นไทร 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
มีคุณภาพและ
ปฏิบัติตนอยู่ 

กอง 
การศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ช่วงปิดภาคเรียน 
 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา ช่วง
ปิดภาคเรียนให้กับ
เด็ก เยาวชนใน
ท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล  
ต้นไทร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

เด็กและเยาวชน           
ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

 

๑๓ โครงการพัฒนาห้องสมุด            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
และพัฒนาการ
ส าหรับเด็กเล็ก 

ครูและนักเรียน          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก
นักเรียนศูนย์ฯ 

มีห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษา 

๑๔ โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่ง เพ่ือปรับปรุงและ ครูและนักเรียน ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความพึง มีห้องสมุดที่มี กอง 



๗๖ 

เรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ห้องสมุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

พัฒนา
สภาพแวดล้อม          
ในห้องสมุด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล           
ต้นไทร 

 พอใจของเด็ก
นักเรียนศูนย์ฯ 

สภาพแวดล้อมที่ดี
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

การศึกษา 
 

๑๕ โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด      
สู่อาเซียน 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา
สภาพแวดล้อม          
ในห้องสมุด 

ครูและนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก
นักเรียนศูนย์ฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีแหล่งค้นคว้า
เกี่ยวกับอาเซียน 

กอง 
การศึกษา 

 

๑๖ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล              
ต้นไทร 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

มีอาคารที่เป็น
มาตรฐาน จ านวน  
๑ อาคาร 

- ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

มีอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กฯ
เพ่ิมขึ้น 

กอง         
การศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล          
ต้นไทร 

๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯ ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 

กอง            
การศึกษา 

๑๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

เพ่ือจัดกิจกรรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์ 

จัดกิจกรรมให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์ฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

กอง            
การศึกษา 

๑๙ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนา

เพ่ือจัดกิจกรรรม
ส่งเสริมและพัฒนา

จัดกิจกรรมให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์ฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก

เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯได้ร่วม

กอง            
การศึกษา 



๗๗ 

เด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร ผู้เรียนให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

รวม ๑๙ โครงการ - - ๕,๕๒๕,๐๐๐ ๘,๑๒๕,๐๐๐ ๓,๘๒๕,๐๐๐ ๓,๘๒๕,๐๐๐ - - - 
 
 
๒.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจ้างคนจ้างงานรักษา
ความสะอาด 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๑,๖๓๒,๐๐๐ 
 

๑,๖๓๒,๐๐๐ 
 

๑,๖๓๒,๐๐๐ 
 

๑,๖๓๒,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ            
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการด าเนินการด้านส่งเสริม
ป้องกันโรคติดต่อและโรคเอดส์ 

เพ่ือส่งเสริมป้องกัน
และลดการ
แพร่กระจายของ
โรคติดต่อ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ            
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน
โรคติดต่อ และ
โรคเอดส์ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(กลุ่มเป้าหมายสัตว์เลี้ยง   
ประเภทแมว)  

เพ่ือป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า(กลุ่มแมว) 
ในเขตเทศบาล 

สัตว์เลี้ยงแมวทั้งที่มี
เจ้าของในพ้ืนที่ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนโรคพิษ
สุนัขบ้า (แมว) 
ลดลง 

สุนัข และแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
และไม่เกิดการ 
ระบาดของโรค 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือเด็กและเยาวชน
ทราบถึงปัญหา            
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก 
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนรู้
วิธีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



๗๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการฝึกอบรมของ
ผู้ประกอบการร้านอาหารและ 
แผงลอย 

เพ่ือให้ความรู้อัน
เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบร้านอาหาร 
และแผงลอยในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ            
พึงพอใจของ         
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร และ
แผงลอย 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
แผงลอยมีความรู้
และพัฒนาศัยกา
ภาพในการ
ประกอบการ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมดูแล
รักษาตลาดสดและซุ้มร้านค้า
ชุมชน 

เพ่ือซ่อมแซมโครง
เหล็ก เต้นท์พร้อม
จัดหาเปลี่ยนผ้าใบ
เต้นท์ผืนใหม่ 

อาคารตลาดสด และ
ซุ้มร้านค้าชุมชนใน
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ        
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ตลาดสดและซุ้ม
ร้านค้าได้รับการ
ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๗ โครงการพัฒนาปรับปรุง
รถพยาบาลฉุกเฉินและระบบ
บริการทางการแพทย์ 

เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนา ปรับปรุง
ยกระดับการ
ให้บริการได้
มาตรฐาน 

พัฒนาปรับปรุงระบบ
การให้บริการรถ
ฉุกเฉิน จ านวน ๑ คัน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

การให้บริการ
ทางการแพทย์
ฉุกเฉินดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๘ โครงการหรือกิจกรรมด้านการ 
ส่งเสริม ป้องกันโรคติดต่อ 

เพ่ือจัดกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อและ
สามารถป้องกัน
โรคติดต่อได้ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



๗๙ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการหรือกิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในรูปแบบเชิง    
บูรณาการ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัคร                 
สาธารณสุขให้เกิด
ความเข้มแข็ง 

อาสาสมัคร              
สาธารณสุข 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ            
พึงพอใจ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 

อาสาสมัคร 
สาธารณสุข       
มีศักยภาพและ         
มีความเข้มแข็ง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม ๙ โครงการ - - ๑,๙๒๒,๐๐๐ ๑,๙๒๒,๐๐๐ ๑,๙๒๒,๐๐๐ ๑,๙๒๒,๐๐๐ - - - 
 

๒.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
และเด็กด้อยโอกาส 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ และเด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้สูงอายุ
และเด็กด้อย
โอกาส 

ผู้สูงอายุ และเด็ก
ด้อยโอกาสได้รับ
รับการส่งเสริม
อาชีพ 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

รวม ๑ โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

๒.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นและ         
เข็มแข็ง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
ครอบครัวที่อบอุ่น 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
ครอบครัวที่อบอุ่น
และเข้มแข็ง 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

๒ โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

เพ่ือให้ชุมชนในเขต
เทศบาลน่าอยู่และมี
ความยั่งยืน 

ชุมชนในเขตเทศบาล
จ านวน ๘ ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ชุมชนในเขต
เทศบาลมีความ
น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 

กอง           
สวัสดิการสังคม 

๓ โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและ
พัฒนาคณะกรรมการชุมชน 

เพ่ือปรับปรุงแผน
ชุมชนให้ตรงกับ
ความต้องการของ
ประชาชน  

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชน 

แผนชุมชนได้รับ
การปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน 

กอง           
สวัสดิการสังคม 

๔ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี 

เพ่ือฝึกอบรมให้
ความรู้ให้แก่กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี 

กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
สตรีเทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี 

กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรีมีความรู้และ
มีศักยภาพ 

กอง           
สวัสดิการสังคม 

๕ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
คนพิการ 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

คนพิการ ในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจ               
ของคนพิการ 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นตามอัตภาพ 

กอง           
สวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 



๘๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการส่งเสริมความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
กับกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ เช่น กลุ่ม           
ปักจักร กลุ่มท าขนม              

เพ่ือพัฒนาความรู้
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มอาชีพของ
เทศบาลต าบลต้นไทร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ ๘๐ 
ของกลุ่มอาชีพ
ได้รับการพัฒนา 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

๗ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาและ 
นวัตกรรมท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ของผู้น าชุมชน กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรีและ
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
เขตเทศบาลต าบล       
ต้นไทร 

๖๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๖๐ ของ
ประชาชนได้
เรียนรู้ภูมิปัญญา
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
สถาบันการเรียนรู้
ที่ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

๘ โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่
อย่างยั่งยืนและครอบครัวต้นแบบ 

เพ่ือสร้างให้ชุมชน
น่าอยู่ และมี
ครอบครัวต้นแบบ 

ชุมชนและครอบครัว
ในเขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ชุมชนน่าอยู่ 
อย่างยั่งยืน และมี
ครอบครัวต้นแบบ 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

รวม ๘ โครงการ - - ๓๙๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๕,๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

๒.๖  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เพ่ือจัดการแข่งขัน
กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนต่างๆ 
ของเทศบาล 

จัดการแข่งขันกีฬา
สากล และกีฬา
พ้ืนเมือง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
รัก สามัคคี และ
เห็นความส าคัญ
ของการเล่นกีฬา 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุกีฬา
แจกจ่ายให้กับ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

แจกจ่ายอุปกรณ์กีฬา 
เช่น  ฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเลย์บอล ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เยาวชนมีอุปกรณ์
ในการเล่นกีฬา 
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

๓ โครงการจัดส่งนักกีฬาของ
เทศบาล 

เพ่ือจัดส่งนักกีฬา
ของเทศบาลเข้าร่วม
การแข่งขันต่างๆ 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
การเล่นกีฬา และ
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง 
การศึกษา 

๔ โครงการจัดกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา 

เพ่ือจัดกิจกรรมพิธี
ทางศาสนา เช่น  
กิจกรรมละศีลอด 
อาซูรอฯ 

จัดกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา เช่น  กิจกรรม
ละศีลอด อาซูรอฯ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนร่วม
ท านุบ ารุงจัด
กิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๘๓ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการจัดบรรยายธรรม เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับศาสนาให้
ประชาชนเข้าใจ
และถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 

จัดกิจกรรมบรรยาย
ธรรม 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความรู้ทางศาสนา
และสามารถ
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

กอง 
การศึกษา 

๖ โครงการฝึกอบรมและจัดการ
เรียนการสอนอัลกุรอาน                      
(กีรออาตี) 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนสามารถ
อ่านอัลกุลอานได้
อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

เด็กและเยาวชน             
ในเขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

เด็กและเยาวชน
อ่านอลักุรอานได้
อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

กอง 
การศึกษา 

รวม ๖ โครงการ - - ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

๒.๗ แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจัดสรรเบี้ย       
ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

จัดสรรเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจัดสรรเบี้ย       
ยังชีพให้แก่ผู้พิการ 

จัดสรรเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้
พิการที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้พิการในเขต
เทศบาลมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

กอง          
สวัสดิการสังคม 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจัดสรรเบี้ย       
ยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

จัดสรรเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ร้อยละของผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

รวม ๓ โครงการ - - ๔,๒๓๖,๐๐๐ ๔,๔๓๖,๐๐๐ ๔,๖๔๒,๐๐๐ ๔,๖๔๒,๐๐๐ - - - 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 



๘๕ 

   ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพ่ือเพ่ิมความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร               
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

จัดอบรมให้กับ
บุคลากรเทศบาล
ประชาชนในเขต
เทศบาลจ านวน ๑ รุ่น 
จ านวน ๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม 

บุคลากรได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร              
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล         
ต้นไทร 

เพ่ือเลือกต้ังผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯ 

ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในพ้ืนที่ 

๔๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ได้ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา 
เทศบาลฯ มา 
บริหาร 

ส านักปลัด 

รวม ๒ โครงการ - - ๔๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                 
(อปพร.) 

เพ่ือให้ อปพร.ได้รับ
การเพ่ิมพูนความรู้
และเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

ฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของสมาชิก 
อปพร. 

อปพร.มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ โครงการติดต้ังกล้อง CCTV เพ่ือใช้ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

กล้อง CCTV ๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของคดี
อาชญากรร 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

๓ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย
ให้กับประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมและ
ช่วยเหลือทาง
ราชการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ   
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันสา
ธารณภัย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๔ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์  

เพ่ือบรรเทาและ
ป้องกันปัญหาความ
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ
จ านวน อปพร.        
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                 
(อปพร.) 

เพ่ือให้ อปพร.ได้รับ
การเพ่ิมพูนความรู้
และเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

ฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของสมาชิก 
อปพร. 

อปพร.มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม ๕ โครงการ - - ๓๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - - - 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง / ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพตาม         
หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้นไทร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ             
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีอาชีพ
และสามารถสร้าง
รายได้ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม ๑ โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 



๘๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษา 
สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล 

เพ่ือปรับปรุง          
ภูมิทัศน์รักษา   
สิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาล 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ     
พึงพอใจของ
ประชาชน 

มีการปรับปรุง            
ภูมิทัศน์ให้
สวยงามและมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

๒ โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือสร้าง
สนามกีฬา 

เพ่ือซื้อที่ดินในการ
สร้างสนามกีฬา 

ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๒ ไร่ 
 

๕๕๒,๓๐๐ 
 

- - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสถานที่
ส าหรับเล่นกีฬา
และออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่เล่นกีฬาที่
เป็นสัดส่วน 

ขนาดกว้าง ๓๖ ม. 
ยาว ๔๒ ม. จ านวน 
๑ สนาม  

- ๒,๙๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ             
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่เล่นกีฬา
ที่เป็นสัดส่วน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการถมดินเพ่ือก่อสร้าง            
สนามกีฬาเทศบาล 

เพ่ือยกระดับหน้า
ดินให้สูงกว่าระดับ
น้ า 

ขนาด ๔,๐๐๐         
ตร.ม.  หนาเฉลี่ย 
๒.๕๐ ม. 

๓,๙๓๓,๐๐๐ - - 
 

- 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีเน้ือที่ที่พร้อม
ส าหรับสร้าง
สนามกีฬาในเขต
เทศบาล 

กองช่าง 

รวม ๔  โครงการ - - ๔,๕๑๕,๓๐๐ ๒,๙๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตระบบประปา เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้
น้ าประปาได้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตระบบ
ประปา ภายในเขต
เทศบาล ระยะทาง 
๒,๐๐๐ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีใช้
น้ าประปาได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยเปาะเต๊ะ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะ ๔๐๐ ม. 
ขนาดสูง ๑.๕๐ ม. 
ยาว ๑๕๐ ม. 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชน 

มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ทุกสาย 

กองช่าง 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
และเสาไฟฟ้า ซอยแบฮะ –    
โต๊ะมูเด็ง 

เพ่ือให้ประชาชน   
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง ๓๐๐ ม. - ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชน 

มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ทุกสาย 

กองช่าง 

รวม ๓ โครงการ - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - - 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ  
พึงพอใจของเด็ก
นักเรียน สังกัด 
สพฐ. 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

รวม ๑ โครงการ - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - 
 
   ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการอุดหนุนกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ชมรมผู้สูงอายุ 
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ืออุดหนุนกองทุน
ฌาปนกิจศพฯ           
ทต.ต้นไทร 

อุดหนุนเงินให้กับ
กองทุนฌาปนกิจศพฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้สูงอายุ 

กองทุนฯ ได้รับ
การอุดหนุน
งบประมาณ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม ๑ โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 
 



๙๒ 

   ๒.๓ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ สมทบเงินประกันสังคม เพ่ือสนับสนุนเงิน
ประกันสังคมให้กับ
ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด 

สมทบเงิน
ประกันสังคมให้กับ
ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ  
พึงพอใจของ
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้าง
ได้รับสวัสดิการ
การ
รักษาพยาบาล 

กองคลัง 

๒ 
 
 

สนับสนุนสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

เพ่ือสมทบเข้า
กองทุน (สป.สช.) 
เทศบาลต าบล           
ต้นไทร 
 

จัดท าและด าเนิน
โครงการส่งเสริมด้าน
สุขภาพของประชาชน 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
งบประมาณที่
สนับสนุน 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
เพ่ิมขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

 

รวม ๒ โครงการ - - ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวดนราธิวาส 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือให้มีรถยนต์ดับเพลง
ที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

รถยนต์ดับเพลิง จ านวน 
๑ คัน 

๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องส ารองไฟ จ านวน 
๑ เครื่อง 

- ๓,๒๐๐ - - ส านักปลัด 

๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายข้อแข็ง จ านวน 
เครื่อง ๑ เครื่อง 

๙,๕๐๐ - - - ส านักปลัด 

๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์งาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ 

๒๒,๐๐๐ - - - กองคลัง 

๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED            
ขาวด า ชนิด Network     
แบบที่ ๑ 

๗,๙๐๐ - - - กองคลัง 

๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์      ๓,๑๐๐ - - - กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



๙๔ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
๘๐๐ วัตต์ 

๒,๘๐๐ - - - กองคลัง 

๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

ชุดโปแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

๓,๘๐๐ - - - ส านักปลัด 

๙ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์งาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ 

๒๒,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 

๑๐ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED            
ขาวด า ชนิด Network     
แบบที่ ๑ 

๗,๙๐๐ - - - กองการศึกษา 

๑๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
เล่นสนาม 

เพ่ือให้นักเรียนมี
อุปกรณ์               
เครื่องเล่นสนามอย่าง
เหมาะสม 

จัดซื้อครุภัณฑ์               
สนามเด็กเล่น ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล ต้นไทร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - กองการศึกษา 

๑๒ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ 
ขนาด ๑๐ ลบ.ม.ม.   
จ านวน ๑ คัน 

๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุข 

 
 
 
 
 



๙๕ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
จ านวน ๑ ตัว 

๓๒,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุข 

๑๔ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือใช้ในการตัดแต่งพุ่ม
ไม้ในเขตเทศบาล 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
จ านวน ๒ เครื่อง 

๒๐,๔๐๐ - - - กองสาธารณสุข 

๑๕ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เก้าอี้ท างาน อ านวยการ
ระดับต้น ๑ ตัว และ
ช านาญงาน ๑ ตัว 

๔,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการ 

๑๖ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการเก็บ
เอกสารราชการ 

ตู้เก็บเอกสาร จ านวน  
๒ ใบ 

๑๕,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการ 

๑๗ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพ่ือใช้ในการตัดเย็บของ
กลุ่มสตรีเทศบาลฯ 

เครื่องทับผ้า จ านวน ๑ 
ตัว 

๙,๕๐๐ - - - กองสวัสดิการ 

๑๘ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพ่ือใช้ในการตัดเย็บของ
กลุ่มสตรีเทศบาลฯ 

จักรติดกระดุม จ านวน 
๑ ตัว 

๔๙,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการ 

๑๙ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพ่ือใช้ในการตัดเย็บของ
กลุ่มสตรีเทศบาลฯ 

จักรถักรังกระดุม 
จ านวน ๑ ตัว 

๗๙,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการ 

๒๐ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการเก็บ
เอกสารราชการ 

ตู้เอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก 
จ านวน ๑ ตู้ 

๔,๙๐๐ - - - กองช่าง 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องอ่านพิกัด
ภูมิศาสตร์ 

๒๕,๐๐๐ - - - กองช่าง 



๙๖ 

๒๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

ล้อวัดระยะทางชนิดล้อ
หมุนเดินตาม 

๒๕,๐๐๐ - - - กองช่าง 

๒๓ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

ล้อวัดระยะทางชนิดล้อ
หมุนเดินตาม 

๒๕,๐๐๐ - - - กองช่าง 

๒๔ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

ล้อวัดระยะทางชนิด         
ล้อหมุนเดินตาม 

๒๕,๐๐๐ - - - กองช่าง 

 


