
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลต้นไทร 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

-------------------------------------------------------------- 
 

   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นั้น 
 

   บัดนี้ เทศบาลต าบลต้นไทร ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ซ่ึงเป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ เพ่ือเป็นกรอบในการจัดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการ
ของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
 

   ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
      (นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 



ค าน า 
 
         ด้วย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้บัญญัติให้องค์กรรับผิดชอบในการจัดท าการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซ่ึงได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนภาษีเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปบริการ
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 
   เทศบาลต าบลต้นไทร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เทศบาลต าบลต้นไทรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
          
           เทศบาลต าบลต้นไทร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
            หน้า 
ส่วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน           

๑. ด้านกายภาพ           ๑ 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง          ๓ 
๓. ประชากร            ๕ 
๔. สภาพทางสังคม           ๖ 
๕. ระบบการบริการพ้ืนฐาน          ๗ 
๖. ระบบเศรษฐกิจ         ๑๐ 
๗. เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)     ๑๑ 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม        ๒๓ 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ         ๒๔ 
๑๐. ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถิ่น       ๒๕ 

 

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับภาค       ๒๖ 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี       ๒๖ 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒     ๓๑ 
๑.๓ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน      ๓๔ 
๑.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานราธิวาส ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   ๓๗ 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๔๓ 
๒.๑ วิสัยทัศน์         ๔๓ 
๒.๒ ยุทธศาสตร์         ๔๓ 
๒.๓ เป้าประสงค์         ๔๕ 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น       ๕๓ 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ ของ อปท.     ๕๓ 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง    ๕๔ 
 

ส่วนท่ี ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ       
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      ๕๕ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       ๕๗ 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)      ๕๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)      
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      ๖๔ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต     ๘๖ 



          หน้า 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย        ๑๑๖ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว        ๑๑๙ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม        ๑๒๔ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๒๖ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   ๑๒๘ 
- บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)       ๑๓๗ 

ส่วนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผล          
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์      ๑๔๕ 
๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ       ๑๕๐ 
๔๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม       ๑๕๕ 
๔๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต     ๑๖๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
๑ 

 

ส่วนท่ี ๑ 
สภาพท่ัวไป 

 
สภาพท่ัวไป 

เทศบาลต าบลต้นไทรได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ห่างจาก  
ที่ว่าการอ าเภอบาเจาะ  ประมาณ  ๑๒กิโลเมตรประกอบด้วยพ้ืนที่บางส่วนของต าบลปะลุกาสาเมาะ ได้แก่ 
พ้ืนที่หมู่ที่ ๑และหมู่ที่  ๖ (บางส่วน) มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  (สายปัตตานี – นราธิวาส)  พาดผ่าน
นอกนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๓ และ ๔๑๖๗ เชื่อมกับอ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๔๑๖๘ เชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๖๐ ไปยังอ าเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส 

 

๑. ด้านภายภาพ 
 

 ๑.๑ ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล     
เทศบาลต าบลต้นไทรได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเม่ือวันที่๒๕พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒อยู่ห่างจาก  

ที่ว่าการอ าเภอบาเจาะ  ประมาณ  ๑๒กิโลเมตรประกอบด้วยพ้ืนที่บางส่วนของต าบลปะลุกาสาเมาะ ได้แก่ 
พ้ืนที่หมู่ที่ ๑และหมู่ที่  ๖ (บางส่วน) มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  (สายปัตตานี – นราธิวาส)  พาดผ่าน
นอกนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๓ และ ๔๑๖๗ เชื่อมกับอ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๔๑๖๘ เชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๖๐ ไปยังอ าเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส 
 อาณาเขตและอาณาเขตติดต่อ  เทศบาลต าบลต้นไทร  มีพ้ืนที่ ๑๑.๘๐ ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ อาศัยเส้นแบ่งเขตการปกครอง ได้แก่ เส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดนราธิวาส   
มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตอ าเภอสายบุรี 
 ทิศตะวันออก อาศัยเส้นแบ่งเขตการปกครอง  ได้แก่  เส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานี กับจังหวัด
นราธิวาส  มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี 
 ทิศใต้  อาศัยเส้นตรงที่ก าหนดขึ้นติดต่อกับหมู่ที่ ๕ ต าบลปะลุกาสาเมาะ และหมู่ที่ ๒ ต าบล 
บาเระเหนือ มีพ้ืนที่เขตปกครองติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาเระเหนือ 
 ทิศตะวันตก อาศัยเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ปัตตานี – นราธิวาส  
ติดต่อกับหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ต าบลปะลุกาสาเมาะ มีพ้ืนที่เขตปกครองติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปะลุกาสาเมาะ 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๒ 

แผนท่ีเขตเทศบาลต าบลต้นไทร 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๓ 

 

 
       ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ     

 เทศบาลต าบลต้นไทร  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีล าคลองสาธารณะ ๒ สาย ไหล
ออกสู่ทะเลที่อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาสและอ าเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี  สภาพพ้ืนที่ ดินเป็นดิน
เหนียว และดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก แต่พ้ืนที่ถนนทางเข้าวัดเชิงเขาเป็นที่ลุ่มน้ าขัง หากขาด
การระบายน้ าที่ดี  จะก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมได้ง่าย  

 

      ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
    โดยทั่วไปสภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น ๒ ฤดู  คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝน  
    - ฤดูร้อน เริ่มต้นต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 
    - ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคม – มกราคม 

 

      ๑.๔ ลักษณะของดิน 
    ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแก่การท าการเกษตรและปลูกข้าว 

 

      ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
    มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าสายบุรี 
 

      ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
    ในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร ไม่มีพ้ืนที่ปุาไม้ 
 

๒. ด้านการเมืองการปกครอง 
 

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

ที่ว่าการอ าเภอบาเจาะ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่บางส่วนของต าบลปะลุกาสาเมาะ ได้แก่ 
พ้ืนที่หมู่ที่ ๑และหมู่ที่  ๖ (บางส่วน) มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  (สายปัตตานี – นราธิวาส)  พาดผ่าน
นอกนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๓ และ ๔๑๖๗ เชื่อมกับอ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๔๑๖๘ เชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๖๐ ไปยังอ าเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส 
ชุมชนซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร มีทั้งหมด ๘ ชุมชน ประกอบด้วย 

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

๒.๒ การเลือกต้ัง     
           เทศบาลต าบลต้นไทร มีชุมชนทั้งหมด ๘ ชุมชน แบ่งเขตการเลือกต้ังออกเป็น  ๒  เขต โดยแยกเป็น
เขตเลือกต้ังที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ และเขตเลือกต้ังที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๖ 
    ด้านการเมือง ประกอบด้วย 

๑. ฝุายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาล ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของฝุายบริหาร ประกอบด้วย  
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ และเขตที่ ๒ ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรง 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. นายซุลกรีนัย  สาแม  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. นายมะบีดี สาแลเมาะ  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. ฝุายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย แต่งต้ัง
รองนายกเทศมนตรี จ านวน ๒ คน เลขานุการฯ จ านวน ๑ คน และที่ปรึกษาฯ 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  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๕ 

 ๓. ประชากร 
    ๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจ 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 
                         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  
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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 (มิตรภาพที่ ๖๖)  จ านวนนักเรียน   ๕๙๘  คน 
     โรงเรียนบ้านบือแนปีแย   จ านวนนักเรียน   ๑๕๖  คน 
    - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จ านวน  ๑  แห่ง 
     โรงเรียนเจริญศาสตร์   จ านวนนักเรียน   ๕๐๓  คน 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน ๑ แห่ง 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร จ านวนนักเรียน   ๑๑๖  คน  

๔.๒ สาธารณสุข    
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปะลุกาสาเมาะ จ านวน  ๑  แห่ง 

   - คลินิก      จ านวน  ๑  แห่ง  
   ๔.๓ อาชญากรรม 
    - 

๔.๔ ยาเสพติด 
   ยาเสพติดมีพ้ืนที่เฝูาระวัง คือ ชุมชนบอเวาะลือเมาะ 
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๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
 

ประเภทงาน สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ (คน) 

สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ ๔ 
สงเคราะห์ผู้พิการ ๑๔๑ 

สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ๔๒๕ 

สงเคราะห์ครอบครัวยากจน ๗ 
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ/ อุบัติภัย ๑๐ 

ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ 

๔ 

 
 
 

 ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
    ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง  
     เทศบาลต าบลต้นไทร มีถนนที่ใช้ในการคมนาคม ประกอบด้วยเส้นทางต่างๆ ดังนี้ 
 

     ชุมชนตลาดต้นไทร  หมู่ท่ี ๑ ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

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

ล าดับ
ท่ี 

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
ท่ี 

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  
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๙ 

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

ล าดับ
ท่ี 

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
ท่ี 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

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 

ช่ือสายทาง 
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  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๑๐ 

 

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

ล าดับ
ท่ี 

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
ท่ี 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 

ถนน (ม.) 
ประเภทถนน หมายเหตุ 

๑ ถนนกอตอ – ไม้แก่น ๑,๔๕๐ ๗ ลาดยาง  
 
 

     ๕.๒ การไฟฟ้า   
     ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทรมีไฟฟูาใช้ครบร้อยเปอร์เซนต์ 
     ๕.๓ การประปา  
     มีการให้บริการน้ าประปาของเทศบาลต าบลต้นไทร  
     ๕.๔ โทรศัพท์ 
     ปัจจุบันทุกชุมชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในปัจจุบันโทรศัพท์มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร 
     ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    มีที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน  ๑  แห่ง และที่ท าการไปรษณีย์ของเอกชน  จ านวน  ๑ แห่ง 
 

 ๖. ระบบเศรษฐกิจ 
    ๖.๑ การเกษตร  
     ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกยางพารา  
ท านา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว และรับจ้าง 
     ๖.๒ การประมง  
     การประมงในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร ได้แก่ การเลี้ยงปลาในกระชัง ต้ังอยู่ที่ ชุมชนกอตอ 
และชุมชนเฉลิม 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๑๑ 

 

     ๖.๓ การปศุสัตว์ 
     การปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค 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. ประเภทธุรกิจร้านเสื้อผ้า   จ านวน  ๑๖  ร้าน 
     ๖. ประเภทธุรกิจพาณิชยกรรมและการบริการ จ านวน  ๓๕  ร้าน 
     ๖.๕ การท่องเท่ียว 
     เทศบาลต าบลต้นไทรเป็นเส้นทางไปยังแหล่งเที่ยว ได้แก่ วัดเชิงเขา ต าบลปะลุกาสาเมาะ 
และน้ าตกปาโจ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
     ๖.๖ อุตสาหกรรม 
     ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
     ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    กลุ่มอาชีพของเทศบาลต าบลต้นไทร ประกอบด้วย 
     - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 
     - กลุ่มท าขนม 
     ๖.๘ แรงงาน 
      ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกยางพารา  
ท านา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว และรับจ้าง 
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
    ๗.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
   เทศบาลต าบลต้นไทร มีชุมชนทั้งหมด ๘ ชุมชน ประกอบด้วย 

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

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๑๒ 

 ๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร  
        ลักษณะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ในเขตเทศบาลต าบลต้นไทรสามารถแยก
รายละเอียดดังนี้ 

     - ท านา มีพ้ืนที่ ๑,๔๐๑ ไร่และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท านา มีประมาณ ๔๓๒ ครัวเรือน 
ผลผลิตโดยเฉลี่ยไร่ละ ๑๘-๒๑ ถัง 

     - ท าสวนยางพารามีพ้ืนที่ ๑,๒๓๕ ไร่ และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพสวนยางประมาณ ๒๓๖ 
ครัวเรือน ผลผลิตจากการท าสวนยางพาราโดยเฉลี่ย ๕ แผ่น/ ไร่ 

     - การท าสวนผลไม้มีพ้ืนที่  ๒,๑๔๒ ไร่  และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้  ประมาณ  
๒๐๑ ครัวเรือน  ผลผลิตผลไม้ต่อปีต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ย ๓๕,๐๐๐  -  ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
     ๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๑๓ 

 
 
คลองกอตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๑๔ 

คลองลูโบะบูตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๑๕ 

คลองกือนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๑๖ 

คลองกาแลกือแย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๑๗ 

คลองโต๊ะรือเนาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๑๘ 

คลองลูโบะบูตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๑๙ 

สระเก็บน้ าก าปงบากา 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๒๐ 

สระเก็บน้ าเทศบาลต าบลต้นไทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๒๑ 

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 

สระเก็บน้ าก าปงบากา 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๒๒ 

สระเก็บน้ าเทศบาลต าบลต้นไทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๒๓ 

 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 าสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมารวมกัน  มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวน 
อาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพ่ือความสามัคคีและความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข 

๒. ประเพณีจัดงานเมาลิด “เมาลิด” เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า เกิด ที่ เกิด หรือวันเกิดซ่ึง
หมายถึง วันสมภพของ นบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ตรงกับวันที่ ๑๒ ของเดือนรอบีอุลเอาวัล หรือเดือนที่ ๓ ตาม
ปฏิทินอาหรับ วันเมาลิดนอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสมภพของนบีมูฮัมหมัดแล้ว ยังเป็นการร าลึก
ถึงวันที่ท่านลี้ภัยจากนครเมกกะไปสู่นครมาดีนะห์ และเป็นวันมรณกรรมของท่านอีกด้วย กิจกรรมต่างๆ ใน
วันเมาลิดได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร์อัล-กุรอาน การบรรยายธรรม การแสดงนิทรรศการ การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ 

๓. ประเพณีถือ ศีลอด  (ถื อบวช)  เม่ือถึง เดือน “รอมฎอน”  หรือเ ดือนที่ ๙ ของปี
ฮิจเราะห์ศักราช ชายไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศีลอด นับเป็นเวลา ๑ เดือนเต็ม ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ให้อาหารและน้ าล่วงล้ าเข้าไปในล าคอนับต้ังแต่ตะวันสางไปจนถึงตะวันลับขอบฟูา 
และจะเริ่มรับประทานอาหารเม่ือถึงเวลา (ประมาณ ๖ โมงเย็นล่วงไปแล้ว) จนถึงก่อนสว่าง 

๔. ประเพณีฮารีรายอ วันรายอมีอยู่ ๒ วัน คือ  
(๑) วันรายออีดิลฟิตรี ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล ซ่ึงเป็นเดือนที่สิบทางจันทรคติ 

ในวันรายอจะมีการจ่ายซากาตฟิตเราะฮ์ การขอขมาอภัยซ่ึงกันและกัน การเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง และมีการ
เลี้ยงอาหาร  

(๒) วันรายออีดิลอัฏฮา หรือที่เรียกว่า “วันฮารีรายอฮัจญี” ตรงกับวันที่สิบของเดือนซุล
ฮิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบฮัจย์ จะละหมาดร่วมกัน และจะมีการเชือดสัตว์ เช่น วัว แพะ แกะ เพ่ือ
แจกจ่ายให้กับคนยากจน หรือจัดงานเลี้ยงตามบ้าน โดยเชิญญาติ พ่ีน้อง มิตรสหายรับประทานอาหารร่วมกัน 
   ๕. การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเก่ียวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ 
การขลิปผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชายหรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “มาโซะยาวี” ซ่ึงกระท าแก่
เด็กชายที่มีอายุระหว่าง ๒ – ๑๐ ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 
   ๖. ประเพณีปาแกปูโละ เป็นภาษาท้องถิ่น แปลว่า “กินเหนียว” ประเพณีการกินเหนียวของ
ชายไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงานและเข้าสุนัต ค าว่า “กินเหนียว” มิใช่ว่า
เจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไปนั่นเอง 
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     ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   - ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร ได้แก่ การท ากรงนกหัวจุก 
การท าขนมต่างๆ ได้แก่ ลอปะตีแก  
   - ภาษาถิ่นที่ใช้ คือ ภาษามาลายูท้องถิ่น เพราะประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
 

     ๘.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
   สินค้าพ้ืนเมืองที่ส าคัญ ได้แก่ นาซิดาแฆ 
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๙.๑ น้ า 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน ๑ แห่ง คือ แม่น้ าสายบุรี ไหลผ่านบริเวณชุมชนเฉลิม และชุมชน
กอตอ 
     ๘.๒ ป่าไม้ 
   ในพ้ืนที่ไม่มีเขตปุาไม้ 
     ๘.๓ ภูเขา 
   ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
     ๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ในพ้ืนที่ไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
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  ๑๐. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
   - เทศบาลต าบลต้นไทร ได้ประกาศก าหนดการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลออกเป็น ๑ 
ส านัก ๕ กอง ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ
สังคม กองคลัง และกองช่าง 
   - อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลต้นไทร มีทั้งหมด 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.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๔,๔๗๘,๕๒๖ ๑๕,๕๔๙,๑๐๙ ๑๒,๔๙๕,๓๐๗  

รวมท้ังส้ิน 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  
รวมท้ังส้ิน ๒๒,๒๒๖,๘๒๒.๒๔ ๓๒,๘๑๖,๐๔๑.๐๔ ๒๙,๐๖๕,๑๓๕.๑๗  
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ส่วนท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาภาค 
    ๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาการแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ ดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีมีเกียรติและศักด์ิศรี ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่ไม่ มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 วิสัยทัศน์                      “ประเทศมีความมั่นคง มั่นค่ัง ย่ังยืน” 
       เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชน
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบร รลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “ม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม
ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ พัฒนาในระยะ๒๐ปีต่อจา กนี้ไปจะประกอบด้วย  ๖ 
ยุทธศาสตร์ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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และ (๖) ยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระส าคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซ่ึงจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้าง
ความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และ
กา รบริ ห าร จั ดกา รทั้ ง ในภาครั ฐและภา คธุร กิ จเอกชนกรอบแนวทา งที่ ต้ อ งให้ ควา มส า คัญอา ทิ 
   (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อม่ันการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่ เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่ เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๒๙ 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่ง ยืนที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่ มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่ให้สูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น  

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้ คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่ ม่ันคง
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็ นธรรม
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๓๐ 

 
(๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความม่ันคงด้านน้ ารวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติต้อ งให้
ความส าคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง25ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ                              
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

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

 

๑.๒ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความม่ันคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๓๑ 

 
 

 

๑.๓ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๑.๓ .๑ สาระของยุทธศาสตร์ ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงาน
ปฏิบัติได้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๑.๓.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติอย่างมีบูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๑.๓.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์การ
น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามา รถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๑. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
๒. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๔. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
๖. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
๗. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  
๑. การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่

มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
๒. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและทั่วถึง  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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๓. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน
และทรัพยากรภายในชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
๑. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม  
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน  
๓. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
๔. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๕. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๖. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
๘. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ
ย่ังยืน  

๑. การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ  
๒. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
๓. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ ซ่ึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคม 

และความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล  
๕. การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่ 

เก่ียวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

๑. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕. ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๖. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ 

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
๒. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
๓. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
๔.  การพัฒนาด้านพลังงาน  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
๖. การพัฒนาระบบน้ าประปา  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๑. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
๒. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)  
๓. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๑. การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
๒. การพัฒนาเมือง  
๓. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
๑. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ 

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

๒. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น ใน
ภูมิภาค  

๓. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย  
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๔. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  

๕. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
๖. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
๗. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์เพ่ือ 

เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ ระหว่างไทย
และมหาอ านาจต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  

๘. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
 

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

ยั่งยืน” 
เมืองยางพารา ในปี ๒๕๖๔ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจะเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่มีประสิทธิภาพ

การผลิตสูงสุดของภาค มีนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดยส่งเสริมการวิจัยเพ่ือคิดค้นนวัตกรรม
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปยางพาราและไม้ยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตอบสนอง
ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สามารถเพ่ิมมูลค่าและรายได้  สร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการซ้ือ-ขาย และตลาดกลางยางพาราในการอ้างอิง
การซ้ือขายยางพาราของประเทศ 

การค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน เป็นเมืองชายแดนที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศโดย
ใช้ศักยภาพของพ้ืนที่ชายแดนทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส  ซ่ึงเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  และ
ด่านชายแดนไทย-มาเลเซียทั้ง ๙ ด้าน ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
สามารถรองรับการขนส่งและการค้าทั้งภายในประเทศและอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเพ่ือเพ่ิมการลงทุน 
ในพ้ืนที่ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

การท่องเท่ียวเชื่อมโยงอาเซียน หลังสิ้นปี ๒๕๖๔ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ และมีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวภายในอนุภาค
และอาเซียน การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม 
(Social Network) ที่นักท่องเที่ยวท่ัวโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมีการบริ การ
นักท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งสินค้าและบริการที่ เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาสู่ มาตรฐาน    
สากล 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม  
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ชายแดน (GRP) มี 
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 

อัตราการขยายตัว 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล 
รวมของกลุ่มจังหวัดฯ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗ 
 

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

๑% ๑.๕% ๒% ๒.๕% 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวของกลุ่ม 
จังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 

อัตราการขยายตัว 
รายได้การท่องเที่ยว 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๒ 
 

รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวปี ๒๕๕๘ 
= ๖๒,๐๐๖ ล้าน            
บาทอัตราการ
ขยายตัวของ 
รายได้จากการ 
ท่องเที่ยว ๓ ปี
ย้อนหลัง(ปี ๒๕๕๖-
๕๘) เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๑๙.๔๗ 

๓% ๕% ๖% ๘% 

 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และ 

เชื่อมโยงสู่อาเซียน 
๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพสูง สินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ชายแดน ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น อย. มผช. GMP HACCP HALAL เป็นต้น เพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิม 

๕. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๓๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และวางระบบป้องกันสาธารณภัย 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
เศรษฐกิจระบบ        
โลจิสติกส์ไ ด้รับการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 
อย่างเป็นระบบ 
 

อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าการค้า
ชายแดนไทย-
มาเลเซียเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

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

๒.๕% ๓% ๕% ๖% 

 
กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบปูองกันและบรรเทาอุทกภัย 

การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค) เพ่ือรองรับการพัฒนา 
๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านและเมืองชายแดน เมือง 

เศรษฐกิจที่ส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม ให้สามารถรองรับการขยาย 
ทางเศรษฐกิจ 

๓. วางระบบปูองกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษา 
ความสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนา 

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

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือ 
ยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๗. สนับสนุนลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๓๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ผลิตภัณฑ์ยางมี 
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 

ผลผลิตยางพาราท่ี 
น ามาแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนร้อย 
ละ ๑๑ 
 

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

 

๒% 
(๕๖๕,๑๒๐ 
เมตริกตัน) 

 

๒.๕% 
(๕๖๗,๘๙๑ 
เมตริกตัน) 

 

๓% 
(๕๗๐,๖๖๑ 
เมตริกตัน) 

 

๓.๕% 
(๕๗๓,๔๓๑ 
เมตริกตัน) 

 

 

กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้ ให้สถาบันเกษตรกร ในการบริหารจัดการ การแปรรูป 
ผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

๒. พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนให้ด าเนินการกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เป็น 
อาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ายาง 
และผลิตภัณฑ์ยาง 

๔. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสนับสนุนการพ 
เพ่ิมมูลค่ายาง ผลิตภัณฑ์ยาง และสนับสนุนเมืองยาง (Rubber City) 

๕. ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจ าหน่ายสินค้าที่เก่ียวกับยางพารา 
 

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

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันภายใต้สังคมพหุ 

วัฒนธรรม 
๓. เสริมสร้างความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ 

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๓๘ 

 

เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 
 เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
มีความม่ันคงในชีวิตและเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
๑. เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
๒. เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 

33 ๓. พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 
 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal) 
๑. การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมการค้าชายแดน 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๒. การค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๓. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 
ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. ยกระดับคุณภาพแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 
๒. พัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มี 

ความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 
๓. พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ 

รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า และการส่งออก 
๔. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับเขต 

เศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา 
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าที่ มี 

คุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๗. สร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชนจากฐานเกษตร ท่องเที่ยว และการบริการ เน้นการกระจาย 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๓๙ 

รายได้เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
๘. ยกระดับคุณภาพการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานของการกีฬาและนันทนาการ  และ 

การบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 
ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน 
เชื่อมโยงการค้าชายแดนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒. จัดระเบียบและพัฒนาเมืองสุไหงโกลกเป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความ 
พร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนา 
สภาพแวดล้อมด่านชายแดนรองรับการค้าชายแดน 

๔. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร สร้างพ้ืนที่การค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในพ้ืนที่ และจังหวัด 

๕. เชื่อมโยงระบบการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐาน 
การค้าชายแดน ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
34 ๖. พัฒนาการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้ากับประเทศ 
อาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน์ (กลยุทธ์ปลายน้ า) 
 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการพระราชด าริและเสริมสร้าง 

ศักยภาพการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
๒. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความต่ืนรู้ พัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส 
๓. พัฒนาศักยภาพของชุมชน ประชาชนสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
๔. เสริมสร้างความพร้อมของเมืองให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา 

พร้อมสู่สังคมดิจิทัล 
๕. เสริมสร้างศักยภาพในการพ่ึงตนเองทางด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๔๐ 

๖. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และใช้พ้ืนที่ 
เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง 

๗. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปัญหาทางธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ และพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธ์ิ บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

๘. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมีสุขภาพดีพ่ึงตนเองได้ และยึดวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

๙. เสริมสร้างการพ่ึงตนเองของประชาชน ชุมชน ด้วยงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่ม่ันคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี 
ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย 
และมีความม่ันคงในพ้ืนที่ 

๒. เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา 
และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 

๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ 
พัฒนาพ้ืนที่ 

๔. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุก 
พ้ืนที่อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

๕. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความม่ันคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร 
และการพัฒนาระบบงานความม่ันคงที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อม่ันไว้วางใจจากประชาชน 
 

๖. สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซ่ึงกันและกัน และภาคภูมิใจ 
ในพ้ืนที่ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด 
 

๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส (Vision) 
“บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจ 

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

รวมจังหวัด 
๒. ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการ 

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๔๑ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 

การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคม 

อาเซียนตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชด าริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน 
๖. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โปราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ท านุบ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
๑. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมือง 

รวมจังหวัดได้มาตรฐาน 
๒. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่ม่ันคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ 

การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด มี 
ประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ 
ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

๔. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่น 
อย่างม่ันคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 

๕. มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ 
พลังงานอย่างยั่งยืน 

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

๗. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๔๒ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๒.๖ ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย 
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ 

สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความม่ันคง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคม 

อาเซียน 
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๔๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

37 ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น  

๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับ 

ประชาคมอาเซียน 
   

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลต้นไทร 

“น าพาเทศบาลต าบลต้นไทร ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน” 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลต้นไทร 
ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์  ๓๘ แนวทางการพัฒนา  รายละเอียดแต่ละด้าน  ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพและยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๔๔ 

๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๒.๖ ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๒.๗  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

๓.๔  ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๔๕ 

๕.๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือ

รองรับประชาคม อาเซียน 
๗.๗ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย 
 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจรและผังเมืองชุมชน 
   เทศบาล 
เป้าประสงค์ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจรและผังเมืองชุมชน

เทศบาลได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร เพ่ิมขึ้นและมีการ
จัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๔๖ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ก่อสร้าง บุกเบิก 
ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน ระบบ
ระบายน้ าเพ่ิมขืน 

๒.สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ก่อสร้างปรับปรุง 
แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค เพ่ิมขึ้น 

๓.จัดท าเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังต าบล งานการวางผังเมืองชุมชนเทศบาลตามนโยบายการ
ถ่ายโอนภารกิจ 

๔.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบจราจร เพ่ิมขึ้น 

๕.จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่จัดให้มีไฟฟูาและ
ระบบโทรคมนาคม เพ่ิมขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
๑. กองช่าง  ๒. ส านักปลัด 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่าง 
           ทั่วถึง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ 
   การต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด การกีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่ม่ันคง บริการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา ตลอดทั้งการ

ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ การกีฬา  
  นันทนาการ และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
  มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ การบริการด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมด้านการศึกษา 
ตลอดจนมีการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด การกีฬา นันทนาการ และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๔๗ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบ
ยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

๒.ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมงานด้าน
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ ด้อยโอกาส
ทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

๓.ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมการศึกษา
ทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

๔.ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 

๕.ส่งเสริมด้านออกก าลังกาย การกีฬา และ           
นันทนการ 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการเพ่ิมขึ้น 

๖.ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาด้านการสาธาณสุข 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมการปูองกัน 
รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 

๗.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประตูอาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพ่ิมขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
๑. กองคลัง     ๒. กองการศึกษา 
๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ๔. กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๔๘ 

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

ตลอดถึงการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
  นันทนาการ และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 มีการให้ความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
เก่ียวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้น 

๒.พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาศักยภาพ
ของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
เพ่ิมขึ้น 

๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

๔.ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและ
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้น า
ศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงเพ่ิมขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
๑. ส านักปลัดเทศบาล   ๒. กองการศึกษา 

 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม    
                      และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๔๙ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
พันธกิจ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน สนับสนุนผลิตภัณฑ์  
  ชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
เป้าประสงค์ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน 

และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 มีการส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้นและยึดหลักเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและ
เมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมการตลาด 
การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียนเพ่ิมขึ้น 

๒.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

๓.ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 

๔.พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชมคมอาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

๕.ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมโครงการ
ตามแนวพระราชด าริเพ่ิมขึ้น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

๑. ส านักปลัดเทศบาล ๒. กองการศึกษา  ๓. กองช่าง 
 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
            พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๕๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
พันธกิจ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

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

 มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบการจัดการขยะ  
  สิ่งปฏิกูลและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

๒.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึก
ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนในชุมชน มีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

๓.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 

๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

๑. ส านักปลัดเทศบาล ๒. กองการศึกษา  ๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
             ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



 
๕๑ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
พันธกิจ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 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 
  มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้น    
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

๒.ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และ             
ปูชนียบุคคล 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคลเพ่ิมขึ้น 

๓.เสริมสร้างและการท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่เสริมสร้างและการ
ท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพ่ิมขึ้น 

๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชนเพ่ิมขึ้น 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
๑. ส านักปลัดเทศบาล ๒. กองการศึกษา   

 
ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๕๒ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
แก่บุคลากรในองค์กร 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กรเพ่ิมขึ้น 

๒.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาปรับปรุง
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

๓.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการองค์กรตามธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้น 

๔.ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ปรับปรุงและสร้าง
ระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

๕.ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ
การบริการประชาชน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมและสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือการบริการ
ประชาชนเพ่ิมขึ้น 

๖.พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาส่งเสริม
ระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงาน
ขององค์กรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนเพ่ิมขึ้น 

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

 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตาม          
                             หลักธรรมาภิบาล 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๕๓ 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ 
พัฒนาในอนาคตด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

เพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล 
ต าบลต้นไทร ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือประเมินศักยภาพของท้องถิ่นและก 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 ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก 
ซ่ึงองค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงการด าเนินงานภายใน  
ที่องค์กรที่ท าได้ดี 

Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้วย 
ความสามารถ ซ่ึงองค์กร ไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง 
การด าเนินงานภายในองค์กรที่ท าได้ไม่ดี 

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้การ 
ท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ 
ขององค์กร 

Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานของ 
องค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร 

เทศบาลต าบลยี่งอ ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆซ่ึงผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูล
การจัดท าแผนชุมชนมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของชุมชนได้ดังนี้ 

 

ปัญหา/ความต้องการ สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๑.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ - ต้องการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
 - ว่างงาน รายได้น้อย 
๒. ปัญหาด้านสังคม - ปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน 
 - เยาวชนท่ีไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๓.ปัญหาด้านการบริการสาธารณะ - ต้องการให้มีการติดต้ังสัญญาณ wifi ในชุมชน 
 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดตามถนนสายหลัก 
 - จัดให้มีการจัดระเบียบตลาดนัด 
๔.ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม - เพ่ิมถังขยะให้เพียงพอ 
๕.ปัญหาด้านการบริหารจัดการ - ปัญหาด้านการบริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลไม่ท่ัวถึง 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 
๕๔ 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน 

อนาคตของเทศบาลต าบลต้นไทรด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

- มีตลาดต้นไทรซ่ึงเป็นที่รู้จักของประชาชนสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสู่วัดเชิงเขา ต าบลปะลุกาสา
เมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  

- ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ยึดม่ันใน
ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  

- มีพ้ืนที่อยู่ในจุดที่เหมาะสมและเป็นประตูสู่จังหวัด
นราธิวาส  

- ปัญหาขาดความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนที่ 
ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว  

 - ปัญหาการอพยพแรงงานไปท างานในประเทศ   
   มาเลเซีย 
 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
- พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจได้เพราะเป็นเมืองประตู

สู่จังหวัดนราธิวาส  
- สามารถเปิดเป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองและ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ 
 

- ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

- ปัญหาด้านงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นไม่
เพียงพอ 

- ปัญหาเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ ไม่
สอดคล้องกับการบริหารงานแบบบูรณาการ 

 
 

 
  

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 

๕๕ 

ส่วนท่ี ๔  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัดฯ 

๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 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 าเนินการอ่ืน แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัดฯ 
๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/

สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ 

  ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัดฯ กองช่าง 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักปลัดฯ กองช่าง 

๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัดฯ 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งชุมชน 

ส านักปลัดฯ กองการศึกษา 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 

๕๖ 

 
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 

๕ ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ กองช่าง 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ ส านักปลัดฯ 

๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัดฯ 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัดฯ 

๗ ด้านบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 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 
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๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง/ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน                       
แอสฟัลท์ติกกคอนกรีต                                
สายลูโบะกาหยี 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

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

๔,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒ 
 

โครงการก่อสร้างถนน                  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต               
สายลูโบะบูตา 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๕.๐๐ ม.         
ยาว ๘๐๐ ม. 
หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ 
ม. 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ 
 

โครงการก่อสร้างถนน            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต                   
สายลูโบะกาหยี - บูเกะตาโมง 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

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

๔,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนน              
คอนกรีตเสริมเหล็ก                
สายบาโงเจะลา 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

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

- ๔,๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บอเวาะลือเมาะ - บาโงเจะลา 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                  
ยาว ๕๐๐ ม.  
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 



๓ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.          
สายแบฮะ – โต๊ะมูเด็ง 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                  
ยาว ๖๗๐ ม.                
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ 
ม. พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า ๒,๖๘๐           
ตร.ม. 

๑,๘๓๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายเปาะเตะ – ตันหยง 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๕๐๐ ม.  
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. 

- ๑,๔๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังดับเพลิง 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                    
ยาว ๘๐๐ ม.                      
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. 

- ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 



๔ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายก าปงบากา – ท่านอก 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                      
ยาว ๒๐๐ ม.                       
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. 

- ๗๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๐ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายกอตอ – บาตู 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

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

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๑ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายสุราบายา – มะยูนุ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                   
ยาว  ๘๐๐ ม.                     
หนาเฉล่ีย ๐.๘๐ ม. 

- ๘๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 



๕ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายกาแลกือแย –             
บาโงเจะลา 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๕.๐๐ ม.                    
ยาว ๑,๐๐๐ ม.                       
หนาเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๓ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายลูโบะกาหยี - แบเย็ง 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

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

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๔ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายลูโบะกาหยี –               
บูเกะตาโมง 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

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

- ๘๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 



๖ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน     
หินคลุก สายลูโบะกาหยี 
 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

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

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
ร้านค้าชุมชน 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

กว้าง ๐.๖๐ ม.                     
ยาว ๔๐๐ ม.  
พร้อมฝา             
๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. 

- ๘๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
สายบูเกะตาโมง –             
ลูโบะกาหยี 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

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

๘๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
สายปะลุกาสาเมาะสุดสาย 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

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

- ๘๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

 
 



๗ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าสายลูโบะกาหยี ๒ ข้าง 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

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

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า สายบูเกะตาโมง 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

ท่อ Ø ๐.๖๐ ม.                     
ยาว ๒๐๐ ม. 
พร้อมบ่อพัก 
๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๒๑ โครงการขุดลอกคลอง 
สายลูโบะบูตา 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

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

- - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๒๒ โครงการขุดลอกคลอง 
สายบาตู – ลูโบะบูตา 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

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

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๒๓ โครงการขุดลอกคลอง 
สายกือนี – กาแลกือแย 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

กว้าง ๖.๐๐ ม.                   
ยาว ๘๐๐.๐๐ ม.                        
ลึกเฉล่ีย ๒.๕๐ ม. 

- ๑,๙๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

 



๘ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔ โครงการขุดลอกคลอง 
สายลูโบะบูตา – กือนี 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

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

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ   
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๒๕ โครงการขุดลอกคลอง 
สายลูโบะกาหยี 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

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

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๒๖ โครงการขุดลอกคลอง 
สายข้างส านักงานเทศบาล 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในเขต
ส านักงานเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

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

- ๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

- - - ร้อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๒๗ โครงการปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของพ้ืนท่ีท้ิงขยะ 

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

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

จัดระเบียบ
พ้ืนท่ีในการ
ท้ิงขยะให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 



๙ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘ โครงการปรับปรุงพัฒนา
ร้านค้าชุมชน 

เพ่ือปรับปรุง
ร้านค้าให้อยู่ใน
สภาพดี และมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปรับปรุงร้านค้า
ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล           
ต้นไทร 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละความพึง
พอในของ
ร้านค้าท่ีได้รับ
การปรับปรุง
พัฒนา 

ร้านค้าในเขต
เทศบาล
ต าบลต้นไทร
ได้รับการ
ปรับปรุง
พัฒนาให้ดี
ข้ึน 

กองช่าง 

๒๙ โครงการสร้างร้ัวส านักงาน
เทศบาล 

เพ่ือปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
อาคารสถานท่ี 

ขนาดยาว ๑๕๐ 
ม.สูง ๑.๖๐ ม. 

- ๑,๑๐๐,๐๐
๐ 

- - - ร้อยละความพึง
ใจของ พนักงาน
เทศบาล 

ส านักงาน
เทศบาลฯ         
มีร้ัวรอบด้าน 
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

๓๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บา
ตู ๒ ข้างทาง 

เพ่ือความสวยงาม
และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลต าบล        
ต้นไทร 

ขนาดกว้าง           
๒.๐๐ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. หรือมี
พ้ืนท่ี ๑,๐๐๐    
ตร.ม.  

- - ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

พื้นท่ีในเขต
เทศบาลต าบล 
ต้นไทร มี           
ภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม และ          
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 



๑๐ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า เทศบาล ๑ – ๓ 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

ขนาดกว้าง ๐.๘๐ 
ม.                     
ยาว ๓๘๐ ม. ลึก
เฉล่ีย ๐.๘๐ ม.  

๕๘๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ความยาวของ
คูระบายน้ าท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า สายบูเกะตาโมง 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

ขนาดท่อ Ø  
๐.๖๐ ม. ยาว 
๒๒๐ ม.  พร้อม
บ่อพัก ๑.๐๐ x 
๑.๐๐ ม. 

- - ๖๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ความยาวของ
คูระบายน้ าท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า สายดับเพลิง 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

ขนาดกว้าง         
๐.๘๐ ม.                     
ยาว ๒๐๐ ม.          
ลึกเฉล่ีย ๐.๘๐ 
ม. 

 - - ๔๕๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ความยาวของ
คูระบายน้ าท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายมัดราเซาะห์อัลอิสลา   
มียะห์ อัลฮาฎอรียะห์ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.                      
ยาว ๒๐๐ ม.                       
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ 
ม. 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
การสัญจร            
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



๑๑ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๕ โครงการก่อสร้างปูาย
ประชาสัมพันธ์  

เพ่ืประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/โครงการ
และงานอ่ืนๆ ของ
เทศบาลต าบล  
ต้นไทร 

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ 
ม. สูง ๔.๐๐ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๓๖.๐๐    
ตร.ม. 

๒๑๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
โครงการท่ี
ด าเนินการ
ของเทศบาล
ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาขนทราบ
ถึงกิจกรรม/
โครงการ และ
งานอ่ืนๆ 
ของทต.ต้นไทร 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
สายลูโบะบูตา 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

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

- ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๗ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า ตลาดต้นไทร 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

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

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ประชาชนได้
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วม 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๓๘ โครงการท าถนน คสล.             
สายโต๊ะมาแน 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

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

- ๔๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



๑๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๙ โครงสร้างคูระบายน้ า                    
(แตแร – โคกแตยอ) 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

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

- - ๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนได้
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วม 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

๔๐ โครงการซ่อมสร้างถนน                
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต            
สายเจริญศาสตร์ 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

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

๗,๒๑๒,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๑ โครงการซ่อมสร้างถนน                
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต            
สายก าปงบากา 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๒,๓๕๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
๑๑,๗๕๐ ตร.ม. 

๕,๓๔๔,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๒ โครงการซ่อมสร้างถนน                
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต            
สายลูโบะกาหยี 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๑,๐๕๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๕,๒๕๐ 
ตร.ม. 

๓,๐๒๔,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



๑๓ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโคกแตยอ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๑,๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๔,๘๐๐ 
ตร.ม. 

- ๓,๓๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๔ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 
แบบหญ้าเทียม 

เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ในเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

กว้าง ๒๕.๐๐ ม. 
ยาว ๓๖.๐๐ ม. 
พ้ืนท่ี ๙๐๐ ตร.ม. 

- ๗,๓๘๖,๐๐๐ - - - ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

๔๕ โครงการก่อสร้างร้ัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ 

ขาว ๑๕๐.๐ ม.          
สูง ๑.๕๐ ม. 

- ๔๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับ
ความปลอดภัย 

โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ มีร้ัว
เพ่ิมความ
ปลอดภัย
ให้แก่เด็ก
นักเรียน 

กองช่าง 

 
 



๑๔ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๖ โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ อพปร. เก่า (เป็น
ส านักงานกองการศึกษา) 

เพ่ือปรับปรุง
อาคารส านักงาน
กองการศึกษา 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
๔๘ ตร.ม.  

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
พนักงานกอง
การศึกษามี
ท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน 

ส านักงานกอง
การศึกษาเป็น
สถานท่ีน่าอยู่ 
น่าท างาน  

กองช่าง 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก               
สายสุราบายา 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

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

- ๑,๖๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีร่วมเฉลิม           
พระเกียรติ
ราชการท่ี ๑๐ 

ประชาชน
ร่วมกันเฉลิม
พระเกียรติ
ราชการท่ี ๑๐ 

กองช่าง 

๔๘ โครงการติดต้ังซุ้มราชกาล 
ท่ี ๑๐ ท่ีสะพานลอย 
จ านวน ๒ จุด 

เพ่ือเฉลิม            
พระเกียรติ
ราชการท่ี ๑๐ 

ขนาดกว้าง ๒.๓๐ 
ม. ยาว ๒๙ ม. 
และขนาดกว้าง 
๒.๓๐ ม. ยาว 
๓๒ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนร่วม
เฉลิมพระ
เกียรติและ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
ราชกาลท่ี ๑๐ 

 

 
 
 



๑๕ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๙ โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

เพ่ือให้มีอาคาร
ส านักงานกว้างข้ึน 

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

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
พนักงาน
เทศบาลได้รับ
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีอาคาร
ส านักงาน
กว้างข้ึน และ
พนักงานได้รับ
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

๕๐ โครงการซ่อมสร้างถนน      
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต           
สายสุราบายา 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๑,๓๐๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
๖,๘๗๕.๐๐     
ตร.ม. 

- ๓,๘๔๒,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๑ โครงการซ่อมสร้างถนน                        
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต           
สายโตะละ 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๙๘๕ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๓,๙๔๐ 
ตร.ม. 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



๑๖ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๒ โครงการซ่อมสร้างถนน                   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต           
สายหลังโรงเรียนบ้าน     
บือแนปีแย – สนามฟุตบอล 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๑,๐๘๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๕,๒๓๐ 
ตร.ม. 

- - - ๒,๖๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๓ โครงการซ่อมสร้างถนน                 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต           
สายลูโบะกาหยี –              
บูเกะตาโมง 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร และ
ส่งสินค้าเกษตร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๑,๐๒๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๕,๑๐๐ 
ตร.ม. 

- ๓,๔๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบือแนปีแย-            
บือแนจือเนาะ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๖.๐๐ ม.         
ยาว ๑,๖๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.
หรือ มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๙,๙๐๐ 
ตร.ม. 

- - - ๖,๗๓๗,๐๐๐ - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



๑๗ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๕ โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้มีอาคาร
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 

ขนาดว้าง ๖.๐๐ 
ม. ยาว ๑๐.๐๐ 
ม. สูง ๓.๐๐ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๖๐.๐๐ 
ตร.ม. 

๘๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต            
ท่ีดีข้ึนและ
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

กองช่าง 

๕๖ โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนอนุบาล ๔ ห้องเรียน 
๒ ห้องน้ า 

เพ่ือให้มีอาคาร
เรียนส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

กว้าง ๘.๐๐ ม.         
ยาว ๔๒ ม. สูง 
๓.๐๐ ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๓๓๖.๐๐ ตร.ม. 

- ๓,๒๔๕,๐๐๐ - - - ร้อยละความ
พึงใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลมี
อาคารเรียนท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
(หมายเหตุ            

แบบต้องได้รับ
การรับรองจาก
วิศวกร (สามัญ)) 

๕๗ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาเทศบาลต าบล             
ต้นไทร 

เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

โครงหลังคา 
กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑๑.๐๐ ม. 
สูง ๓.๐๐ ม. 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้
ใช้น้ าประปา 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี 
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

๕๘ โครงการขุดสระเก็บน้ า
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือเป็นท่ีทดรอง
น้ าประปาให้
สามารถใช้
น้ าประปาอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง ๘.๐๐ ม.         
ยาว ๔๒ ม. สูง 
๓.๐๐ ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๓๓๖.๐๐ ตร.ม. 

- - ๔๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอใน
การให้บริการ
น้ าประปา 

กองช่าง 
 

 



๑๘ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๙ โครงการปรับปรุงสระเก็บ
น้ าชุมชนตลาดต้นไทร 

เพ่ือเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ผลิต
น้ าประปา 

ปรุงปรุงสระเก็บ
น้ า ขนาดพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
๑๓,๔๐๐ ตาราง
เมตร ลึกเฉล่ีย 
๒.๐๐ เมตร 

- - ๒,๙๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต            
ท่ีดีข้ึนและ
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

กองช่าง 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก            
สายกูโบร์ตันหยง 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.         
ยาว ๑,๗๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีน้อย
กว่า ๗,๐๐๐   
ตร.ม. 

- - ๕,๗๙๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๖๑ โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายโตะละ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.         
ยาว ๙๘๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๓,๙๒๐ 
ตร.ม. 

- - ๓,๑๘๕,๐๐๐ - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 



๑๙ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายแตแร – 
โคกแตยอ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๕.๐๐ ม.         
ยาว ๖๕๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๓,๙๒๐ 
ตร.ม. 

- - ๒,๖๔๗,๐๐๐ - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๖๓ โครงการขุดลอกคลอง 
สายกือนี – กาแลกีแย        
(ต่อจากท่ีด าเนินการแล้ว) 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

กว้าง ๖.๐๐ ม.         
ยาว ๑,๘๐๐ ม.          
ลึกเฉล่ีย ๒.๕๐ 
ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๗,๒๐๐ 
ตร.ม. 

- - ๕,๘๖๓,๐๐๐ - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๖๔ โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิม
พระเกียรติประดับ
สะพานลอย เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติราชกาล         
ท่ี ๑๐ 

กว้าง ๑.๓๐ ม. 
ยาว ๒๕.๖๓ ม. 

- - ๖๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนร่วม
เฉลิมพระ
เกียรติราชกาล
ท่ี ๑๐ 

 

 
 
 
 



๒๐ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๕ โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อม
ประตูโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
โรงเรียนอนุบาลฯ 

ยาว ๑๐๗.๐๐ ม. 
สูง ๑๕๐ ม. 

- - ๕๖๓,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ครู และเด็ก
นักเรียน
โรงเรียน
อนุบาล 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลฯ          
มี ความ
ปลอดภัย  
และมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

๖๖ โครงการต่อเติมอาคาร
ละหมาดเทศบาลต าบล        
ต้นไทร 

เพ่ือต่อเติมอาคาร
ละหมาดให้เสร็จ
สมบูรณ์ 

ร้ัวสแตนเลส  
ยาว ๓๘.๐๐ ม. 
สูง ๐๖๐ ม. 
โดมสแตนเลส 
ฐานกว้าง ๒.๕๐ 
ม. สูง ๔.๐๐ ม. 
กันสาด กว้าง 
๓.๐๐ ม.            
ยาว ๑๐.๓๐ ม.  
มีพ้ืนท่ี ๓๐.๓๐ 
ตร.ม. 

- - ๔๖๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เทศบาลต าบล
ต้นไทรมี
อาคาร
ละหมาดท่ี
เสร็จสมบูรณ์ 

กองช่าง 

 



๒๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๗ โครงการเปล่ียนโคมไฟ  
เป็น LED 

เพ่ือประหยัดค่าไฟ
และความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

จัดซ้ือโคมไฟ 
LED จ านวน ๒๐ 
หลอด 

- - ๓๕๓,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน  
การสัญจร         
ไปมา 

กองช่าง 

๖๘ โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

เพ่ือปรับปรุง
อาคารเรียนให้  
น่าอยู่ น่าเรียน
มากย่ิงข้ึน 

ปรับปรุงอาคาร
เรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

๘๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เด็กนักเรียน       
มีห้องเรียนท่ี           
น่าอยู่ น่าเรียน 

กองช่าง 

๖๙ โครงการก่อสร้างถนน
บุกเบิกพร้อมยกระดับ    
หินคลุก สายโคกแตยอ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

งานบุกเบิกถนน
ผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ ม. ยาว 
๕๔๐ ม. ยกระดับ
ลูกรับ หนา 
๐.๒๐ ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๒,๗๐๐ ตร.ม.  

๙๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 



๒๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก               
สายดูซงตือเงาะ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 
๕.๐๐ ม. ยาว 
๑,๒๐๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๖,๐๐ ตร.ม. 

๓,๙๐๐,๐๐๐ - - 
 

- 
 

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

    ๔๒,๔๑๐,๐๐๐ ๕๐,๔๒๓,๐๐๐ ๔๐,๐๘๙,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง/ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าเพ่ือผลิตน้ าประปา 

เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพ            
ของน้ า 

ภายในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ
ปริมาณน้ าท่ีมี
คุณภาพ 

ประชาชนได้
ใช้น้ าประปาท่ี
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

๒ โครงการจัดหา ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่งน้ าผิวดิน 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค  
บริโภค 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนได้
ใช้น าเพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างฝาย           
ชะลอน้ า 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงหน้าแล้ง 

จ านวน  ๑  แห่ง - ๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนได้
ใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๔ โครงการเข่ือนกันตล่ิง เพ่ือปูองกันการ 
กัดเซาะของตล่ิง 

จ านวน  ๑  แห่ง ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

สามารถแก้ไข
น้ ากัดเซาะ
ตล่ิงได้ 

กองช่าง 

 



๒๔ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา 

เพ่ือใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

จ านวน  ๑  แห่ง - - ๓,๖๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนได้
ใช้น้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๖ โครงการขยายแนวเขต
ระบบประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้
น้ าประปาได้อย่าง
ท่ัวถึง 

ระยะทาง            
๒,๐๐๐ ม. 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนได้
ใช้น้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๗ 
 

โครงการติดต้ังปูายช่ือถนน 
และปูายบอกเส้นทางในเขต
เทศบาล 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับสะดวกใน
การค้นหาสถานท่ี 

ติดต้ังปูายช่ือถนน 
ในเขตเทศบาล 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

๘ 
 

โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ
จราจร 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ           
ใช้รถใช้ถนน 

จ านวน  ๔  จุด - - - - ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การใช้รถบน
ท้องถนน 

กองช่าง 

๙ โครงการจัดซ้ือแผงปูาย
สัญญาณหยุดตรวจแบบ
ล้อเล่ือน 

เพ่ือเตรียมการ
ปูองกันในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

จ านวน  ๒  จุด ๑๒,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
จัดระเบียบบน
ท้องถนน 

กองช่าง 



๒๕ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการจัดท าปูายจราจร            
สายไปไม้แก่น 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการค้นหา
สถานท่ี 

ถนนสายไม้แก่น - - - - ๔๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ค้นหาสถานท่ี 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างเสาไฟฟูา
แสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดต้ังเสาไฟฟูา
ส่องสว่าง  
จ านวน ๖ ต้น 

๘๗๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๒ โครงการปักเสาพาดสาย เพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาใน
เขตเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอยเปาะเต๊ะ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ 

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

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



๒๖ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ และเสาไฟฟูา 
ซอยแบฮะ –  โต๊ะมูเด็ง 

เพ่ือให้ประชาชน  
มีไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง ๓๐๐ 
ม. 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๕ โครงการบริหารจัดการด้าน
ไฟฟูาเพ่ือความมั่นคง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

ถนนในเขต
เทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

- - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
ความสะดวก
ในสัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๑๖ โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาผิวดิน  
ขนาดใหญ่มาก 

เพ่ือปรับปรุง
ระบบผลิต
น้ าประปาให้มี
คุณภาพดีย่ิงข้ึน 

ปรับปรุงระบบ
ประปา จ านวน 
๑ ชุด 

- - ๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประปา
เทศบาลได้รับ
การปรับปรุง
ระบบการผลิต
น้ าผลิตน้ าให้มี
คุณภาพดี
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    ๓,๖๖๒,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๔๓,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐    

 



๒๗ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ : เสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง/ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
/ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส: งานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๒.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเยาวชนรัก           
บ้านเกิด 

เพ่ือสร้างอาชีพ
ให้แก่เยาวชน
ในช่วงปิดภาค
เรียน 

จัดจ้างนักเรียน           
ช่วงปิดภาคเรียน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ         
พึงพอใจของ
เยาวชนท่ี
ท างานช่วงปิด
ภาคเรียน 

กลุ่มเยาวชนมี
อาชีพและเพ่ิม
รายได้ให้แก่
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดต้ังกลุ่ม
เฟอร์นิเจอร์ 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

๓๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ         
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล   
ต้นไทร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ         
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
งาน และมี
รายได้ 

ส านักปลัด 
 

    ๕๖๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐    
 



๒๘ 

   ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสายใยรัก                  
แห่งครอบครัว 

เพ่ือให้เกิดความ
รักความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล        
ต้นไทร 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
นักเรียน ศพด.
ต้นไทร ได้ร่วม
กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมความ
รัก ความผูกพัน
ภายใน
ครอบครัว   

นักเรียนได้รับ
ความรักความ
อบอุ่นจาก
ครอบครัว 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือให้นักเรียนมี
โอกาสได้ศึกษา            
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีได้รับ
ประสบการณ์จริง 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล  
ต้นไทร 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
นักเรียน ศพด. 
ต้นไทรได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้           
นอกสถานท่ี  

นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้
นอกสถานท่ี 
และได้รับ
ประสบการณ์
จริง 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 



๒๙ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการสานสัมพันธ์ครู
และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล       
ต้นไทร 
 

เพ่ือสร้างความ
เข้าใจอันดี
ระหว่างครู 
ผู้ปกครอง 
นักเรียน และ
เจ้าหน้าท่ีใน
องค์กร 

ผู้ปกครองมีเจตคติ           
ท่ีดีต่อครู ผู้บริหาร              
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาล
ต าบลต้นไทร 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และ
ผู้ปกครอง 
ศพด.ต้นไทร  
ได้ร่วมกิจกรรม
เพ่ือสาน
สัมพันธ์ท่ีดี   
ต่อกัน 

ครูรู้สภาพ
ปัญหาและ      
ภูมิหลังของ
นักเรียน  

กอง 
การศึกษา 

๔ โครงการจัดงานวันส าคัญ
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆ
ให้กับเด็กในเขต
เทศบาล 

จัดกิจกรรมให้เด็ก
นักเรียน ศพด. 
เทศบาลต าบล       
ต้นไทร 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
นักเรียน ครู 
และผู้ปกครอง 
ท่ีร่วมกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริม     
วันส าคัญ 

นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ  

กอง 
การศึกษา 

๕ โครงการจัดกิจกรรมเชิดชู 
คนดี  คนเก่งของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพ่ือเชิดชู คนดี 
คนเก่ง ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

จัดกิจกรรมให้เด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
นักเรียน ศพด.               
ต้นไทร ท่ีร่วม
กิจกรรม 

ส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออก 

กอง 
การศึกษา 



๓๐ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการอาหารกลางวัน            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

อาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน        

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

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 โครงการอาหารเสริมนม
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร และ
โรงเรียน สังกัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาล 
 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม)  

อาหารเสริม 
(นม) 
ส าหรับนักเรียน 
ศพด. ต้นไทร 
และโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ใน
เขตเทศบาล 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐               
ของผู้เรียน ได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) อย่าง
ท่ัวถึง 

กอง 
การศึกษา 

๘ โครงการคุณธรรมน าใจ เพ่ือจัดกิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล  
ต้นไทร 

จัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรม  
จริยธรรมแก่
นักเรียน 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
ของผู้เรียน 
ศพด.            
ต้นไทร มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดี 

เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมมาก
ข้ึน 

กอง 
การศึกษา 



๓๑ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการออมทรัพย์
นักเรียน 
 

เพ่ือให้นักเรียน
รู้จักการออมตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนฝึกการ
ประหยัด อดออม 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ    
พึงพอใจของ
ของนักเรียน 
ศพด.ต้นไทร  

นักเรียนมีนิสัย
ประหยัด อด
ออม 

กอง 
การศึกษา 

๑๐ โครงการจัดต้ังโรงเรียน
อนุบาล 

เพ่ือจัดการเรียน
การสอนระดับ
อนุบาล 

โรงเรียนอนุบาล 
จ านวน ๑ แห่ง 

- 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

มีโรงเรียน
อนุบาล ใน
สังกัดเทศบาล 

กอง 
การศึกษา 

๑๑ โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือพัฒนา
ส่งเสริมเยาวชนใน
เขตเทศบาลให้มี
คุณภาพ 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล  
ต้นไทร 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
เด็กและ
เยาวชน 

เด็กและ
เยาวชน มี
คุณภาพและ
ปฏิบัติตนอยู่ 

กอง 
การศึกษา 

๑๒ โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษช่วงปิด            
ภาคเรียน 
 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา 
ช่วงปิดภาคเรียน
ให้กับเด็ก เยาวชน
ในท้องถ่ิน 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล  
ต้นไทร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก
และเยาวชนใน
เขตเทศบาล 

เด็กและ
เยาวชน           
ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

๑๓ โครงการพัฒนาห้องสมุด            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือส่งเสริมการ
อ่านและ
พัฒนาการส าหรับ
เด็กเล็ก 

ครูและนักเรียน          
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก
นักเรียนศูนย์ฯ 

มีห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษา 

 



๓๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการปรับปรุง พัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพห้องสมุด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา
สภาพแวดล้อม          
ในห้องสมุด 

ครูและนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบล           
ต้นไทร 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก
นักเรียนศูนย์ฯ 

มีห้องสมุดท่ีมี
สภาพแวดล้อม
ท่ีดีเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

กอง 
การศึกษา 

 

๑๕ โครงการส่งเสริมการใช้
ห้องสมุดสู่อาเซียน 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา
สภาพแวดล้อม          
ในห้องสมุด 

ครูและนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีแหล่ง
ค้นคว้าเก่ียวกับ
อาเซียน 

กอง 
การศึกษา 

 

๑๖ โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล              
ต้นไทร 

เพ่ือก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

มีอาคารท่ีเป็น
มาตรฐาน 
จ านวน  ๑ 
อาคาร 

- ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

มีอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กฯ
เพ่ิมข้ึน 

กอง         
การศึกษา 

๑๗ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล          
ต้นไทร 

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

เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯ ได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 

กอง            
การศึกษา 

 



๓๓ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือจัดกิจกรรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน
ให้แก่เด็กนักเรียน
ศูนย์ 

จัดกิจกรรมให้แก่
เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯได้ร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน 

กอง            
การศึกษา 

๑๙ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือจัดกิจกรรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน
ให้แก่เด็กนักเรียน
ศูนย์ 

จัดกิจกรรมให้แก่
เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯ 

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

เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯได้ร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน 

กอง            
การศึกษา 

๒๐ โครงการเฝูาระวังและ
ส่งเสริมทันตสุขภาพใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือให้เด็กก่อน 
วัยเรียนมีสุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล       
ต้นไทร 

๑๕,๓๑๐ 
 

๑๕,๓๑๐ 
 

๑๕,๓๑๐ 
 

๑๕,๓๑๐ 
 

๑๕,๓๑๐ 
 

ร้อยละ ๘๐        
ของนักเรียน
ได้รับส่งเสริมให้
มีสุขภาพช่อง
ฟันท่ีดี 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ   
มีสุขภาพฟันท่ีดี 

กอง       
การศึกษา 

๒๑ โครงการเฝูาระวังและ
ส่งเสริมทันตสุขภาพใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

เพ่ือให้เด็กก่อน 
วัยเรียนมีสุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

๑๕,๓๑๐ 
 

๑๕,๓๑๐ 
 

๑๕,๓๑๐ 
 

๑๕,๓๑๐ 
 

๑๕,๓๑๐ 
 

ร้อยละ ๘๐        
ของนักเรียน
ได้รับส่งเสริมให้
มีสุขภาพช่อง
ฟันท่ีดี 

นักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลฯ มี
สุขภาพฟันท่ีดี 

กอง         
การศึกษา 



๓๔ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ต้นไทร 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาล 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล                
ต้นไทร 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
เด็กเรียน
โรงเรียน
อนุบาล 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลได้  
ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

กอง        
การศึกษา 

๒๓ ค่าจัดซ้ือส่ือการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

เพ่ือจัดซ้ือส่ือการ
เรียนการสอน           
เชิงสัญลักษณ์ 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐        
ของนักเรียน
อนุบาลได้ใช้ 
ส่ือการเรียน
การสอน          
เชิงสัญลักษณ์ 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลได้ใช้ส่ือ 

กอง            
การศึกษา 

๒๔ โครงการวันส าคัญต่างๆ 
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

เพ่ือจัดกิจกรรม
วันส าคัญให้แก่
เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลฯ 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล    ต้นไทร 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก
นักเรียนอนุบาล
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม        
วันส าคัญ 

เด็กนักเรียน
อนุบาลได้ร่วม
กิจกรรมวัน
ส าคัญ 

กอง 
การศึกษา 

 



๓๕ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการสานสัมพันธ์ครู
และ ผู้ปกครองโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร 

เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างครู 
ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาล 

ครู ผู้ปกครอง 
และเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล          
ต้นไทร 

- 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของครู
และผู้ปกครอง
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการสาน
สัมพันธ์ 

ครู ผู้ปกครอง 
และเด็ก
นักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลได้เข้า
ร่วมโครงการ
สานสัมพันธ์ฯ 

กอง 
การศึกษา 

๒๖ โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

เพ่ือจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาล 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล         
ต้นไทร 

- ๒๕๖,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็ก
นักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

กอง 
การศึกษา 

๒๗ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

เพ่ือจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้
เด็กนักเรียน
อนุบาลฯ 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
ต้นไทร 

- 
 

๒๗,๕๒๐ 
 

๒๗,๕๒๐ 
 

๒๗,๕๒๐ 
 

๒๗,๕๒๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก
นักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลฯ 

ได้จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ให้แก่เด็ก
นักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลฯ 

กอง 
การศึกษา 

 



๓๖ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

- 
 

๒๗,๕๒๐ 
 

๒๗,๕๒๐ 
 

๒๗,๕๒๐ 
 

๒๗,๕๒๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ได้จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

กอง 
การศึกษา 

๒๙ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุเคร่ืองแต่ง
กายส าหรับเด็ก
นักเรียนอนุบาลฯ 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

- ๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็ก
นักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลฯได้รับ
ชุดนักเรียน 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลฯ ได้รับ
ชุดนักเรียน 

กอง 
การศึกษา 

๓๐ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุเคร่ืองแต่ง
กายส าหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

- ๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
ได้รับชุด
นักเรียน 

เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ได้รับชุด
นักเรียน 

กองการศึกษา 

 
 
 



๓๗ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

เพ่ือจ่ายค่า
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
อินเตอร์
โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้นไทรมีบริการ
อินเตอร์ 

กอง 
การศึกษา 

๓๒ ค่าหนังสือเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียนของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล          
ต้นไทร 

- ๑๒,๘๐๐ ๑๒,๘๐๐ ๑๒,๘๐๐ ๑๒,๘๐๐ ร้อยละของเด็ก
นักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
ต้นไทร 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลมี
หนังสือเรียน 

กอง 
การศึกษา 

๓๓ ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล          
ต้นไทร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

- ๑๒,๘๐๐ ๑๒,๘๐๐ ๑๒,๘๐๐ ๑๒,๘๐๐ ร้อยละของเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีหนังสือ
เรียน 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 



๓๘ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล          
ต้นไทร 

- 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
เด็กนักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
ต้นไทร 

โรงเรียน
อนุบาลฯ มี
อุปกรณ์การ
เรียนใช้ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

กอง 
การศึกษา 

๓๕ ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล        
ต าบลต้นไทร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล        
ต้นไทร 

- 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มีอุปกรณ์
การเรียนใช้ใน
การจัดการ
เรียนการสอน 

กอง 
การศึกษา 

๓๖ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 
ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล          
ต้นไทร 

- ๑๐๘,๘๐๐ ๑๐๘,๘๐๐ ๑๐๘,๘๐๐ ๑๐๘,๘๐๐ ร้อยละของ
จ านวนเด็ก
นักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯ ได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 

กอง            
การศึกษา 

 
 



๓๙ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๗ ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล          
ต้นไทร 

- 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
เด็กนักเรียน
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล              
ต้นไทร 

โรงเรียน
อนุบาลฯ มี
อุปกรณ์การ
เรียนใช้ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

กอง 
การศึกษา 

๓๘ โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพ่ืออุดหนุน
ค่าอาหารลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขต
เทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขต
เทศบาล 

๒,๖๔๐,๐๐๐ ๒,๖๔๐,๐๐๐ ๒,๖๔๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

กอง 
การศึกษา 

    ๔,๐๕๕,๖๒๐ ๘,๘๒๗,๘๖๐ ๔,๕๒๗,๘๖๐ ๔,๕๒๗,๘๖๐ ๔,๕๒๗,๘๖๐    

 
 
 
 
 



๔๐ 

๒.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจ้างคนจ้างงาน
รักษาความสะอาด 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๑,๖๖๘,๐๐๐ 
 

๑,๖๖๘,๐๐๐ 
 

๑,๖๖๘,๐๐๐ 
 

๑,๖๖๘,๐๐๐ 
 

๑,๖๖๘,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ            
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการด าเนินการด้าน
ส่งเสริมปูองกันโรคติดต่อ
และโรคเอดส์ 

เพ่ือส่งเสริมปูองกัน
และลดการ
แพร่กระจายของ
โรคติดต่อ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ            
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนได้
ความรู้เก่ียวกับ
การปูองกัน
โรคติดต่อ และ
โรคเอดส์ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า (กลุ่มเปูาหมาย
สัตว์เล้ียงประเภทแมว)  

เพ่ือปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า(กลุ่มแมว) 
ในเขตเทศบาล 

สัตว์เล้ียงแมวท้ังท่ี
มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของในพ้ืนท่ี 

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

สุนัข และแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนปูองกัน
โรคและไม่เกิด
การ ระบาด
ของโรค 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔ โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือเด็กและ
เยาวชนทราบถึง
ปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมการ
ปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ให้แก่เด็กโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

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

เด็กและ
เยาวชนรู้วิธีการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



๔๑ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการฝึกอบรมของ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอย 

เพ่ือให้ความรู้อัน
เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบ
ร้านอาหาร และ
แผงลอยในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ            
พึงพอใจของ         
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 
และแผงลอย 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
แผงลอยมี
ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ
ในการ
ประกอบการ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖ โครงการพัฒนา ปรับปรุง 
ซ่อมแซมดูแลรักษาตลาด
สดและซุ้มร้านค้าชุมชน 

เพ่ือซ่อมแซมโครง
เหล็ก เต้นท์พร้อม
จัดหาเปล่ียนผ้าใบ
เต้นท์ผืนใหม่ 

อาคารตลาดสด 
และซุ้มร้านค้า
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความ        
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ตลาดสดและ
ซุ้มร้านค้าได้รับ
การซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๗ โครงการพัฒนาปรับปรุง
รถพยาบาลฉุกเฉินและ
ระบบบริการทาง
การแพทย์ 

เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนา ปรับปรุง
ยกระดับการ
ให้บริการได้
มาตรฐาน 

พัฒนาปรับปรุง
ระบบการ
ให้บริการรถ
ฉุกเฉิน จ านวน ๑ 
คัน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

การให้บริการ
ทาง
การแพทย์
ฉุกเฉินดีข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๘ โครงการหรือกิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมปูองกัน
โรคติดต่อ 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ด้านการส่งเสริม
ด้านการปูองกัน
โรคติดต่อ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
ความรู้เร่ือง
โรคติดต่อและ
สามารถ
ปูองกันได้ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



๔๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการหรือกิจกรรมใน
การพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขใน
รูปแบบเชิงบูรณาการ 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 
อาสาสมัคร                 
สาธารณสุขให้เกิด
ความเข้มแข็ง 

อาสาสมัคร              
สาธารณสุข
เทศบาลต าบล  
ต้นไทร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ            
พึงพอใจของ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุขฯ 

อาสาสมัคร 
สาธารณสุข       
มีศักยภาพและ         
มีความเข้มแข็ง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๐ โครงการคุ้มครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือคุ้มครอง ดูแล
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตเทศบาล 

อาสาสมัคร  
สาธารณสุขฯ และ
สมาชิก อถล. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ            
พึงพอใจของ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุขฯ 
และสมาชิก 
อถล. 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร่วมกันคุ้มครอง
ดูแล และ
บ ารุงรักษา 
ส่ิงแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๑ โครงการส่งเสริมความ 
เข้มแข็งให้เกิดชุมชน
ต้นแบบ ด้านการดูแล
รักษาความสะอาด การ
บริหารจัดการด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือให้มีชุมชน
ต้นแบบด้านการ
รักษาความสะอาด 
และส่ิงแวดล้อม 

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล  
ต้นไทร 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความ            
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เทศบาลต าบล
ต้นไทรมีชุมชน
ต้นแบบด้าน
การรักษาความ
สะอาดและ 
ส่ิงแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 



๔๓ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟู
ศักยภาพอาสาสมัคร 
สาธารณสุข 

เพ่ือพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูศักยภาพ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุขให้เกิด
ความเข้มแข็ง 

อาสาสมัคร 
สาธารณสุข
เทศบาลต าบล  
ต้นไทร 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละความ            
พึงพอใจของ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุขฯ 

อาสาสมัคร 
สาธารณสุข       
มีศักยภาพและ         
มีความเข้มแข็ง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๓ โครงการปูองกันโรคเร้ือน
และโรคต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ
โครงการพระราชด าริ 

เพ่ือให้ความรู้
เก่ียวกับการปูองกัน
โรงเร้ือนและโรค
ต่างๆ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล          
ต้นไทร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละความ            
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
การปูองกันโรค
เร้ือนและโรค
ต่างๆ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๔ โครงการรองรับเก็บขน
ขยะ เพ่ือน าไปก าจัด          
ณ สถานท่ีก าจัดขยะ
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

เพ่ือเป็นค่าก าจัด
ขยะให้แก่
หน่วยงานเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

การก าจัดขยะไป
ท้ิงท่ีเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ปริมาณขยะท่ี
ท้ิงท่ีเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

เทศบาลต าบล
ต้นไทรมีท่ีท้ิง
ขยะท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล 

กอง           
สาธารณสุขฯ 

๑๖ โครงการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ ขยับกาย
สบายชีวิด้วยวิธีการเต้น
แอโรบิค ประจ าปี ๒๕๖๑ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

๒๘,๘๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง                   
สาธารณสุขฯ 

 



๔๔ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟู
ศักยภาพอาสาสมัคร 
สาธารณสุข 

เพ่ือพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูศักยภาพ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุขให้เกิด
ความเข้มแข็ง 

อาสาสมัคร 
สาธารณสุข
เทศบาลต าบล  
ต้นไทร 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละความ            
พึงพอใจของ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุขฯ 

อาสาสมัคร 
สาธารณสุข       
มีศักยภาพและ         
มีความเข้มแข็ง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๘ โครงการแก้ไขปัญหา
สุขภาพจากภาวะอุทกภัย 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
สุขภาพจากภาวะ
อุทกภัยให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน          
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๙ โครงการค่ายเยาวชนรุ่น
ใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ใช้
ชีวิตตามแนวทางศาสนา
อิสลาม 

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดให้
เยาวชนกลุ่มเส่ียง
ให้รับทราบถึงภัย
ของยาเสพติด 

เยาวชนในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

๑๒๑,๐๐๐ 
 

๑๒๑,๐๐๐ 
 

๑๒๑,๐๐๐ 
 

๑๒๑,๐๐๐ 
 

๑๒๑,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ       
พึงพอใจของ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
เทศบาล 

เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภัย
ของสาร        
เสพติด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒๐ โครงการบริหารจัดการ
กองทุนและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกองทุน 

เพื่อให้มีการ
พิจารณาโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุน 

คณะกรรมการ/ท่ี
ปรึกษากองทุน 
คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน 

๕๙,๒๐๐ ๕๙,๒๐๐ ๕๙,๒๐๐ ๕๙,๒๐๐ ๕๙,๒๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ท าให้การบริหาร
จัดการกองทุนฯ 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข 

๙ 



๔๕ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพตาม
วิถีชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมการออก
ก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพในชุมชน 

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลต้น
ไทร จ านวน ๘ 
ชุมชน 

๕๒,๔๐๐ 
 

๕๒,๔๐๐ 
 

๕๒,๔๐๐ 
 

๕๒,๔๐๐ 
 

๕๒,๔๐๐ 
 

ร้อยละความ       
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ
มากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒๒ โครงการรณรงค์ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
ประชาชนเก่ียวกับ
การใช้ถนนให้ถูก
กฎจราจร 

ประชาชนในพ้ืนท่ี   
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

๒๑,๖๐๐ ๒๑,๖๐๐ ๒๑,๖๐๐ ๒๑,๖๐๐ ๒๑,๖๐๐ ร้อยละความ           
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
การใช้ถนนให้
ถูกกฎจราจร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒๓ โครงการคนรุ่นใหม่เข้าใจ
โรคเอดส์และโรคทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพ่ือเสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคเอดส์
และโรคทาง
เพศสัมพันธ์ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
โรคเอดส์และ
โรคทาง
เพศสัมพันธ์  
ไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความรู้
ความเข้าใจ
เร่ืองโรคเอดส์
และโรคทาง
เพศสัมพันธ์ 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 ๑๐ 



๔๖ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 โครงการขลิบหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศชาย 
(สุหนัต) แก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพ่ือลดภาวะเส่ียง
การติดเช้ือและ
ภาวะเลือดออก 
(Bleeding) 

เด็กและเยาวชน
ใน พ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลต้นไทร 
จ านวน ๕๐ คน 

๔๓,๐๐๐ 
 

๔๓,๐๐๐ 
 

๔๓,๐๐๐ 
 

๔๓,๐๐๐ 
 

๔๓,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก
และเยาวชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการฯ 

เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการท า
สุหนัตท่ี
ปลอดภัย และ
ลดภาวะเส่ียง
ต่างๆ ได้ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

    ๒,๖๓๐,๐๐๐ ๒,๕๐๑,๒๐๐ ๓,๐๐๑,๒๐๐ ๓,๐๐๑,๒๐๐ ๓,๐๐๑,๒๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

๒.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ และเด็กด้อย
โอกาส 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ และเด็ก
ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ผู้สูงอายุและ
เด็กด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ และ
เด็กด้อยโอกาส
ได้รับรับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

    ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    

 
๒.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการครอบครัวอบอุ่น
และเข็มแข็ง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
ครอบครัวท่ีอบอุ่น 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ความครอบครัว
ท่ีอบอุ่นและ
เข้มแข็ง 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการประกวดชุมชน 
น่าอยู่อย่างย่ังยืน 

เพ่ือให้ชุมชนใน
เขตเทศบาลน่าอยู่
และมีความย่ังยืน 

ชุมชนในเขต
เทศบาลจ านวน ๘ 
ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ชุมชนในเขต
เทศบาลมีความ
น่าอยู่มากย่ิงข้ึน 

กอง           
สวัสดิการ

สังคม 



๔๘ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการปรับปรุงแผน
ชุมชนและพัฒนา
คณะกรรมการชุมชน 

เพ่ือปรับปรุงแผน
ชุมชนให้ตรงกับ
ความต้องการของ
ประชาชน  

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แผนชุมชน
ได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 

กอง           
สวัสดิการ

สังคม 

๔ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรี 

เพ่ือฝึกอบรมให้
ความรู้ให้แก่กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี 

กลุ่มอาชีพ และ
กลุ่มสตรีเทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี 

กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรีมีความรู้
และมีศักยภาพ 

กอง           
สวัสดิการ

สังคม 

๕ โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคน
พิการ 

คนพิการ ในเขต
เทศบาล 

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

คนพิการมี
คุณภาพชีวิต          
ท่ีดีข้ึนตาม
อัตภาพ 

กอง           
สวัสดิการ

สังคม 

๖ โครงการส่งเสริมความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการ
ประกอบอาชีพกับกลุ่ม
อาชีพท่ีมีอยู่ เช่น กลุ่ม           
ปักจักร กลุ่มท าขนม              

เพ่ือพัฒนาความรู้
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มอาชีพของ
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
กลุ่มอาชีพท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะให้กับ
กลุ่มอาชีพ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 



๔๙ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการพัฒนาภูมิปัญญา
และนวัตกรรมท้องถ่ิน 

เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของผู้น า
ชุมชน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรีและกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในเขตเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
สถาบันการ
เรียนรู้ท่ี
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้
ดีข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

๘ โครงการประกวดชุมชน 
น่าอยู่อย่างย่ังยืนและ
ครอบครัวต้นแบบ 

เพ่ือสร้างให้ชุมชน
น่าอยู่ และมี
ครอบครัวต้นแบบ 

ชุมชนและ
ครอบครัวในเขต
เทศบาลต าบล       
ต้นไทร 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ชุมชนน่าอยู่ 
อย่างย่ังยืน 
และมีครอบครัว
ต้นแบบ 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

๙ โครงการจัดเวทีประชาคม
เมือง 

เพ่ือเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการ
เสนอปัญหาต่างๆ 

จัดประชุม
ประชาคมให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล          
ต้นไทร 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหา
ต่างๆ และ
สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 

๑๐ โครงการครอบครัวสุขสันต์
เทศบาลต าบลต้นไทร 

เพ่ือสร้าง
ครอบครัวท่ี
เข้มแข็งและ
อบอุ่น 

จัดโครงการ
ครอบครัวสุขสันต์
ให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
ครอบครัวท่ี 
เข้มแข็งและ
อบอุ่น 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 



๕๐ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงกรฝึกอบรมการดูแล
สุขภาพผู้พิการเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพ่ือให้ผู้พิการมี
ความรู้เก่ียวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองและผู้อ่ืน 

จัดอบรมให้ความรู้
ให้แก่ผู้พิการใน
เขตเทศบาลต าบล           
ต้นไทร 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ 
ผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

ผู้พิการมีความรู้
เก่ียวกับดูแล
สุขภาพของ
ตนเอง และ
ผู้อ่ืน 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

๑๒ โครงการอบรมพัฒนา 
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของสภา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบล               
ต้นไทร 

อบรมให้แก่สภา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบล           
ต้นไทร 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
สภาเด็กและ
เยาวชน
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

สภาเด็กและ
เยาวชน
เทศบาลต าบล
ต้นไทรมี
ศักยภาพและ
เข้มแข็ง 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

๑๓ โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎจราจร 

เพ่ือให้ประชาชน
และเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎจราจร 

ประชาชนและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล      
ต้นไทร 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
และเยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
กฎจราจร 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

    ๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐    

  
 
 



๕๑ 

 
๒.๖  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เพ่ือจัดการแข่งขัน
กีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน
ต่างๆ ของ
เทศบาล 

จัดการแข่งขันกีฬา
สากล และกีฬา
พ้ืนเมือง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
ความรัก 
สามัคคี และ
เห็น
ความส าคัญ
ของการเล่น
กีฬา 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้กับเยาวชนในเขต
เทศบาล 

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ
กีฬาแจกจ่าย
ให้กับเยาวชนใน
เขตเทศบาล 

แจกจ่ายอุปกรณ์
กีฬา เช่น  ฟุตบอล 
ตะกร้อ 
วอลเลย์บอล ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เยาวชนมี
อุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬา และ
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

๓ โครงการจัดส่งนักกีฬาของ
เทศบาล 

เพ่ือจัดส่งนักกีฬา
ของเทศบาลเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ต่างๆ 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ต่างๆ  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญ
ของการเล่น
กีฬา และ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง 
การศึกษา 



๕๒ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการแข่งขันกีฬา   
ต้านยาเสพติดเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพ่ือจัดการแข่งขัน
กีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน
ต่างๆ ของ
เทศบาล 

จัดการแข่งขันกีฬา
สากล และกีฬา
พ้ืนบ้านต่างๆ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
ความรัก 
สามัคคี และมี
ร่างกายแข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

๕ โครงการฝึกทักษะการเล่น
กีฬาฟุตบอล 

เพ่ือให้เยาวชนมี
ทักษะการเล่น 
ฟุตบอลท่ีดีข้ึน 

จัดโครงการ
ฝึกอบรมทักษะ
การเล่นกีฬา
ฟุตบอลให้กับ
เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เยาวชนมี
ความรู้เก่ียวกับ
ทักษะการเล่น
ฟุตบอล และ  
สามารถเล่น
ฟุตบอลได้ดี
ย่ิงข้ึน 

กอง 
การศึกษา 

๖ โครงการจัดกิจกรรม     
พิธีทางศาสนา 

เพ่ือจัดกิจกรรม
พิธีทางศาสนา 
เช่น  กิจกรรมละ
ศีลอด อาซูรอฯ 

จัดกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา เช่น  
กิจกรรมละศีลอด 
อาซูรอฯ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนร่วม
ท านุบ ารุงจัด
กิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา 

กอง 
การศึกษา 

 



๕๓ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการจัดบรรยายธรรม เพ่ือให้ความรู้
เก่ียวกับศาสนาให้
ประชาชนเข้าใจ
และถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ 

จัดกิจกรรม
บรรยายธรรม
ให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
ความรู้ทาง
ศาสนาและ
สามารถ
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 

กอง 
การศึกษา 

๘ โครงการฝึกอบรมและ
จัดการเรียนการสอน     
อัลกุรอาน (กีรออาตี) 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนสามารถ
อ่านอัลกุลอานได้
อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

จัดการเรียนการ
สอนอัลกุรอาน   
(กีรออาตี) ให้แก่
เด็กและเยาวชน             
ในเขตเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

เด็กและ
เยาวชนอ่าน 
อัลกุรอานได้
อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 

กอง 
การศึกษา 

๙ โครงการตาดีกาสัมพันธ์ เพ่ือจัดกิจกรรม
เช่ือม
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน
ตาดีกาในเขต 
เทศบาลต าบล        
ต้นไทร 

จัดกิจกรรมให้แก่
เด็กนักเรียน
โรงเรียนตาดีกา 
ในเขตเทศบาลฯ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

เด็กนักเรียน 
โรงเรียนตาดีกา
เช่ือม
ความสัมพันธ์  
ท่ีดีระหว่างกัน 

กอง 
การศึกษา 

    ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐    



๕๔ 

 
๒.๗ แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจัดสรรเบ้ีย       
ยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ 

จัดสรรเบ้ียยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ           
พึงพอใจของ
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

๒ เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจัดสรรเบ้ีย       
ยังชีพให้แก่ผู้
พิการ 

จัดสรรเบ้ียยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ               
พึงพอใจของ      
ผู้พิการท่ีได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้พิการในเขต
เทศบาลมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ข้ึน 

กอง          
สวัสดิการ

สังคม 

๓ เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพ่ือจัดสรรเบ้ีย       
ยังชีพให้แก่ผู้ปุวย
เอดส์ 

จัดสรรเบ้ียยังชีพ
ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ร้อยละความ        
พึงพอใจของ
ผู้ปุวยเอดส์ท่ี
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้ปุวยเอดส์ใน
เขตเทศบาลมี
ชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

    ๕,๐๒๔,๐๐๐ ๕,๐๒๔,๐๐๐ ๕,๕๒๔,๐๐๐ ๕,๕๒๔,๐๐๐ ๕,๕๒๔,๐๐๐    

 
 
 
 



๕๕ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ : พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ : เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ อบรมให้ความรู้เร่ือง
เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพ่ือเพ่ิมความรู้
เก่ียวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร               
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

จัดอบรมให้กับ
บุคลากรเทศบาล
ประชาชนในเขต
เทศบาลจ านวน ๑ 
รุ่น จ านวน ๕๐ 
คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ      
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

บุคลากรได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร              
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดการเลือกต้ัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ัง
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ 

ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในพ้ืนท่ี 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ได้ผู้บริหาร 
และสมาชิก
สภา เทศบาลฯ 
มาบริหาร 

ส านักปลัด 

๓ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าแผน
ท่ีภาษีของ
เทศบาลต าบล          
ต้นไทร 

จัดท าแผนท่ีภาษี
ของเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เทศบาลต าบล
ต้นไทรมีแผนท่ี
ภาษี 

กองคลัง 

    ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐    

 



๕๖ 

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือให้ อปพร.
ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกทบทวน
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน  
(อปพร.) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
สมาชิก อปพร. 

อปพร.มีความรู้
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการติดต้ังกล้อง 
CCTV 

เพ่ือใช้ในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ติดต้ังกล้อง CCTV ๑๒๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓ โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมและ
ช่วยเหลือทาง
ราชการในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 
อย่างน้อย ๑ คร้ัง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
สมาชิก อปพร. 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล   
มีความรู้
เก่ียวกับการ
ปูองกันและ
บรรเทา       
สาธารณภัย
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 



๕๗ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์  

เพ่ือบรรเทาและ
ปูองกันปัญหา
ความปลอดภัย
ชีวิตและทรัพย์สิน 

อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ 
ของจ านวน  
อปพร. เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๕ โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน                 
(อปพร.) 

เพ่ือให้ อปพร.
ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกทบทวน
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน  
(อปพร.) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
สมาชิก อปพร. 

อปพร.มีความรู้
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

    ๓๖๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง / ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ : พัฒนาและสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ : เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล  
ต้นไทร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ             
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมี
อาชีพและ
สามารถสร้าง
รายได้ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

๒ โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือ
สร้างสนามกีฬา 

เพ่ือซ้ือท่ีดินใน
การสร้างสนาม
กีฬา 

ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า ๒ ไร่ 
 

๕๕๒,๓๐๐ 
 

- - - - ร้อยละความ    
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สถานท่ีส าหรับ
เล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีเล่นกีฬาท่ี
เป็นสัดส่วน 

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

- ๒,๙๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ             
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานท่ีเล่น
กีฬาท่ีเป็น
สัดส่วนและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



๕๙ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการถมดินเพ่ือ
ก่อสร้างสนามกีฬา
เทศบาล 

เพ่ือยกระดับหน้า
ดินให้สูงกว่า 
ระดับน้ า 

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

๓,๙๓๓,๐๐๐ - - 
 

- 
 

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

มีเนื้อท่ีท่ี
พร้อมส าหรับ
สร้างสนาม
กีฬาในเขต
เทศบาล 

กองช่าง 

    ๔,๕๘๕,๓๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๗.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การเดินทางไปราชการ
และ ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 
ท้ังภายในและต่างประเทศ 

เพ่ือพัฒนา
ผู้บริหารท้องถ่ิน
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้างมี
ประสบการณ์จาก
การอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมและน า
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
พนักงานจ้างไป
ในประเทศ                
และนอก
ราชอาณาจักร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง
ได้อบรม
สัมมนา 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
พนักงาน 
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง
ได้รับการ
อบรมเพ่ิม
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



๖๑ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถ่ิน ตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรของ    
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
และพนักงาน
เทศบาลเข้ารับ
การฝึกอบรม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
พนักงาน
เทศบาลได้รับ
การฝึกอบรม
บุคลากร
ท้องถ่ิน 

พนักงาน
เทศบาล
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับ
มาพัฒนา
ตนเองและ
งานในความ
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

๓ โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการ
ปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
และพนักงาน
เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
พนักงาน 
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง
ได้รับการ
อบรมเพ่ิม
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 
 
 



๖๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการสร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในส านักงาน 

เพ่ือสร้าง
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้
การท างานมีความ
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

สร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

- - ๑๘๗,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
พนักงาน
เทศบาล 

พนักงาน
เทศบาล
สามารถ
ท างานได้
อย่างรวดเร็ว
มากย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

๕ ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  พัสดุ 
และทรัพย์สิน  ให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้ 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  และ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ 
ของเทศบาล
ต าบลต้นไทร  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ครุภัณฑ์ได้รับ
การซ่อมแซม 

ได้บ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  
พัสดุ และ
ทรัพย์สิน  ให้
อยู่ในสภาพดี 

ส านักปลัด 

๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและ ฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร  

เพ่ือพัฒนา 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ให้มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

จัดส่งพนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้างเข้า
ร่วมอบรม 
สัมมนา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ 
พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

พนักงาน 
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง
ได้รับการ
อบรมเพ่ิม
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

    ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๘๗,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐    

 



๖๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง/ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการซ่อมสร้างถนน            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต                   
สายลูโบะกาหยี –          
บูเกะตาโมง 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๕,๐๐๐ 
ตร.ม. 

๒,๘๖๗,๐๐๐ - - 
 

- 
 

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโคกแตยอ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๒๐๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๔,๘๐๐ ตร.ม. 

- ๓,๓๖๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



๖๔ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก               
สายดูซงตือเงาะ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 
๕.๐๐ ม. ยาว 
๑,๒๐๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๖,๐๐ ตร.ม. 

๓,๙๐๐,๐๐๐ - - 
 

- 
 

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา แบบหญ้าเทียม 

เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ในเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

สนามฟุตซอล 
กว้าง ๒๕.๐๐ ม.         
ยาว ๓๖ ม. พื้นท่ี
๙๐๐ ตร.ม. 
พื้นสนามคอนกรีต 
กว้าง ๒๙ ม. ยาว 
๔๐ ม. หนา ๐.๑๒ 
ม. พื้นท่ี ๑,๐๖๐ 
ตร.ม. 
อาคารคลุมสนาม
กีฬา กว้าง ๒๙ ม. 
ยาว ๔๐ ม. สูง 
๗.๐๐ ม.พื้นท่ี 
๑,๑๖๐ ตร.ม. 

- ๗,๓๘๖,๐๐๐ - - - ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 



๖๕ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบือแนปีแย-            
บือแนจือเนาะ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๖.๐๐ ม.         
ยาว ๑,๖๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.
หรือ มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๙,๙๐๐ 
ตร.ม. 

- - ๘,๑๔๘,๐๐๐ - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก            
สายกูโบร์ตันหยง 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.         
ยาว ๑,๗๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีน้อย
กว่า ๗,๐๐๐  
ตร.ม. 

- - ๕,๗๙๐,๐๐๐ - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๗ โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายโตะละ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ ม.         
ยาว ๙๘๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๓,๙๒๐ 
ตร.ม. 

- - ๓,๑๘๕,๐๐๐ - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 



๖๖ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายแตแร – 
โคกแตยอ 

เพ่ือความสะดวก
ในการส่งสินค้า
เกษตรและการ
สัญจร 

กว้าง ๕.๐๐ ม.         
ยาว ๖๕๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๓,๙๒๐ 
ตร.ม. 

- - ๒,๖๔๗,๐๐๐ - - ร้อยละความ          
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอกคลอง 
สายกือนี - กาแลกีแย 

เพ่ือระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

กว้าง ๖.๐๐ ม.         
ยาว ๑,๘๐๐ ม.          
ลึกเฉล่ีย ๒.๕๐ 
ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๗,๒๐๐ 
ตร.ม. 

- - ๕,๘๖๓,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กองช่าง 

    ๖,๗๖๗,๐๐๐ ๑๐,๗๔๖,๐๐๐ ๒๕,๖๓๓,๐๐๐      

 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือให้มีรถยนต์
ดับเพลิงท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

รถยนต์ดับเพลิง 
จ านวน ๑ คัน 

๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 

๒ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองส ารองไฟ 
จ านวน ๑ เคร่ือง 

- ๓,๒๐๐ - - - ส านักปลัด 

๓ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สะพายข้อแข็ง 
จ านวน เคร่ือง ๑ 
เคร่ือง 

๙,๕๐๐ - - - - ส านักปลัด 

๔ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
งานประมวลผล 
แบบท่ี ๑ 

๒๒,๐๐๐ - - - - กองคลัง 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



๖๘ 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED            
ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี ๑ 

๗,๙๐๐ - - - - กองคลัง 

๖ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือเคร่ือง
สแกนเนอร์      

๓,๑๐๐ - - - - กองคลัง 

๗ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด ๘๐๐ วัตต์ 

๒,๘๐๐ - - - - กองคลัง 

๘ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ชุดโปแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

๓,๘๐๐ - - - - ส านักปลัด 

๙ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ตู้เก็บเอกสาร 
จ านวน ๒ ตัว 

- ๘,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๑๐ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด ๘๐๐ VA 
จ านวน ๓ ตัว 

- ๗,๕๐๐ - - - ส านักปลัด 

๑๑ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จ านวน ๑ เคร่ือง 

- ๒๑,๐๐๐ - - - กองคลัง 



๖๙ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
งานประมวลผล 
แบบท่ี ๑ 

๒๒,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 

๑๓ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED            
ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี ๑ 

๗,๙๐๐ - - - - กองการศึกษา 

๑๔ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เคร่ืองเล่น
สนาม 

เพ่ือให้นักเรียน              
มีอุปกรณ์               
เคร่ืองเล่นสนาม
อย่างเหมาะสม 

จัดซ้ือครุภัณฑ์               
สนามเด็กเล่น 
ประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - กองการศึกษา 

๑๕ สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เก้าอ้ีท างาน 
อ านวยการระดับต้น 
๑ ตัว และช านาญ
งาน ๑ ตัว 

๔,๐๐๐ - - - - กองสวัสดิการ 

 
 
 
 



๗๐ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพ่ือใช้ในการตัดเย็บ
ของกลุ่มสตรี
เทศบาลฯ 

เคร่ืองทับผ้า 
จ านวน ๑ ตัว 

๙,๕๐๐ - - - - กอง 
สวัสดิการ 

๑๗ สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพ่ือใช้ในการตัดเย็บ
ของกลุ่มสตรี
เทศบาลฯ 

จักรติดกระดุม 
จ านวน ๑ ตัว 

๔๙,๐๐๐ - - - - กอง 
สวัสดิการ 

๑๘ สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพ่ือใช้ในการตัดเย็บ
ของกลุ่มสตรี
เทศบาลฯ 

จักรถักรังกระดุม 
จ านวน ๑ ตัว 

๗๙,๐๐๐ - - - - กอง 
สวัสดิการ 

๑๙ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการเก็บ
เอกสารราชการ 

ตู้เอกสาร ๑๕ 
ล้ินชัก จ านวน ๑ ตู้ 

๔,๙๐๐ - - - - กองช่าง 

๒๐ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองอ่านพิกัด
ภูมิศาสตร์ 

๒๕,๐๐๐ - - - - กองช่าง 

๒๑ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ล้อวัดระยะทางชนิด
ล้อหมุนเดินตาม 

๒๕,๐๐๐ - - - - กองช่าง 
 

๒๒ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ตู้เก็บเอกสาร 
จ านวน ๒ ตัว 

- ๘,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๒๓ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด ๘๐๐ VA 
จ านวน ๓ ตัว 

- ๗,๕๐๐ - - - ส านักปลัด 



๗๑ 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
จ านวน ๑ ตัว 

- ๒๑,๐๐๐ - - - กองคลัง 

๒๕ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์             
จ านวน ๒ ตัว 

- ๓,๔๐๐ - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒๖ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๑ เคร่ือง 

- ๒๒,๐๐๐ - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒๗ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองพิมพ์แบบ            
ฉีดหมึก จ านวน ๑ 
เคร่ือง 

- ๔,๓๐๐ - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒๘ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองส ารองไฟฟูา           
จ านวน ๑ ตัว 

- ๒,๕๐๐ - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒๙ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

- ๓,๘๐๐ - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓๐ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือรถบรรทุก
ขยะขนาด ๑๐ ลบ.
ม.ม.  จ านวน ๑ คัน 

- - - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓๑ สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด ๒๔,๐๐๐        
บีทียู 

- ๓๒,๔๐๐ - - - กอง 
สวัสดิการสังคม 



๗๒ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๒ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จอภาพ LED หรือ
ดีกว่า 

- ๔,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๓๓ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองพิมพ์แบบ  
ฉีดหมึก 

- ๔,๓๐๐ - - - ส านักปลัด 

๓๔ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด ๘๐๐VA  
จ านวน ๒ ตัว 

- ๕,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 

๓๕ สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ 

- ๒,๑๐๐ - - - กอง 
สวัสดิการสังคม 

๓๖ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค 

- - ๒๑,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

๓๗ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร - - ๙,๕๐๐ - - กองคลัง 

๓๘ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี๒ 

- - ๓๐,๐๐๐   กองคลัง 

๓๙ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เคร่ืองพิมพ์แบบ       
ฉีดหมึก 

- - ๖,๓๐๐   กองคลัง 

๔๐ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟูา 

- - ๒,๕๐๐ - - กองคลัง 



๗๓ 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๑ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

- - ๓,๘๐๐ - - กองคลัง 

๔๒ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือเคร่ือง       
ขยายเสียงโรงเรียน
อนุบาล 

- - ๑๐,๐๐๐ - - กองการศึกษา 

๔๓ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสารระบบ
ดิจิตอล 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - - กองการศึกษา 

๔๔ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด ๒๔,๐๐๐       
บีทียู จ านวน ๘ 
เคร่ือง 

- - ๒๕๙,๒๐๐ - - กองการศึกษา 

๔๕ สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด ๒๔,๐๐๐       
บีทียู จ านวน ๒ 
เคร่ือง 

- - ๖๔,๘๐๐ - - กอง 
สวัสดิการสังคม 

 



๗๔ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน          

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๖ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือเคร่ือง
มัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร์ 

- - ๒๗,๗๐๐ - - กองช่าง 

 



 
๑๔๕ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส่วนท่ี ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้ องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจัง หวัด ร่วมกันจัดท า 
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และตอบสนองความต้องกา รของประชาชน  น า ไปสู่ก ารจัดท างบประมาณไ ด้อย่ างมีประสิทธิภา พ  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือน าไปสู่
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี  
ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและ
ประเ มินผลยุทธศาสตร์เพ่ือควา มสอดคล้องกันแผนพัฒนาท้ องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 



 
๑๔๖ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

  ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
  ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 

  ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 

  ๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

  ๓.๘ แผนงาน (๕) 
  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๗ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

(๒๐) 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม 
สงเคราะห์  

(๒)  

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟูา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง และของท่ี
ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(๒)  

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปูาไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๓)  

 



 
๑๔๘ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(๒๐) 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม และการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง)                       
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 



 
๑๔๙ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม
ของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

 (๑๐)  

  ๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายหลัก
ประชารัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

  ๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 (๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 



 
๑๕๐ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ (๕) 
    ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ   
         ได้ถูกต้อง 

(๕) 

    ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
         และสังคมแห่งชาติ 

(๕) 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
          มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องการหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้ววัด (KPI) และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และผลทีค่าด 
        ว่าจะได้รับ 

(๕) 

    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 



 
๑๕๑ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น               
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน    
ท่ีได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ Swot Analysis/Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand และ Trend ปัจจุบัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
ท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ  
ด้านเศรษฐกิจ, ด้าน สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีต้ังเปูาหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการ          
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ ท่ีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถประสงค์ และ
เปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการ         
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
พ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

 
 



 
๑๕๒ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
ประเด็น               

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

คะแนน    
ท่ีได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
  ๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกรองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

  ๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

  ๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  
มีความชัดเจนน าปสู่การ
ต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเปูาหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเปูาหมายคืออะไร            
มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เร่ิมต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หา
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ กลุ่มเปูาหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่นค่ัง ย่ังยืน 

(๕)  

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน  
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปี ท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหล่ือมล้ าทางสังคม (๔) การรองรัการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ   
เป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



 
๑๕๓ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
ประเด็น               

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

คะแนน    
ท่ีได้ 

  ๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปล่ียนจากผลิตสินค้าโภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 (๕)  

  ๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่น
ค่ัง ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ี
จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่นค่ัง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ 
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประเมินราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 
 
 
 
 



 
๑๕๔ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
ประเด็น               

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

คะแนน    
ท่ีได้ 

  ๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Perfomance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectivenness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ี
เกิดข้ึนส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

 (๕)  

  ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนด้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

 รวม ๑๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕๕ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๔.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ๑. การวัดผลในเชิงปริมาณ 
      ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิด
ประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวม
ของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพอย่างไร ซ่ึงสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณา ดังนี้ 

  

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ๑. การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
    - โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

     แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานเคหะ
และชุมชน 

29 53,539,000 31 61,099,000 28 110,295,000 10 9,680,000 5 870,000 103 235,483,000 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

2 60,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 6 180,000 

     แผนงาน
การศึกษา 

33 6,481,020 38 10,828,860 36 6,528,860 36 6,528,860 36 6,528,860 179 36,896,460 

     แผนงาน
สาธารณสุข 

23 2,630,000 21 2,501,200 22 3,001,200 22 3,001,200 22 3,001,200 110 14,134,800 

     แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

11 550,000 11 550,000 11 550,000 12 600,000 12 600,000 57 2,850,000 

     แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

4 190,000 4 190,000 4 190,000 4 190,000 4 190,000 20 950,000 

     แผนงานงบกลาง 3 5,060,000 3 5,060,000 3 5,560,000 3 5,560,000 3 5,560,000 15 26,800,000 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

2 90,000 2 90,000 3 590,000 2 90,000 2 90,000 11 950,000 

     แผนงานงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

5 360,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 21 1,320,000 

     แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

     แผนงานเคหะ
และชุมชน 

2 4,485,300 1 2,900,000 0 0 0 0 0 0 3 7,385,300 

     แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 5 400,000 

     แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     แผนงานการ
พาณิชย์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

     แผนงาน
สาธารณสุข 

4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 20 1,200,000 

     แผนงานเคหะ
และชุมชน 

2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

     แผนงาน
การเกษตร 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

     แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

9 2,760,000 9 2,760,000 9 2,760,000 9 2,760,000 9 2,760,000 45 13,800,000 

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

10 1,488,000 10 1,488,000 11 1,675,000 10 1,488,000 10 1,488,000 51 7,627,000 

     แผนงาน
การศึกษา 

5 988,000 5 988,000 5 988,000 5 988,000 5 988,000 25 4,940,000 

     แผนงาน
สาธารณสุข 

2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 10 1,250,000 

     แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

3 286,000 3 286,000 3 286,000 3 286,000 3 286,000 15 1,430,000 

     แผนงานเคหะ
และชุมชน 

3 682,000 3 682,000 3 682,000 3 682,000 3 682,000 15 3,410,000 

รวมทั้งส้ิน 153 80,279,320 155 90,323,060 152 134,006,060 133 32,754,060 128 23,944,060 721 361,306,560 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ 
คิด
เป็น 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 34.0 16.59 74,106,000.00 58.45 7.0 11.29 5,070,000.00 19.82 6.0 15.79 3,987,000.00 20.54 6.0 15.79 3,987,000.00 20.54 6.0 17.14 
3,987,000.

00 
23.01 

2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 79.0 38.54 29,214,300.00 23.04 23.0 37.10 13,908,260.00 54.38 11.0 28.95 11,264,710.04 58.03 11.0 28.95 11,264,710.00 58.03 10.0 28.57 
9,625,583.

00 
55.56 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ 
  รักษา  ความสงบเรียบร้อย 

15.0 7.32 1,509,500.00 1.19 4.0 6.45 120,000.00 0.47 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
   พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

7.0 3.41 335,000.00 0.26 2.0 3.23 200,000.00 0.78 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.0 2.44 310,000.00 0.24 2.0 3.23 50,000.00 0.20 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

24.0 11.71 2,390,000.00 1.89 2.0 3.23 240,000.00 0.94 2.0 5.26 174,140.00 0.90 2.0 5.26 174,140.00 0.90 2.0 5.71 174,140.00 1.01 

7.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 41.0 20.00 18,913,600.00 14.92 22.0 35.48 5,989,600.00 23.42 19.0 50.00 3,985,878.43 20.53 19.0 50.00 3,987,402.45 20.54 17.0 48.57 
3,538,964.

23 
20.43 

รวม 205.0   126,778,400.00   62.0   25,577,860.00   38.0   19,411,728.47   38.0   19,413,252.45   35.0   
17,325,687

.23 
  

 
 
 



 ๑๔๕ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

๒. การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
      การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจ

ท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ)  

 
๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๑. การด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินงานที่มีกระบวนการหลายขั้นตอน มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงในหลาย
หน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลรวดเร็วตามที่คาดหวัง 
  ๒. ปัญหาความต้องการมีมาก ประกอบกับข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ ท าให้ไม่ได้รับการตอบสนองทันต่อความต้องการของประชาชน ท าให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนน้อย 
  ๓. ข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ และต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา อาจท า ให้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด 
  ๔. ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้งวาตภัย น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงท ี
  ๕. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลต่ออันตรายที่คร่าชีวิตประชาชนและสัตว์ต่างๆ ในเทศบาล ซ่ึงได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรค
มือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การปูองกัน ลงพ้ืนที่ระงับและปูองกันการเกิด
โรคระบาด การท าลาย การรักษา 



 ๑๔๖ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ๖. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในเขตเทศบาล เนื่องจากในเขตเทศบาลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมเป็นทางแยก และซอยเป็น
จ านวนมากเกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไข จัดท าแผนงาน โครงการติดสัญญาณจราจรในเส้นทา งส าคัญ 
  ๗. ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังพบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการปูองกัน มีแนวทางการปูองกัน
โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ปูองกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายในการปูองกันและแก้ปัญหา 
  ๘. ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสร้างช่องทางเพ่ิมรายได้ เช่น ตลาดประชารัฐ 
 

 ๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการพัฒนา 
 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน

เพ่ือใช้บริหารจัดการในการบริหารท้องถิ่นต่อไป 
 ๒. ข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย เป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ๓. ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. ควรก ากับ ติดตามให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังไว้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จทันห้วงระยะเวลาในปีงบประมาณนั้น  
 ๕. ข้อสังเกต จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในเขตเทศบาล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา 

สาธารณสุข ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การเกษตร การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหา
ด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

 ๖. ข้อเสนอแนะจากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ควรน ามา
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซ่ึงมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น า
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หมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

 ๗. ผลจาการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ด้วยสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและปัจจัยแวดล้อที่หลากหลายท าให้ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ยังมีในเรื่องขยะจ านวนมาก ขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ การระบายของน้ า เส้นทางคมนาคมที่ยังต้องมีการปรับปรุ ง/ซ่อมแซม ผลการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

 

เทศบาลต าบลต้นไทร หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะเทศบาลต าบลต้นไทร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 250,000.00 

2. โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 215,000.00 

3. โครงการปักเสาพาดสาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 150,000.00 

4. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลต้นไทร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 800,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบฮะ –  
    โตะมูเด็ง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,835,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกพร้อมยกระดับหินคลุก  
   สายโคกแตยอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 950,000.00 

7. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟูาแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 870,000.00 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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8. โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนและครอบครัว 
   ต้นแบบ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม  20,000.00 

9. โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม  3,589,200.00 

10. โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาล ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม  1,392,000.00 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม  50,000.00 

12. โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม  24,000.00 

13. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ 
    .ในเขตเทศบาล 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 3,016,000.00 

14. โครงการฝึกอบรมและการจัดการเรียนการสอนอัล-กุรอาน  
    (กีรออาตี) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 800,000.00 

15. โครงการสมองดีเร่ิมต้นที่โภชนาการ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 20,000.00 

16. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 20,000.00 

17. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนา 
    เด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 70,000.00 

18. โครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    เทศบาลต าบลต้นไทร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 60,000.00 

19. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 588,000.00 

20. โครงการอาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
    ต าบลต้นไทร และโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 1,674,760.00 

21. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 170,000.00 

22. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและประชาชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ  20,000.00 
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     ในชุมชน วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

23. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 20,000.00 

24. โครงการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือสร้างสนามกีฬา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 552,300.00 

25. โครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
    สาธารณสุขในรูปแบบ เชิงบูรณาการ 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 50,000.00 

26. โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาและวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 50,000.00 

27. โครงการจ้างคนจ้างงานเพ่ือปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
    และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 1,632,000.00 

28. โครงการด าเนินการด้านส่งเสริมปูองกันโรคเอดส์ ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 20,000.00 

29. โครงการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคติดต่อที่มีน้ าและ 
    อาหารเป็นส่ือ,โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะน าโรค,โรคเร้ือน  
    และอ่ืนๆ ฯลฯ 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 20,000.00 

30. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการทางการแพทย์       
    ฉุกเฉินด้วยรถพยาบาล 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 50,000.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

31. โครงการอบรมสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม  30,000.00 

32. โครงการจัดเวทีประชาคม และทบทวนแผน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม  30,000.00 



 ๑๕๐ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

33. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการปูองกันสาธารณภัย 
    ให้กับประชาชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.  20,000.00 

34. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 
 

 40,000.00 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

35. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมดูแลรักษาตลาดสด  
     และซุ้มร้านค้าชุมชน 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 50,000.00 

36. โครงการส่งเสริมอาชีพตาม หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม  150,000.00 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

37. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
     และส่ิงแวดล้อม 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 20,000.00 

38. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาส่ิงแวดล้อมภายในเขต 
     เทศบาล 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 30,000.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

39. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 200,000.00 

40. โครงการจัดบรรยายธรรม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 40,000.00 

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

41. อบรมสัมมนาและเดินทางไป ทัศนศึกษาดูงานภายในและ 
     นอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล 
     พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.  250,000.00 



 ๑๕๑ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

42. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง  30,000.00 

43. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 80,000.00 

44. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองสาธารณสุข 
     และส่ิงแวดล้อม 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 50,000.00 

45. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองสวัสดิการสังคม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม  50,000.00 

46. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 78,000.00 

47. โครงการอบรมเสริมสร้างค่านิยมในการปูองกันและ 
     ปราบปรามการทุจริต 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.  50,000.00 

48. โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการบริการและคุณธรรม 
     จริยธรรม 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.  300,000.00 

49. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.  101,100.00 

50. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง  15,000.00 

51. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 23,500.00 

52. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุข 
    และส่ิงแวดล้อม 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 150,000.00 

53. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสวัสดิการสังคม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม  20,000.00 

54. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 200,000.00 

55. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 22,000.00 



 ๑๕๒ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

56. โครงการจ้างเหมาบริการของส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.  444,000.00 

57. โครงการจ้างเหมาบริการของกองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง  324,000.00 

58. โครงการจ้างเหมาบริการของกองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 432,000.00 

59. โครงการจ้างเหมาบริการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 1,632,000.00 

60. โครงการจ้างเหมาบริการของกองสวัสดิการสังคม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม  108,000.00 

61. โครงการจ้างเหมาบริการของกองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 330,000.00 

62. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,300,000.00 

รวม 25,577,860.00 

 
 

 

 
 
 
 
 
๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 



 ๑๕๓ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
(๖) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

(๘๐ คะแนน) 
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สี่ป ีประกอบด้วย 
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 



 ๑๕๔ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
(๓) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน 
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
(๕) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน 
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
(๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 

คะแนน 
(๑๒) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อย

ละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเด็นการพิจารณา

ประกอบด้วย 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
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๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
๓.๔ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
๓.๕ กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
๓.๘ แผนงาน ๕ คะแนน 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 

 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เทศบาลต าบลต้นไทร ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและ 
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
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(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 

Method 
(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) 
(๑๑) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑)-(๑๐) หรือ 

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 

 ผลกระทบ (Impact) 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น)ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ  ชี้ว่า  องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กร

ภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนาเติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  ๔ประการ  (PEST) ตลอดเวลา  ซ่ึง
ประกอบด้วย 
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๑) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Enviroment) 
๒) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Enviroment) 
๓) สิงแวดล้อมด้านสังคม (Social Enviroment) 
๔) สิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภาพ เทศบาลต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

ต่างๆ ๔ ประการ ดังที่กล่าวมาแล้วเพ่ือให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประการ ดังนี้ 

๑) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Enviroment) ท่ีเปล่ียนแปลง 

องค์กร 

(Organization) 

สังคม 
(Social) 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

วิทยาการ 
(Technology) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 
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หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น  การเมืองระดับชาติ 
ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท  เช่น การเมือง
ของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้น เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ  ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ  เช่น การ
เลือกต้ังในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึงถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่ มีต่อ  อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น  ๒ กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน อปท.จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซ่ึงโดยหลัการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควร
เป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาลอบต. และระดับหมู่บ้าน 
เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้
เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น  ที่
จะประยุกต์ใช้กฎหมายให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง 

 

๒) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Enviroment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ  อปท .ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด 

ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี  เสื้อกันหนาวฟรี 
และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจของ  
อปท.ในเรื่องของการแจกของให้ราษฎร 
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อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท.เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่
การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซ่ึง อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นัก
บริหารงาน อปท.ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

 

๓) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Enviroment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย 
เป็นต้น 

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน  กลุ่มอ่ืนที่แพ้การ
เลือกต้ังเม่ือไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกวาอดีต  ดังนั้น บุคลากรในท้องถิ่นจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม 
เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน  อยู่ คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 

 

๔) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า  เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

ต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ า เป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ  อปท.ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า  ก็จะน ามาซ่ึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขั ดต่อ
ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
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๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
เทศบาลต าบลต้นไทร มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้วการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
AEC หรือ Asean Economic Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน  ๑๐ ประเทศโดยมี ไทย พม่า  ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆกลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้ า ไ ด้ ม า ก ขึ้ น  แ ล ะ ก า ร น า เ ข้ า  ส่ ง อ อ ก ข อ ง ช า ติ ใ น อ า เ ซี ย น ก็ จ ะ เ ส รี  ย ก เ ว้ น สิ น ค้ า บ า ง ช นิ ด ที่ แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ อ า จ จ ะ ข อ ไ ว้ 
ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean ไ ด้ ร ว ม ตั ว เ ป็ น ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น แ ล ะ มี ผ ล เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม ต้ั ง แ ต่ วั น ที่  ๓ ๑  ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๕ ๘  
ท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AECเป็นไปคือ 

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
๓. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลต าบลยี่งอ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่

จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลต้นไทร ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหล
เข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว  คนท างาน  หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส า คัญ  เช่น ถนน ปูายจราจรที่มี
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 
134 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยเฉพาะปัญหาด้าน
สาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้นโรคติดต่อที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนก และโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย  การค้า
มนุษย์ และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ การศึกษาภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญใน
การสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัด
พัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม  เนื่องจากปัญหา

สังคมจะรุนแรงขึ้นถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดีเนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากขึ้น ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะ
มีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมีพม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนชั้นที่ มีปัญหา  คนจะท า
ผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย จึงต้องวางแผนการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมอาชีพ การ

รวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยต้ังใจ
และความไม่รู้กฎหมาย อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้ 
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ด้านวัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุใน

แผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญคือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม  เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือว่าเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

ด้านศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ อาจมีผลกระทบกระทั่ง
กันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การบริหารจัดการภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติต่างๆ ซ่ึงต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ 

จี น  เ ป็ น ต้ น  เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร กั บ ช า ว ต่ า ง ช า ติ ที่ ต้ อ ง ก า ร ท า 
นิติกรรมต่างๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติได้ 

 
………………………………………………………. 

 
ค าน า 

 
         ด้วย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้บัญญัติให้องค์กรรับผิดชอบในการจัดท า
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนภาษีเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นน าไปบริการจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน



 ๑๖๓ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 
   เทศบาลต าบลต้นไทร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขึ้น โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้อง
กั บ แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด  
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผน ก้าวหน้า  เทศบาล
ต าบลต้นไทรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
          
           เทศบาลต าบลต้นไทร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๔ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สารบัญ 
            หน้า 
ส่วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน           

๑. ด้านกายภาพ           ๑ 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง          ๓ 
๓. ประชากร            ๕ 
๔. สภาพทางสังคม           ๖ 
๕. ระบบการบริการพ้ืนฐาน          ๗ 
๖. ระบบเศรษฐกิจ         ๑๐ 
๗. เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)     ๑๑ 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม        ๒๓ 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ         ๒๔ 
๑๐. ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถิ่น       ๒๕ 

 

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับภาค       ๒๖ 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี       ๒๖ 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒     ๓๑ 
๑.๓ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน      ๓๔ 
๑.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานราธิวาส ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   ๓๗ 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๔๓ 



 ๑๖๕ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๒.๑ วิสัยทัศน์         ๔๓ 
๒.๒ ยุทธศาสตร์         ๔๓ 
๒.๓ เปูาประสงค์         ๔๕ 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น       ๕๓ 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ ของ อปท.     ๕๓ 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง    ๕๔ 
 

ส่วนท่ี ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ       
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      ๕๕ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       ๕๗ 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)      ๕๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)      
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      ๖๔ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต     ๘๖ 

          หน้า 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย        ๑๑๖ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว        ๑๑๙ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม        ๑๒๔ 



 ๑๖๖ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๒๖ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   ๑๒๘ 
- บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)       ๑๓๗ 

ส่วนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผล         ๑๑๐ 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์       ๑๑๐ 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ       ๑๓๐ 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม       ๑๓๐ 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต     ๑๓๑ 

 
 
 
 
 
 


