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คํานํา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปโดยแผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป 
นั้น 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีผานมา หวงระยะเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ.2551 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาส่ีปและการจัดแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงไดดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัด ทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ .2559 ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดลงนามในระเบียบดังกลาว เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2559 และไดลงประกาศใน     
ราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2559 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  กําหนดให เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา จัดทําหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป และองคการบริหาร
สวนจังหวัด ใหจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณ
ถัดไป  
  เพ่ือใหการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว เทศบาลตําบล    
บูเกะตา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปและพรอมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนา
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาทองถิ่น  
                    ขอขอบคุณทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปของเทศบาลตําบลบูเกะตา
ฉบับนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปฉบับนี้จะไดแสดงใหเห็นถึง โครงการ / กิจกรรมพัฒนา
ท่ีจะดําเนินการในระยะส่ีป และจะไดใชเปนเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใชในการ
พัฒนาเทศบาลตอไป 

 
 
 
 
 
 
                                        คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
1.ดานกายภาพ 

            ๑.๑ ที่ต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
                             เทศบาลตําบลบูเกะตา มี  ๓  หมูบาน ของตําบลโละจูด คือ 

    -   หมูท่ี ๒  บานบูเกะตา   
    -   หมูท่ี ๓  บานสูแก      (บางสวน) 
    -   หมูท่ี ๔  บานเจะเด็ง   (บางสวน) 
นอกจากนี้เทศบาลตําบลบูเกะตายังแบงการปกครองออกเปนชุมชน  ประกอบดวย  ๘ ชุมชน  
ดังนี้ 

 - ชุมชนบานบูเกะตา            หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานสูงาบาโอะ             หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานบือแนบารู        หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานละหาร        หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานสูแก        หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานสะบือรัง      หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานเจะยอ        หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานเจะเด็ง       หมูท่ี  ๔  ตําบลโละจูด 

       1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
                        เทศบาลตําบลบูเกะตา มี ลักษณะภูมิประเทศเปน ท่ีราบลุมแมน้ํ าและท่ีราบเชิงเขา  
โดยเฉพาะทิศตะวันออก และทิศใตติดตอกับแมน้ําสุไหงโก-ลก  ซ่ึงก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย 

             1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
                        สภาพภูมิอากาศ  มี ๒ ฤดู  คือฤดูรอนกับฤดูฝน    ชวงฤดูรอนในเดือนกุมภาพันธ – 
กรกฎาคม  และฤดูฝนชวงเดือนสิงหาคม – มกราคม  และจะมีฝนตกชุกชวงเดือนตุลาคม – มกราคมของทุกป 

                   อุณหภูมิสูงสุด  ๓๖  องศาเซลเซียส  ต่ําสุด    ๒๑  องศาเซลเซียส 

                    อุณหภูมิเฉล่ียเดือน  มี.ค. – มิ.ย.  ๓๒  องศาเซลเซียส 

                    อุณหภูมิเฉล่ียเดือน  ก.ค. – ต.ค.  ๒๗  องศาเซลเซียส 

                    อุณหภูมิเฉล่ียเดือน  พ.ย. – ก.พ.  ๒๔  องศาเซลเซียส 

       1.4 ลักษณะของดิน 
                                   ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมและท่ีราบเชิงภูเขา  เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย

มีการระบายน้ําไดดี  มีความอุดมสมบูรณปานกลาง  เหมาะสําหรับการปลูกพืชไมยืนตน  เชนยางพารา  
ลองกอง   เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ฯลฯ 

       1.5 ลักษณะของแหลงนํ้า 
                         แมน้ําสุไหงโก-ลก  ซ่ึงก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย  ประชาชน
สามารถนําน้ําไปใชท้ังอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                          คลองโละจูด  มีน้ําไหลผานหมูท่ี ๒,๓,๔  และแบงเขตหมูท่ี ๒ กับหมูท่ี  ๑    
ตําบลโละจูด  ไหลลงสูแมน้ําสุไหงโก-ลก  มีน้ําไหลตลอดปแตฤดูรอนมีน้ํานอย 



 

  

 
 

                          บึงละหาร  (หมูท่ี ๒)  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๘๙  ไร  ตอนบนกรมประมงไดขุดลอกทํา
เปนทํานบ ปลาในเนื้อท่ี  ๒๓  ไร  ๑  งาน  และปลอยพันธุปลาตาง ๆ เพ่ือใหราษฎรบริโภค  สําหรับ
ตอนลางสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด  ขุดลอกคลองเปนบึงสาธารณะ  เนื้อท่ีประมาณ  ๖๕   ไร  
เพ่ือใหราษฎรไวอุปโภค-บริโภค  และการเกษตร   และเทศบาลกําลังดําเนินการปรับปรุงเปนแหลง
ทองเท่ียว 

        
1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
                        ในเขตเทศบาลไมอยูในปาสงวนแหงชาติหรือเขตปาไมอ่ืน ๆ หากทางราชการ 
เปดจุดผานแดนท่ีบานบูเกะตาอยางเต็มระบบ จะมีกิจการคาไมแผนแปรรูปเขามาจากประเทศมาเลเซีย 
 
 2. ดานการเมือง/การปกครอง 
           2.1 เขตการปกครอง 
                           เทศบาลตําบลบูเกะตา  ไดเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบล ตาม
ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๖  ตอนท่ี ๙ ก เมื่อวันท่ี  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยูในพ้ืนท่ี 
บางสวน หมูท่ี  ๒, ๓  และหมูท่ี ๔  ของตําบลโละจูด  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ี
ราบลุมแมน้ําและท่ีราบลุม เชิงเขา   อยูทางทิศใตของอําเภอแวง   อยูหางจากอําเภอแวง  ๑๐  กิโลเมตร  
และระยะทางจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสถึงเทศบาลตําบลบูเกะตา  ๙๗  กิโลเมตร  ซ่ึงใชเวลาในการ
เดินทาง  ๑  ช่ัวโมง ในการเดินทางจากจังหวัดนราธิวาสถึงเทศบาลใชเสนทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๘
(นราธิวาส-ตากใบ-แวง)โดยผานอําเภอสุไหงโก-ลก และเสนทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๗ (แวง-ชายแดน)
เทศบาลตําบลบูเกะตามีพ้ืนท่ี  ๗.๐๔   ตารางกิโลเมตร เปนหนวยงานท่ีอยูติดชายแดนประเทศมาเลเซีย   
โดยมีแมน้ําสุไหงโก-ลกก้ันกลางเขตแดน 
 มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 
 ทิศเหนือ   ติดตอกับหมูท่ี ๖ (บานเขาสามสิบ)  ตําบลโละจูด  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศใต       ติดตอกับหมูท่ี ๒ (บานละหาร) ตําบลโละจูด  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับแมน้ําสุไหงโก-ลก  บานบูเกะบูงอ   อําเภอตาเนาะแมเราะ ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก   ติดตอกับหมูท่ี  ๗  (บานโละจูด)  ตําบลโละจูด   อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส 
          เทศบาลตําบลบูเกะตา  มีเขตการปกครองครอบคลุม ๓  หมูบาน ของตําบลโละจูด คือ 

    -   หมูท่ี ๒  บานบูเกะตา   
    -   หมูท่ี ๓  บานสูแก       (บางสวน) 
    -   หมูท่ี ๔  บานเจะเด็ง   (บางสวน) 
นอกจากนี้เทศบาลตําบลบูเกะตายังแบงการปกครองออกเปนชุมชน  ประกอบดวย  ๘ ชุมชน  
ดังนี้ 

 - ชุมชนบานบูเกะตา            หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานสูงาบาโอะ             หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานบือแนบารู        หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานละหาร        หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานสูแก        หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานสะบือรัง      หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานเจะยอ        หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานเจะเด็ง       หมูท่ี  ๔  ตําบลโละจูด 
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                2.2 การเลือกต้ัง 
                          ประชาชนไปใชสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ในวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  
๒๕๕๓  (คร้ังลาสุด)  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ๒,๗๔๕  คน  มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ๒,๐๙๑  คน  คดิ
เปนรอยละ  ๗๖.๑๗  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล   ๑๒  คน                           
                           เทศบาลตําบลบูเกะตาไดแบงเขตการเลือกตั้ง ออกเปน 2 เขต  
                           เขตเลือกต้ังที่ 1 ประกอบดวย 

- ชุมชนบานบูเกะตา            หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานสูงาบาโอะ             หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานบือแนบารู        หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานละหาร        หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
เขตเลือกต้ังที่ 2 ประกอบดวย 
 - ชุมชนบานสูแก        หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานสะบือรัง      หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานเจะยอ        หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานเจะเด็ง       หมูท่ี  ๔  ตําบลโละจูด 

      ปจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมาจากคําสั่ง คสช.และปจจุบันไมมีการเลือกต้ัง 
3. ประชากร 
           3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 
                          เทศบาลตําบลบูเกะตา มีประชากรรวมท้ังส้ิน   ๔,761  คน แยกเปน          
หญิง  ๒,420   คน ชาย  ๒,341  คน   มีจํานวนบาน  1,577  หลัง  ( ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 
๒๕๕9 ) 
                    3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร  
                        ( ขอมูลทะเบียนราษฎรสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลบูเกะตา ) 

ขอมูลประชากร   ณ  วันที่   30  กันยายน   ๒๕๕9 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

  ๐ – ๑๐  ป 466 454 920 

๑๑ – ๒๐  ป 390 385 775 

๒๑ – ๓๐  ป 372 394 766 

๓๑ – ๔๐  ป 373 372 745 

๔๑ – ๕๐  ป 344 359 701 

๕๑ – ๖๐  ป 205 231 436 

๖๑ – ๗๐  ป 114 123 237 

๗๑ – ๘๐  ป 51 63 114 

๘๑ – ๙๐  ป 19 29 48 

๙๑ – ๑๐๐ ป 6 9 15 

มากกวา  ๑๐๐  ป 1 1 2 

รวม 2,341 2,420 4,761 
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4. สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 
                         มีโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาแหงชาติ (สพท.นธ. ๒)  จํานวน  ๒  แหง  คือ
โรงเรียนบานบูเกะตา  หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด  เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  และ
โรงเรียนบานเจะยอ หมูท่ี  ๓  เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาล  ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖  รายละเอียด
ตอไปนี ้

            ชื่อสถานศึกษา จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครู-อาจารย 

     ชาย     หญิง     รวม 

โรงเรียนบานเจะยอ 

      ระดับอนุบาล 
      ระดับประถมศึกษา 

 

     3    หอง 
๖    หอง 

 

28  คน 
93  คน 

 

20   คน 
84  คน 

 

48  คน 
177 คน 

 

๒  คน 
10  คน 

โรงเรียนบานบูเกะตา 

     ระดับอนุบาล 

ระดับประถมศึกษา 

     ระดับมัธยมศึกษา 

 

๔   หอง 

๑๒  หอง 

3   หอง 

 

 36  คน 

128  คน 

32  คน 

 

51  คน 

126  คน 

33  คน 

 

87  คน 

๒54  คน 

65  คน 

 

      ๔   คน 

    ๑๒  คน 

3   คน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

 

๑  หอง 

 

๕4  คน 

 

63  คน 

 

๑17  คน 

 

       ๔  คน 

    4.2 สาธารณสุข 
                     ในเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา  มีสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย  ดังนี้ 

      -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโละจูด      จํานวน  1  แหง 

      -  นักวิชาการสาธารณสุข                              จํานวน  1  คน  

      -  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน                       จํานวน  3  คน 

                         -  พยาบาลวิชาชีพ                                       จํานวน  4  คน 

      -  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข             จํานวน  1  คน 

      -  เจาพนักงานแพทยแผนไทย             จํานวน  1  คน 

                         -  อสม.                                                      จํานวน  61  คน      

                   4.3 อาชญากรรม 
                   จํานวนสถิติคดีอาญา และจราจร   ประจําป    พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕8 

      สวนราชการ                     พ.ศ. ๒๕๕7                      พ.ศ.๒๕๕8 

      คดีอาญา         จราจร        คดีอาญา       จราจร 

สภ. บูเกะตา      65  ราย      4  ราย      ๖8  ราย      2  ราย 

         รวม      65  ราย      4  ราย      ๖8  ราย      2  ราย 
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         4.4 ยาเสพติด 
                        เทศบาลตําบลบูเกะตาไดตั้งงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โดยการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV และไดจัดฝกอบรมอาชีพใหผูติดยาเสพติดท่ีไดรับการบําบัดมาแลว 
         4.5 การสังคมสงเคราะห 
                     เทศบาลไดดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ดังนี้    

๑. ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
4. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง 

 5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน       
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
                   5.1 การคมนาคมขนสง 
                         การคมนาคม  การเดินทางติดตอกับเทศบาลตําบลบูเกะตา  ปจจุบันมีเสนทาง
เดียวท่ีสามารถเดินทาง ถึงตัวอําเภอแวงไดคือ เสนทางหลวงหมาเลข ๔๐๕๗ (แวง-ชายแดน) ระยะทาง 
๑๐ กิโลเมตร  เสนทางยุทธศาสตรระหวางบานบูเกะตา  ตําบลโละจูด  อําเภอแวง  ถึงอําเภอสุคิริน  
และเสนทางคมนาคมซ่ึงอยูในความรับผิดชอบอ่ืน ๆ อีก  ๓๕  สาย  รวมระยะทาง  ๑๓.๗๒  กิโลเมตร 
          5.2 การไฟฟา 
                         ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของทางการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแวง   ซ่ึงมี
ราษฎรมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน เทศบาลกําลังขยายเขตไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
          5.3 การประปา 
                         เทศบาลตําบลบูเกะตายังไมมีกิจการประปาเปนของตนเอง แตประชาชนใช
น้ําประปาภูเขาจากกรมชลประทานโครงการพระราชดําริ  เมื่อป ๒๕๓๘  ทุกครัวเรือนมีประปาภูเขาใช 
                   5.4 โทรศัพท 
                          การโทรศัพทสวนบุคคลมีการเปดใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี  จํานวน  ๔๐๐  เลข
หมาย  และสามารถเปดใหบริการระบบ ADSL  สําหรับใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงได สัญญาณระบบ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีท้ังระบบ GSM และ DTAC  
          5.5 ไปรษณียการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
                         การไปรษณียโทรเลข มีเพียงสถานียอย รับ – สงพัสดุภัณฑ จากเขตอําเภอแวงมีสถานี
บริการ 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 
                                  ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร  คือการทําสวนยาง  มีการทําสวน
ผลไม  การเล้ียงสัตว  และการรับจางเปนอาชีพรอง  ผลไมท่ีปลูกมาก  เชน  ลองกอง   ทุเรียน  เงาะ  
มังคุด  เปนตน 
                   6.2 การประมง 
                         (ในเขตเทศบาลตําบลบูเกะตาไมมีการประมง) 
          6.3 การปศุสัตว 

                     การประกอบการปศุสัตวในเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา  เปนการเล้ียงสัตวเพ่ือยังชีพ
เปนสวนใหญ 
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         6.4 การบริการ 

                                  มีสํานักงานเทศบาลตําบลบูเกะตา  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโละจูด   
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองบานบูเกะตา  และดานศุลกากรบานบูเกะตา   
                   6.5 การทองเที่ยว 
                         ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบูเกะตา  ไมมีสถานทองเท่ียว  ปจจุบันนี้กําลังปรับปรุงบึง 
ละหาร  และปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมตล่ิงแมน้ําสุไหงโกลกใหเปนแหลงทองเท่ียวในอนาคต 
                   6.6 อุตสาหกรรม 

                         ยังไมมีโรงงานขนาดใหญ มีเพียงโรงงานขนาดเล็ก คือโรงหลอ-ทอปลองซีเมนต     
๑  แหง  และรานซอมรถจักรยานยนต  ๙  แหง 
                   6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
                                   เปนการจําหนายสินคาอุปโภค – บริโภค และคาขายกับประเทศมาเลเซียดาน
ชายแดนยังไมมีศูนยการคา  มีตลาดสดเอกชน 1  แหง รานคาท่ัวไป  ๕๐  แหง  สวนสถาน
ประกอบการเทศพาณิชย  และสถานประกอบการดานการบริการยังไมมี 
                   6.8 แรงงาน 
                          เทศบาลตําบลบูเกะตา มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก
อันมีสวนยางพาราและสวนผลไม   และการเล้ียงสัตวเพ่ือยังชีพ  สวนการคามีบางเล็กนอย เปนการคา
ขายแบบคาขายขนาดเล็กซ่ึงสวนมากจะติดตอคาขายกับประเทศเพ่ือนบานและรับจางท่ัวไปมีรายไดไม
แนนอนขึ้นอยูกับฤดูกาลการผลิต  
 7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 
  7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 
                           ชุมชนบานบูเกะตา หมูท่ี 2 ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  
ชาย 257 คน หญิง 339 คน รวม 696 คน ครัวเรือนท้ังหมด 228 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 
                            ชุมชนบานสูงาบาโอะ หมูท่ี 2 ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  
ชาย 303 คน หญิง 284 คน รวม 587 คน ครัวเรือนท้ังหมด 146 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 
                            ชุมชนบานบือแนบารู หมูท่ี 2 ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  
ชาย 246 คน หญิง 295 คน รวม 541 คน ครัวเรือนท้ังหมด 100 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 
                             ชุมชนบานละหาร หมูท่ี 2 ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  
ชาย 209 คน หญิง 222 คน รวม 431 คน ครัวเรือนท้ังหมด 99 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 
                             ชุมชนบานสูแก หมูท่ี 3 ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  
ชาย 227 คน หญิง 225 คน รวม 452 คน ครัวเรือนท้ังหมด 115 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 
                             ชุมชนบานสะบือรัง หมูท่ี 3 ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  
ชาย 228 คน หญิง 216 คน รวม 444 คน ครัวเรือนท้ังหมด 102 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 
                             ชุมชนบานเจะยอ หมูท่ี 3 ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  
ชาย 276 คน หญิง 266 คน รวม 542 คน ครัวเรือนท้ังหมด 121 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 
                             ชุมชนบานเจะเด็ง หมูท่ี 4 ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  
ชาย 232 คน หญิง 228 คน รวม 460 คน ครัวเรือนท้ังหมด 105 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ไร 
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7.2 ขอมูลดานการเกษตร  
                 1)  ชุมชนบานบูเกะตา 

 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    
นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    

2.2) ทําสวน เงาะ 9 ครัวเรือน/ 19 ไร 600  8 

ทุเรียน 3 ครัวเรือน/ 3 ไร 600  8 
มังคุด 9 ครัวเรือน/ 12 ไร 500  8 

ลองกอง 20 ครัวเรือน/25 ไร 400  10 
พืชสวนอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    

2.3) ทําไร พืชไรอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ ครัวเรือน/ไร    

           
                2)  ชุมชนบานสูงาบาโอะ 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    
นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    

2.2) ทําสวน เงาะ 9 ครัวเรือน/ 19 ไร 600  8 

ทุเรียน 3 ครัวเรือน/ 3 ไร 600  8 
ยางพารา 43ครัวเรือน/655ไร 180  50 

มังคุด 9 ครัวเรือน/ 12 ไร 500  8 
ลองกอง 20 ครัวเรือน/25 ไร 400  10 

พืชสวนอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    
2.3) ทําไร พืชไรอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ ครัวเรือน/ไร    
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3)  ชุมชนบานบือแนบารู 
  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    
นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    

2.2) ทําสวน เงาะ 8 ครัวเรือน/ 18 ไร 600  8 

ทุเรียน 4 ครัวเรือน/ 3 ไร 600  8 
ยางพารา 43ครัวเรือน/655ไร 180  50 

มังคุด 8 ครัวเรือน/ 11 ไร 500  8 
ลองกอง 20 ครัวเรือน/25 ไร 400  10 

พืชสวนอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    
2.3) ทําไร พืชไรอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ ครัวเรือน/ไร    

 
 

                4)  ชุมชนบานละหาร 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลีย่ 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    
นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    

2.2) ทําสวน เงาะ 8 ครัวเรือน/ 18 ไร 600  8 

ทุเรียน 4 ครัวเรือน/ 3 ไร 600  8 
ยางพารา 43ครัวเรือน/655ไร 180  50 

มังคุด 8 ครัวเรือน/ 17 ไร 500  8 
ลองกอง 20 ครัวเรือน/26 ไร 400  10 

พืชสวนอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    
2.3) ทําไร พืชไรอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ ครัวเรือน/ไร    
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 5)  ชุมชนบานสูแก 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    
นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    

2.2) ทําสวน เงาะ 83ครัวเรือน/125ไร 600  8 

ทุเรียน 7 ครัวเรือน/ 13 ไร 600  8 
ยางพารา 44ครัวเรือน/777ไร 180  50 

มังคุด 18 ครัวเรือน/17 ไร 500  8 
พืชสวนอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    

2.3) ทําไร พืชไรอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ ครัวเรือน/ไร    

 
                6)  ชุมชนบานสะบือรัง 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    
นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    

2.2) ทําสวน ทุเรียน 8 ครัวเรือน/ 13 ไร 600  8 

ยางพารา 44ครัวเรือน/777ไร 180  50 
ปาลมน้ํามัน  2ครัวเรือน/26ไร 1800  3 

มังคุด 17ครัวเรือน/ 16 ไร 500  8 
พืชสวนอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    

2.3) ทําไร พืชไรอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ ครัวเรือน/ไร    
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              7)  ชุมชนบานเจะยอ 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    
นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    

2.2) ทําสวน ทุเรียน 8 ครัวเรือน/13 ไร 600  8 

ยางพารา 44ครัวเรือน/777ไร 180  50 
ปาลมน้ํามัน 2ครัวเรือน/27ไร 1800  3 

มังคุด 18 ครัวเรือน/17 ไร 500  8 
พืชสวนอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    

2.3) ทําไร พืชไรอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ ครัวเรือน/ไร    

 
                8)  ชุมชนบานเจะเด็ง 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    
นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน/ไร    

2.2) ทําสวน ทุเรียน 22ครัวเรือน/32 ไร 600  8 

ยางพารา 128ครัวเรือน/
2,603ไร 130  50 

มังคุด 38ครัวเรือน/ 93 ไร 500  8 
พืชสวนอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    

2.3) ทําไร พืชไรอ่ืน ๆ ครัวเรือน/ไร    
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ ครัวเรือน/ไร    
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 7.3 ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 
(๑)  ชุมชนบานบูเกะตา 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       
 5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ). 
 

      

3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตน 

  
 

  
 

  

    (2)  ชุมชนบานสูงาบาโอะ 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       
 5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
 

      

3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตน.. 
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   (3)  ชุมชนบานบือแนบารู 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       
 5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
. 

      

3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตน. 
. 

  
 

  
 

  

(4)  ชุมชนบานละหาร 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
 2. หวย/ลําธาร       

 3. คลอง       
 4. หนองนํ้า/บึง       
 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
 

      

3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บนํ้า       
 3. ฝาย       

 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตน. 
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 (5)  ชุมชนบานสูแก 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด       มีแหลงนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
 2. หวย/ลําธาร       

 3. คลอง       
 4. หนองนํ้า/บึง       
 5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
. 

      

3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บนํ้า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตน. 
6.2)  ประปาโครงการ   
        พระราชดําริ             . 

  
 
 

  
 
 

  

(6)  ชุมชนบานสะบือรัง 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด       มีแหลงนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       
 5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       

3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตน. 
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 (7)  ชุมชนบานเจะยอ 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       
 5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บนํ้า       

 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตน. 

  
 

  
 

  

(8)  ชุมชนบานเจะเด็ง 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด       มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       
 5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บนํ้า       

 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตน.. 
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7.4 ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
(๑)  ชุมชนบานบูเกะตา 
      มีพ้ืนท่ีท้ังหมด    มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าต้ืน. 
4.6.2) ประปาโครงการพระราชดําริ. 
4.6.3)                               . 

  
 
 

  
 
 

  

 
 

(2)  ชุมชนบานสูงาบาโอะ 
      มีพ้ืนท่ีท้ังหมด    มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าต้ืน. 
4.6.2) ประปาโครงการพระราชดําริ. 
4.6.3)                               . 

  
 
 

  
 
 

  

 
(3)  ชุมชนบานบือแนบารู 
      มีพ้ืนท่ีท้ังหมด    มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าต้ืน. 
4.6.2) ประปาโครงการพระราชดําริ. 
4.6.3)                               . 
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 (4)  ชุมชนบานละหาร 
       มีพ้ืนท่ีท้ังหมด    มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)..........................................                               
4.6.2).........................................                               
4.6.3)                               . 

      

 
 

(5)  ชุมชนบานสูแก 
      มีพ้ืนท่ีท้ังหมด    มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าต้ืน. 
4.6.2) ประปาโครงการพระราชดําริ. 
4.6.3)                               . 

  
 
 

  
 
 

  

 
 
 

(6)  ชุมชนบานสะบือรัง 
       มีพ้ืนท่ีท้ังหมด    มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าต้ืน. 
4.6.2) ประปาโครงการพระราชดําริ. 
4.6.3)                               . 
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 (7)  ชุมชนบานเจะยอ 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด    มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าต้ืน. 
4.6.2) ประปาโครงการพระราชดําริ. 
4.6.3)                               . 

  
 
 

  
 
 

  

 
(8)  ชุมชนบานเจะเด็ง 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด    มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าต้ืน. 
4.6.2) ประปาโครงการพระราชดําริ. 
4.6.3)                               . 

  
 
 

  
 
 

  

   8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
                   8.1 การนับถือศานา 
                         ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ ๙๘      
นับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ ๒  มีมัสยิด  จํานวน  ๔  แหง  บาลาเซาะห  จํานวน  ๘  แหง 
                   8.2 ประเพณีและงานประจําป 
                         ประเพณีทองถิ่นท่ีสําคัญไดแก  ประเพณีการถือศีลอด  ประเพณีวันฮารีรายอ  
ประเพณีวันเมาลิด  ประเพณีการเขาสุนัต   ประเพณีมาแกปูโละ (กินเหนียว )  เปนตน            
วัฒนธรรมท่ีสําคัญไดแก  วัฒนธรรมแตงกายแบบมลายูพ้ืนบาน  การทักทาย  งานของดีเมืองนราฯ  
เปนตน 

                   8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
                         ภูมิปญญาทองถิ่นลูกประคบสมุนไพร ยาดม น้ํามันนวดตัว ภาษาถิ่นมีภาษามลายู
พ้ืนบาน ภาษาเจะเห ภาษาจีน 
                   8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
                         ไมสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
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              9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
                   9.1 นํ้า 
                          แมน้ําสุไหงโก-ลก  ซ่ึงก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย  ประชาชน
สามารถนําน้ําไปใชท้ังอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                          คลองโละจูด  มีน้ําไหลผานหมูท่ี ๒,๓,๔  และแบงเขตหมูท่ี ๒ กับหมูท่ี  ๑    
ตําบลโละจูด  ไหลลงสูแมน้ําสุไหงโก-ลก  มีน้ําไหลตลอดปแตฤดูรอนมีน้ํานอย 
                          บึงละหาร  (หมูท่ี ๒)  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๘๙  ไร  ตอนบนกรมประมงไดขุดลอกทํา
เปนทํานบ ปลาในเนื้อท่ี  ๒๓  ไร  ๑  งาน  และปลอยพันธุปลาตาง ๆ เพ่ือใหราษฎรบริโภค  สําหรับ
ตอนลางสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด  ขุดลอกคลองเปนบึงสาธารณะ  เนื้อท่ีประมาณ  ๖๕   ไร  
เพ่ือใหราษฎรไวอุปโภค-บริโภค  และการเกษตร   และเทศบาลกําลังดําเนินการปรับปรุงเปนแหลง
ทองเท่ียว 
                   9.2 ปาไม 

                         ในเขตเทศบาลไมอยูในปาสงวนแหงชาติหรือเขตปาไมอ่ืน ๆ หากทางราชการ 
เปดจุดผานแดนท่ีบานบูเกะตาอยางเต็มระบบ จะมีกิจการคาไมแผนแปรรูปเขามาจากประเทศมาเลเซีย 
                   9.3 ภูเขา 
                         ในเขตเทศบาลไมมีภูเขา 
                   9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

     ในพ้ืนท่ีของเทศบาลเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย รานคา สถาน
ประกอบการ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  
น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ มีสวนสาธารณะกูแบบอยอเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ และเปน
สถานท่ีออกกําลังกาย โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ัง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมร่ืนสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของ
ประชาชน   
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สวนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2557-2560) 
1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560         
          ๑.๑ สรุปสถานการณการพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ปงบประมาณ ๒๕๕8 

จํานวน
โครงการตาม
ขอบัญญัติ 

จํานวน
โครงการที่
เบิกจาย 

จํานวนโครงการ
ตามขอบัญญัติ 

จํานวน
โครงการที่
เบิกจาย 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 4 3 3 3 
๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 24 19 20 16 
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ 
    รักษาความสงบเรียบรอย 

4 
3 3 0 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน  
   พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

2 
1 2 0 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1 
1 1 1 

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
    ภูมิปญญาทองถิ่น 

9 
7 7 6 

๗.  ดานการบริหารจัดการท่ีดี 28 25 18 16 
รวมทั้งสิ้น 72 59 54 42 

คิดเปนรอยละ  81.94  77.78 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ปงบประมาณ ๒๕๕9 ปงบประมาณ ๒๕60 

จํานวนโครง 
การตาม

ขอบัญญัติ 

จํานวน
โครงการที่
เบิกจาย 

จํานวน
โครงการตาม
ขอบัญญัติ 

จํานวนโครงการ
ที่เบิกจาย 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 4 4 5 
อยูระหวาง

ดําเนินการเบิกจาย 

๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 22 14 31 อยูระหวาง
ดําเนินการเบิกจาย 

๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ 
    รักษาความสงบเรียบรอย 

4 
1 3 อยูระหวาง

ดําเนินการเบิกจาย 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
    พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

2 
2 2 อยูระหวาง

ดําเนินการเบิกจาย 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1 
1 1 อยูระหวาง

ดําเนินการเบิกจาย 

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  
   ภูมิปญญาทองถิ่น 

9 
5 9 อยูระหวาง

ดําเนินการเบิกจาย 

๗.  ดานการบริหารจัดการตามหลัก 
     ธรรมาภิบาล 

29 25 31 
อยูระหวาง

ดําเนินการเบิกจาย 

รวมทั้งสิ้น 71 52 82  
คิดเปนรอยละ  73.24   



 

  

 
  1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                         การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ ปงบประมาณ  
พ.ศ.2557 -2560 ตามตารางการเปรียบเทียบ ตามจํานวนยุทธศาสตร/โครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนา
ประจําป 2557-2560 กับจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา

ประจําป 2557 

จํานวน
งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา
ประจําป 2557 

จํานวน 
โครงการท่ี

ดําเนินการจริง 

จํานวน
งบประมาณท่ี
ดําเนินการ

จริง 
๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 16 7,590,000 3 742,929.31 

๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 38 4,545,000 19 4,019,505 
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ 
   การรักษาความสงบเรียบรอย 

8 
1,765,000 3 461,080 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
   พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

7 
3,200,000 1 319,020 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

0 
0 1 66,990 

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    และภูมิปญญาทองถิ่น 

17 
2,470,000 7 845,341 

๗.  ดานการบริหารจัดการท่ีดี 31 4,528,000 25 2,134,215 
รวมทั้งสิ้น 117 24,098,000 59 8,589,080.31 

คิดเปนรอยละ   50.43 35.64 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา

ประจําป 2558 

จํานวนงบประมาณ 
ในแผนพัฒนา

ประจําป 2558 

จํานวน
โครงการท่ี

ดําเนินการจริง 

จํานวน
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 16 8,280,000 3 1,929,980 

๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 35 5,840,000 16 2,657,984 
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ 
   การรักษาความสงบเรียบรอย 

7 
2,215,000 0 0 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
   พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

2 
550,000 0 0 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2 
580,000 1 99,670 

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    และภูมิปญญาทองถิ่น 

11 
2,100,000 6 363,457 

๗.  ดานการบริหารจัดการท่ีดี 30 3,641,000 16 876,589 
รวมทั้งสิ้น 103 23,206,000 42 5,927,680 

คิดเปนรอยละ   40.78 25.54 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา

ประจําป 2559 

จํานวนงบประมาณ 
ในแผนพัฒนา

ประจําป 2559 

จํานวน
โครงการท่ี

ดําเนินการจริง 

จํานวน
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 44 44,905,600 4 1,072,812 

๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 45 10,000,200 14 2,827,606 
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ 
   การรักษาความสงบเรียบรอย 

11 
2,310,000 1 369,000 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
   พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

7 
1,700,000 2 420,215 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5 
2,400,000 1 99,021 

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    และภูมิปญญาทองถิ่น 

22 
2,702,000 5 581,155 

7. ดานการบริหารจัดการตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 

66 7,331,000 25 1,615,581 

รวมทั้งสิ้น 202 71,348,800 52 6,985,390 
คิดเปนรอยละ   25.74 9.79 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา

ประจําป 2560 

จํานวนงบประมาณ 
ในแผนพัฒนา

ประจําป 2560 

จํานวน
โครงการท่ี

ดําเนินการจริง 

จํานวน
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 54 51,096,600 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 61 
16,019,400 อยูระหวาง

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ 
   การรักษาความสงบเรียบรอย 

11 
2,310,000 อยูระหวาง

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
   พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

7 
1,700,000 อยูระหวาง

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

9 
3,536,300 อยูระหวาง

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    และภูมิปญญาทองถิ่น 

24 
3,243,300 อยูระหวาง

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

7. ดานการบริหารจัดการตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 

63 4,861,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รวมทั้งสิ้น 230 85,406,600   

คิดเปนรอยละ     
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2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
           2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลสําคัญ 

        ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแกไขปญหา
ใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น  ซ่ึงผลจากการ
ดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
3.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน 
4. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัย 
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง 
6. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 
7. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย 
8. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล 
9. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก 
10. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
11. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ําเพ่ิมมากขึ้น 

                               12. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น      
                               13. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน  แผนพัฒนาทองถิ่น 
                               14. ประชาชนมีสถานท่ีออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจ 
                               15. ประชาชนไดรับความชวยเหลือดานปองกันบรรเทาและสาธารณะภัย 
                               16. พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหนาอยูและมีประสิทธิภาพ 
                               17. เด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ และสติปญญาสมวัย 
           2.2 ผลกระทบ 
                          ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบูเกะตา ตั้งแตป  2557 - 2560  การจัดทําแผนชุมชนและ
การประชาคมเพ่ือรับฟงปญหาของประชาชนเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขและสนองความตองการของประชาชน  ทาง
เจาหนาท่ีไดรวบรวมปญหาและความตองการของประชาชนทุกชุมชนเสนอผูบริหาร  และไดประชุมรวมกับคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเพ่ือบรรจุโครงการตางๆ ไวในแผนพัฒนา   เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํางบประมาณประจําป   แตปญหา
และความตองการของประชาชนในแตละปก็ไมไดรับการแกปญหาไดครบทุกปญหา  ดวยงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดแต
ทางผูบริหารก็ไมไดละเลยปญหานั้นๆ การท่ีงบประมาณมีอยูอยางจํากัดและภายใตระเบียบขอบังคับทําใหการพัฒนา
ชุมชนทําไดไมเต็มท่ีจึงทําใหเกิดความไมเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของเทศบาลจากประชาชนบางสวน 
3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560       
                ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ปญหา 
๑)  เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร   
๒)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีจะสามารถดําเนินการได  
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อุปสรรค 

๑)  การขาดความรูเร่ืองของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เทคโนโลยีในการ
ทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  

๒)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสามารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี      

          แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  

๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  

การแกไขปญหาเร่ืองน้ําประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล  

    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปญหา 

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

๒)  เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   

๓)  เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลตําบลบูเกะตามีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม     
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แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป                               

                           ๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี
จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม    

๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  
การแกไขปญหาเร่ืองน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค   

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
๓)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล  

   ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปญหา 

๑)  เทศบาลไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล
นอยกวาปท่ีผานมา  ซ่ึงไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป  ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการโครงการไดท้ังหมด  

๒)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   

          แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี
จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
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 (๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา  แกไขปญหาการระบายน้ํา 
๒)  ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวานี้และ

ประชาสัมพันธขาวบอยๆ  
                               ๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ปญหา 

๑)  เทศบาลไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล
นอยกวาปท่ีผานมา  ซ่ึงไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป  ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการโครงการไดท้ังหมด  

๒)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   

          แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี
จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา  แกไขปญหาการระบายน้ํา 
๒)  ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวานี้และ

ประชาสัมพันธขาวบอยๆ  
                            ๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
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สวนที่ 3 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
              1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
                   1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ป 2558-2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป ไดดําเนินการ
ยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน      
ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจาก ภาค
ประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ในการดําเนินการขั้นตอไปคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และจะไดมี
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงเปน
ชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ตุลาคม 2559-กันยายน 
2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ 5 ป มา
ถายทอด ลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติ ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2560 
 สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยกรางอยู 
ในขณะนี้นั้นจะประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติ ท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมท้ัง
นโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตอง     
มุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงส่ิงท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

 วิสัยทัศน 
  วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ท้ังนี้ วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ  
การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจาก     
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุข
ของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและ 

 
การอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อยางมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 



 
 

  

ยุทธศาสตร 
   
 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินด ีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร
ชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก   
  1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
  2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
  4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
  5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   
  6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  

  (1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน     
สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล  
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม  
  (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  
  (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น  

 2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริม
เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
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(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนา SMEs สูสากล  
  (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
  (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

 3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  
  (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  
  (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  
  (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  

 4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 
  (1) สรางความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
  (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
  (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดลอม  

 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  
  (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  
  (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
                     (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถที่จะเปนฐานในการพัฒนาประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
  •พัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคมีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ี
พรอมเขาสูตลาดงาน 
  •สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด
งาน 
  •พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุใหมีโอกาสเขาสูตลาดงานเพ่ิมขึ้น 
  •การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 เปาหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ขยายผลความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและผูเช่ียวชาญในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ 
  •สงเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
  •พัฒนาคุณภาพครู 
  •พัฒนาส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
  •สงเสริมการสรางเครือขายระหวางบานวัดโรงเรียนในการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน 
 เปาหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาความรูในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง 
  •พัฒนารูปแบบการออกกําลังกายและโภชนาการ 
  •ควบคุมการสงเสริมการตลาดในผลิตภัณฑท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ 
  •สรางกลไกในการจัดทานโยบายสาธารณะท่ีตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
 เปาหมายที่ 4 คนไทยมีจิตสํานึกพลเมืองและมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
  •การเสริมสรางความอยูดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ 
  •การหลอหลอมคนไทยใหมีความเปนพลเมืองท่ีดีและภาคธุรกิจทาธุรกิจเพ่ือสังคม 
 
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 เปาหมายที่ 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกตาง
กันและแกไขปญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 
  •การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายไดใหครอบคลุมประชากรทั่วประเทศเพ่ือขยายความคุมครองทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการท่ีสามารถเจาะจงกลุมเปาหมายได 
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•การเสริมสรางศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากโดย
สรางและพัฒนาผูนําการเปล่ียนแปลงในชุมชนเสริมสรางกระบวนการวิจัยในชุมชนเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาใน
ชุมชนสงเสริมการใช ICT ในการสรางการจัดการความรูในชุมชนสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการ
ระดับ 
  •การกําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอื้อประโยชนตอกลุมคนที่มี
รายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเพ่ิมการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพยสินจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ
และเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีการกําหนดเปาหมายเพ่ือลดความยากจนและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมควบคูไปกับเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจ 
 เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •การใหความชวยเหลือทางสังคมเพื่อเปนแตมตอแกกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มี
รายไดตํ่าสุดอาทิการสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องการจัดบริการ
ดานสุขภาพใหกับประชากรท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลการเพ่ิมแตมตอในการจัดการคุมครองทางสังคมและสวัสดิการ 
  •การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคโดยการใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ี
ตามกฏหมายแกประชาชนการพัฒนาศักยภาพชุมชนใหมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 
  •การกระจายการใหบริการภาครัฐทุกประเภทใหมีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพรวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรใหมีการกระจายตัวอยางเปนธรรม 
  •การสงเสริมความเทาเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

 เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนาดานการคลัง 
  •เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
  •พัฒนาการจัดเก็บรายไดภาครัฐ 
  •ใชมาตรการภาษีสรางแรงจูงใจในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
  •ปรับโครงสรางฟนฟูและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจท่ีมีปญหาฐานะการเงิน 
  •ลดความเส่ียงทางการคลังจากภาระคาใชจายดานสวัสดิการสังคม 
  •กระจายอํานาจการปกครองทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  •ทบทวนบทบาทของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดบริการสาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนาดานการเงิน 
  โดยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน

พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆและเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให

เปนกลไกท่ีสนับสนุนดําเนินนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เปาหมายที่ 2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 
 แนวทางการพัฒนา 
  •การพัฒนาภาคการเกษตรโดยพัฒนาแหลงน้ําขยายโอกาสในการเขาถึงพ้ืนท่ีทากินเสริมสรางขีด
ความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตรเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร 
  •การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาความเขมแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปจจุบันและ
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต 
  •การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยวโดยเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตสงเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาปจจัยสนับสนุนภาคบริการ
และการทองเท่ียวและปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว 
  •การพัฒนาภาคการคาและการลงทุนเพ่ือรองรับความเปนชาติการคา 
  •การพัฒนาปจจัยสนับสนุนความสามารถในการแขงขันอาทิฝมือแรงงานระบบทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎระเบียบตางๆ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 เปาหมายที่ 1 เพิ่มพื้นที่ปาไมและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม 
  •ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
  •พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
  •คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  •วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร 
 เปาหมายที่ 2 การใชประโยชนทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ 25 ลุมนํ้าของประเทศอยางมั่นคงปลอดภัยและ
เทาเทียม 
 แนวทางการพัฒนา 
  •สนับสนุนใหมีแผนแมบทการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับลุมน้ําท้ัง 25 ลุมน้ํา 
  •ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบอยางยั่งยืน 
  •นํากระบวนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรมาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
  •สรางความมั่นคงและเทาเทียมดานน้ําเพ่ือการบริโภคอุปโภคและน้ําเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต 
 เปาหมายที่ 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีลดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ 
  •เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําและอากาศ 
  •พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  •สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  •พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอาทิการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
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เปาหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
  •บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ 
  •การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่นคง และย่ังยืน 

 เปาหมายที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 
 แนวทางการพัฒนา 
  •จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
  •เสริมสรางความมั่นคงและปองกันการลวงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 
 เปาหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันทเพิ่มขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
  •สรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีแตกตางบนพ้ืนฐานสิทธิและหนาท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 เปาหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใตมีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ขจัดความขัดแยงลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจเขาถึงพัฒนา” พรอมท้ังสรางโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี 
 เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธระหวางประเทศเพิ่มขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาศักยภาพและความพรอมกําลังปองกันประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ 
  •ดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศอยางสมดุล 
 เปาหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการกอการรายตํ่ากวาอันดับที่ 20 และดานไซเบอรตํ่ากวาอันดับที่ 10 
ของโลก 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาระบบงานดานการขาวกรองควบคูกับการพัฒนาแผนหลักนิยมท่ีเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพ 
 เปาหมายที่ 6 สาธารณภัยตางๆมีแนวโนมลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาระบบการแจงเตือนการปองกันการเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ 
 
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

 เปาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกจิใหอยูใน
อันดับสองของอาเซียน 
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แนวทางการพัฒนา 
  •ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใสทันสมัย
คลองตัวมีขนาดท่ีเหมาะสมเกิดความคุมคา 
  •ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
เพ่ือใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ 
  •เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
 เปาหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
  •เรงทบทวนการกระจายอํานาจการถายโอนภารกิจเร่ืองการศึกษาและสาธารณสุข 
  •พัฒนาความรูความสามารถของบุคคลากร 
  • เพ่ิมความคลองตัวในการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายไดและเงินอุดหนุน
ของทองถิ่น 
 เปาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันใหอยูสูงกวารอยละ 50  
 แนวทางการพัฒนา 
  •ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
  •ปองกันการทุจริตโดยอุดชองโหวของกฎหมายในการตอตานการทุจริต 
  •วางระบบและกระบวนการจัดการตอกรณีทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
 เปาหมายที่ 4 ลดขอรองเรียนของประชาชนที่ไมไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคเปน
ธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยเปนธรรมและสอดคลองกับขอบังคับ
สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
 
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
 เปาหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาระบบขนสงทางรางขนสงสาธารณะในเขตเมืองโครงขายทางถนนระบบขนสงทางอากาศ
และระบบขนสงทางน้ํา 
 เปาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบคมนาคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  •สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาระบบ
การกํากับดูแลในระบบขนสง 
 เปาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานระบบการอํานวยความ
สะดวกทางการคาและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 
 เปาหมายที่ 4 การพัฒนาดานพลังงาน 
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แนวทางการพัฒนา 
  •สงเสริมการอนุรักษพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
  •จัดหาพลังงานใหเพียงพอตอความตองการใชและสรางความมั่นคงทางพลังงาน 
  •เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
  •สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 เปาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  •สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ 
  •สงเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนา
ความรูและทักษะของประชาชน 
  •สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
 เปาหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (นํ้าประปา) 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
  •บริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 
  •เรงรัดการลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคูกับการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบประปาท่ัวประเทศ 
  •เรงปรับปรุงโครงสรางการบริหารกิจการประปา 
 
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 เปาหมายที่ 1 เพิ่มสัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูรอยละ 1.5 ของ GDP และมี
สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน 70:30  
 แนวทางการพัฒนา 
  •เรงสงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรมและผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชนโดยเสริมสรางนวัตกรรม
ภาคธุรกิจพัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสูนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนคุมคา 
  •พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 เปาหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน 
 แนวทางการพัฒนา 
  •เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหพอเพียงและสอดคลองกับความตองการใน
อนาคตเรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ 
  •พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 
  •พัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยท้ังในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
  •ดึงดูดบุคลากรผูเช่ียวชาญนักวิจัยและนักวิทยาศาสตรในตางประเทศใหมาทํางานในประเทศไทย 
  •สงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตรและ
คณิตศาสตร 
  •สงเสริมการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ 
                •พัฒนาตลาดรองรับงานสาหรับบุคลากรวิจัย 
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        เปาหมายที่ 3 เพิ่มอันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและดาน
เทคโนโลยีจัดโดย IMD ใหอยูในลาดับ 1 ใน 30 
 แนวทางการพัฒนา 
  •ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสําคัญๆใหเกิดประสิทธิภาพ 
  •สงเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
  •สนับสนุนใหตางชาติเขามาลงทุนจัดตั้งศูนยวิจัยพัฒนาในประเทศ 
  •สนับสนุนเคร่ืองมือทางการเงินใหมๆและหลากหลายเพ่ือเปนกลไกระดมทุน 
  •เรงพัฒนาและประชาสัมพันธศูนยแหงความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและอุทยาน
วิทยาศาสตรท้ังสวนกลางและภูมิภาค 
  •สนับสนุนใหเกิดการรวมทํางานและแบงปนทรัพยากรดานอุปกรณเคร่ืองมือและหองปฏิบัติการ
ทดลองระหวางสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
 แนวทางการพัฒนา : ดานการบริหารจัดการ 
  •สงเสริมการปรับโครงสรางและบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  •จัดใหมีระบบประเมินความสามารถดานนวัตกรรมของสถาบันวิจัย 
  •สงเสริมใหมีราชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตรผานทางกลไกท่ีมีอยู 
  •ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
  •สงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการจัดทําแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา 
 
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
 เปาหมายที่ 1 ชองวางรายไดระหวางภาคลดลงและมีการกระจายรายไดของประชาชนอยางเปนธรรม
มากขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดับการทองเท่ียวสูนานาชาติ /เสริมสราง
มาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
  •พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
  •พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 
  •ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม /วางระบบปองกันและแกไขปญหาความเส่ือมโทรม 
  •เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  •พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 
  •ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 เปาหมายที่ 2 เมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูและปลอดภัยสิ่งแวดลอมดีเศรษฐกิจดีและ
การเดินทางสะดวก 
  
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาเมืองหลักพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองรักษาอัตลักษณของเมืองเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
  •พัฒนาเมืองสําคัญอาทิกรุงเทพฯเมืองปริมณฑลขอนแกนนครราชสีมาภูเก็ตหาดใหญและเมืองใหม
บริเวณชุมทางเช่ือมโยงการขนสงระบบรางท่ีเกิดขึ้นใหมท่ีสําคัญ 
               เปาหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมรีะบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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 แนวทางการพัฒนา 
  •เรงรัดการแกปญหามลพิษและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 
  •สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลัก 
  •พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและคุณภาพบริการสังคมเพ่ือรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและ
การเปนฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 เปาหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเปนรูปธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  •สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  •สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและยกระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
  •สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจาก
การพัฒนา 
  •บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 
ยุทธศาสตรที่ 10 การตางประเทศประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค 
 เปาหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทหนาในภูมิภาคทั้งดานโลจิสติกสการคาการบริการและการลงทุน 
 แนวทางการพัฒนา 
  •เรงพัฒนาความเช่ือมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมภายใตความรวมมือ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
 เปาหมายที่ 2 ประเทศไทยเปนศูนยกลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุมอาเซียนและอนุ
ภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
  •พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนท่ีมี
สมรรถนะสูงและเปนท่ียอมรับในภูมิภาค 
 เปาหมายที่ 3 ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง 
 แนวทางการพัฒนา 
  •สงเสริม Outward Investment เพ่ือขยายฐานการผลิตการคาการบริการของผูประกอบการไทย
สรางผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทยและพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนชาติการคา (Trading 
Nation) 
 เปาหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณที่ดีเปนที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานดําเนินการ
ตางๆเปนไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหวางประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
  •มุงเปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตร (Strategic Partner) ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 เปาหมายที่ 5 ไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีสวนรวม
สําคัญในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ 
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 แนวทางการพัฒนา 
  •การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศ 
  •การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาค 
 เปาหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือขายและองคความรูที่สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันการ
ขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม 
 แนวทางการพัฒนา 
  •บูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆภายในประเทศและภารกิจดานการตางประเทศ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนสี่ป (สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส)  

(พ.ศ.2561-2564)  

 วิสัยทัศน“เมืองยางพารา การคาชายแดน และการทองเท่ียว เช่ือมโยงอาเซียน อยางยั่งยืน” 

 คําอธิบายวิสัยทัศน :กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน มีจังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ การศึกษา 

การคมนาคมขนสงท้ังทางบก ทางเรือ ระบบราง และทางอากาศ การบริการ และการทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมท่ีมีจังหวัดตาง ๆ ในกลุมฯ เปนเครือขายท่ีจะสนับสนุนและเปนจุดเช่ือมโยง โดยกําหนดใหกลุม

จังหวัดภาคใตชายแดนเปนเมืองยางท่ีเนนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑ ใหมีมูลคาสูงสุดแทนการสงออกวัตถุดิบ

ขั้นตน มีเศรษฐกิจการคาชายแดน และการทองเท่ียว ท่ีเช่ือมโยงกับอาเซียน โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวม เนนการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว ท่ีมีศักยภาพสูงใหสามารถรองรับการทองเท่ียวไดเต็มท่ี 

พัฒนาระบบโลจิสติกสใหครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการลงทุนในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพใหมากขึ้น และเนน

การแปรรูปผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคาตั้งแตขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นสูง ใหบรรลุเปาหมาย “เมืองยางพารา

การคาชายแดน และการทองเที่ยว เชื่อมโยงอาเซียน อยางย่ังยืน” 

 เปาประสงค ตัวช้ีวัด และเปาหมาย : 

เปาประสงครวม 
ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 

ขอมูลคาฐาน 
เปาหมายรายป 

รวม 4 ป 2561 2562 2563 2564 
ผ ลิ ต ภัณฑ ม ว ล
ร ว ม ข อ ง ก ลุ ม
จั ง ห วั ดภ าค ใ ต
ชายแดน (GRP)   
มีมูลคาเพ่ิมขึ้น 

มูลคาการเปล่ียนแปลง
ของมูลคาผ ลิตภัณฑ
ม ว ล ร ว ม ข อ ง ก ลุ ม
จังหวัดฯ มีมูลคาเพ่ิม
ขึ้นรอยละ10 

390,003ลาน
บาท (คาเฉล่ียป

55-57) 

2.5 
% 

2.5 % 2.5 % 2.5 % 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
ขอมูลคาฐาน 

เปาหมายรายป 
รวม 4 ป 2561 2562 2563 2564 

ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร
ทองเ ท่ียวของกลุ ม
จังหวัดเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
รายไดการทองเ ท่ียว
เพ่ิมขึ้น รอยละ10 

อัตราการขยายตัว
รอยละ 22.87  

(คาเฉล่ียป55-57) 

2.5 
% 

2.5 % 2.5 % 2.5 % 

 กลยุทธจากการวิเคราะหปญหาดานการทองเท่ียว ไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางเปนระบบ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

2. พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

3. พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง สินคาและบริการท่ีเปนอัตลักษณของกลุมจังหวัด  ภาคใต

ชายแดน ใหผานการรับรองมาตรฐาน เชน อย. มผช. GPM HACCP และตราฮาลาล เปนตน 

4. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 

5. พัฒนาทักษะฝมือบุคลกรดานการทองเท่ียวและบริการใหมีขีดความสามารถสูง 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี2: สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน โครงขายคมนาคมและระบบ โลจิสติกส 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
ขอมูลคาฐาน 

เปาหมายรายป 
รวม 4 ป 2561 2562 2563 2564 

โครงสรางพ้ืนฐาน
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ระบบ โลจิ สติ ก ส 
ไดรับการปรับปรุง
พัฒนาอย า ง เป น
ระบบ 

อัตราการขยายตัว
มูลคาการคาผาน
ด า น ช า ย แ ด น     
เ พ่ิ ม ขึ้ น ร อ ย ล ะ 
10 

มูลคาการคาผานแดน 
507,952 ลานบาท 
(คาเฉล่ียป 55-57) 

2.5 
% 

2.5 % 2.5 % 2.5 % 

 กลยุทธจากการวิเคราะหปญหาดานโลจิสติกส ไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกส ระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัย  

การแกไขปญหาภัยแลง(แหลงน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค) ในแหลงน้ําสําคัญของกลุมจังหวัดฯ ให

มีประสิทธิภาพสูง 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดานชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคม

อุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม ใหสามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการคา

ชายแดน 

3. ปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลดปญหามลพิษใน

พ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 

4. สงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมตอเนื่อง (Linkage 

Industry) ใหมีความเขมแข็ง 

5. สงเสริมวัตถุดิบพัฒนาสินคาและบริการ เพ่ือยกระดับและปรับปรุงท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ

ใหมีมูลคาเพ่ิม 

6. เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรและผูประกอบการ 

7. สงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานทดแทน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี3: พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคายางพารา

และการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
ขอมูลคาฐาน 

เปาหมายรายป 
รวม 4 ป 2561 2562 2563 2564 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ย า ง   
มีมูลคาเพ่ิมขึ้น 

ผลิตภัณฑยางพาราท่ีนํามา
แปร รูป เ ปน ผ ลิ ต ภั ณฑ
ขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นสูง 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 

** อยูระหวางรอ
ขอมูลจากศูนยวิจัย

และพัฒนาการ
เกษตรสงขลา 

2.5 
% 

2.5 % 2.5 % 2.5 % 
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 กลยุทธจากการวิเคราะหปญหาดานยางพารา ไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้ 

1. สงเสริมและสนับสนุนอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร องคความรู ใหสถาบันเกษตรกรในการ    

    บริหารจัดการ การแปรรูปผลผลิตใหเปนผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพ/พัฒนาศักยภาพ/สนับสนุนสถาบันเกษตรกร กลุมเครือขายเกษตรกร ชาวสวน  

ยาง ใหดําเนินกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุม/เกษตรกรแปลงใหญ เปนอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได 

3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมมูลคายางและผลิตภัณฑยาง 

4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลคายาง   

    ผลิตภัณฑยาง และสนับสนุนเมืองยาง (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต (ฉลุง) 

5. สงเสริมชองทางการตลาด และการจําหนายสินคายางพารา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสส่ีป (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน“เศรษฐกิจมั่นคง การคาเฟองฟู นรานาอยู มุงสูสันติสุขท่ียั่งยืน” 

คําอธิบายวิสัยทัศน  

 เศรษฐกิจมั่นคง 

1. ฐานการผลิตการเกษตรมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

2. ความเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน เชิงวัฒนธรรมและศาสนา เชิงสันทนาการ
และกีฬา 

3. เมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรมและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

4. รายไดตอหัวของประชากรเพ่ิมสูงขึ้นและท่ัวถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 

5. คุณภาพของแรงงานผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ความพรอมในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดให

มีศักยภาพท่ีแขงขันได 

 การคาเฟองฟู 

1. เมืองสุไหงโก-ลก เปนตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ 

2. การคาชายแดนท้ัง 3 ดาน มีมาตรฐานระดับสากลและเติบโตอยางตอเนื่อง 

3. ธุรกิจเมืองชายแดนเติบโตอยางมีคุณภาพ 

4. มีระบบบริการท่ีมีมาตรฐานการคาชายแดน การคมนาคม การขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงอยาง

เปนระบบครบวงจร 

5. โครงสรางพ้ืนฐานเอ้ือตอการคา และการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู ลงทุนในระดับประเทศ

และนานาชาติ 

6. เกิดธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถิ่น ธุรกิจรุนใหม และวิสาหกิจชุมชนท่ัวทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดท่ี

เช่ือมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนในจังหวัด 

 นรานาอยู 

1. ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กาวทันความเปล่ียนแปลงและคงไว

ซ่ึงอัตลักษณท่ีดีงามของนราธิวาส 

2. เมืองแหงการเรียนรู เมืองแหงการศึกษา เมืองท่ีมีศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพรอมสูสังคมดิจิทัล 

3. ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเดน และการพัฒนาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน

อยางเขาใจเขาถึงและพัฒนา ใหเกิดความยั่งยืนดวยกลไกประชารัฐ 

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยการมีสุขภาพดี พ่ึงตนเองได และยึดวิถีแหงปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดํารงชีวิต 

5. มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไมมีภัยพิบัติ และเปนเมืองส่ิงแวดลอมท่ีดี อากาศ

บริสุทธ์ิ บานเมืองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
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มุงสูสันติสุขที่ย่ังยืน 

1. หมูบานเขมแข็ง จัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบเรียบรอย และมีความมั่นคงในพ้ืนท่ี 

2. ประชาชนมีความเขมแข็ง ปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซ่ึงกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนท่ี 

3. ภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการใหลดลงในท่ัวทุกพ้ืนท่ีอยางเปนระบบมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

4. ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยูรวมกันบนความ

หลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม 

5. ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ ภารกิจความมั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพของบุคลากรและ

ระบบงานท่ีทันสมัย ไดรับการยอมรับ เช่ือมั่นไววางใจจากประชาชน 

พันธกิจ 

1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจภาคการเกษตร การคา การลงทุน การบริการ การ

ทองเท่ียวและอุตสาหกรรมใหเขมแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกระแส

โลกาภิวัฒน 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดมาตรฐานและเทาเทียมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 

3. เสริมสรางความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. สรางความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐท่ี

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงครวม 

 “เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความมั่นคงในชีวิตและเช่ือมั่นในอํานาจรัฐ” 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง 

2. เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศท่ีเขมแข็ง 

3. พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 

ประกอบดวย 8 กลยุทธ 

กลยุทธตนทาง 

1. ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการทองเท่ียว การคา และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

2. พัฒนาผูประกอบการ ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหมมีความ

พรอมในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพท่ีแขงขันได 

3. พัฒนาและสรางสรรครูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีปริมาณ คุณภาพ รองรับ

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการคา และการสงออก 
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 กลยุทธกลางทาง 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานรองรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ยกระดับศักยภาพและเสริมสรางความเติบโตขออุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน การทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียงเชิงสันทนาการและกีฬา 

3. เสริมสรางความเขมแข็งในการเปนเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลคา ท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานในระดับสงออกและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 กลยุทธปลายทาง 

1. สรางงาน อาชีพ แกประชาชนจากฐานเกษตร ทองเท่ียว และการบริการ เนนการกระจายรายได

เปนไปอยางท่ัวถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 

2. ยกระดับคุณภาพการสรางสรรคเศรษฐกิจเพ่ิมคาจากฐานของการกีฬา นันทนาการ และการบริการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศที่เขมแข็ง 

 ประกอบดวย 7 กลยุทธ 

 กลยุทธตนทาง 

1. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถิ่น ธุรกิจรุนใหม และวิสาหกิจชุมชน 

เช่ือมโยงการคาชายแดนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

 กลยุทธกลางทาง 

1. จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เปนตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ ท่ีมีความ

พรอม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนท่ีเปนสากล 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนาสภาพแวดลอม

ดานชายแดน รองรับการคาชายแดน 

3. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนสง และโลจิสติกส เช่ือมโยงการคาชายแดนอยางเปนระบบครบ

วงจร 

 กลยุทธปลายทาง 

1. สรางพ้ืนท่ีการคาเช่ือมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนในพ้ืนท่ีและจังหวัด 

2. เช่ือมโยงระบบการธุรกิจคาสง คาปลีก เติบโตอยางมีคุณภาพ มีระบบบริการท่ีมีมาตรฐานการคา

ชายแดน ในระดับตนแบบท่ีดีของประเทศ 

3. พัฒนาการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส เปดตลาดสูสังคมดิจิทัล เช่ือมโยงการคากับประเทศ 

อาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ประกอบดวย 9 กลยุทธ 

 กลยุทธตนทาง 

1. สงเสริมการขยายผลและประยุกตใชแนวทางตามโครงการพระราชดําริและเสริมสรางศักยภาพการ

พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ มีความตื่นรู พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง กาวทันความเปล่ียนแปลงอยางเทาทัน และคงไวซ่ึงอัตลักษณท่ีดีงาม 

3. พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสูความเปล่ียนแปลดวยการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มุงสรางผูเรียนท่ีมีคุณภาพดวยมาตรฐานการศึกษา 

4. เสริมสรางความพรอมของเมืองใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะดานภาษาพรอม

สูสังคมดิจิทัล 

5. เสริมสรางศักยภาพในการพ่ึงตนเองทางดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน 

 กลยุทธกลางทาง 

1. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพ โดยการมีสวนรวมของประชาชน และใชพ้ืนท่ีเปนฐาน

อยางเขาใจ เขาถึง 

2. เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปญหาทางธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และภัยพิบัติ และพัฒนาใหเปนเมืองส่ิงแวดลอมท่ีดี อากาศบริสุทธ์ิ บานเมืองสะอาด 

เปนระเบียบเรียบรอย 

 กลยุทธปลายทาง 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยการมีสุขภาพดีพ่ึงตนเองได และยึดวิถีแหงปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. เสริมสรางการพ่ึงตนเองของประชาชน ชุมชน ดวยงาน มีอาชีพ มีรายไดท่ีมั่นคง 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 

 ประกอบดวย 6 กลยุทธ 

 กลยุทธตนทาง 

1. เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบเรียบรอยและมี

ความมั่นคงในพ้ืนท่ี 

2. เสริมสรางวิธีการคิดประชาชน สรางหลักยึดและวิธีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู

รวมกันบนความหลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม 

3. เสริมสรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา

พ้ืนท่ี 
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 กลยุทธกลางทาง 

1. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการใหลดลง ในท่ัวทุกพ้ืนท่ี

อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพของบุคลากร และการ

พัฒนาระบบงานความมั่นคงท่ีทันสมัย ไดรับการยอมรับ เช่ือมั่นไววางใจจากประชาชน 

 กลยุทธปลายทาง 

1. สรางพ้ืนท่ีใหประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซ่ึงกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนท่ี

ใหกระจายท่ัวท้ังจังหวัด 
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1.4 ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 

1. วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
     “ บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรม เสริมสรางคุณภาพชีวิต ดวยเศรษฐกิจกาวหนา 
     นําพาสังคมสันติสุข สูประชาคมอาเซียน” 
2. พันธกจิ 

2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล และผังเมืองรวม
 จังหวัด 

2.2 สงเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการการ 
      ตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดท้ังการพัฒนาคุณภาพ 
      ชีวิตเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.3 สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ   

 การรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
2.4 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเท่ียว เพ่ือรองรับประชาคม 
      อาเซียนตลอดท้ังสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน  โครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจ 
      พอเพียง        
2.5 อนุรักษ ฟนฟู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สนับสนุน 
      การปรับปรุงภูมิทัศน การกําจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล บําบัดน้ําเสีย และการใชพลังงานทดแทน  
2.6 อนุรักษ ฟนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปญญาทองถิ่น  

      ทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

3. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 3.1 ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจร ผังเมือง ผังตําบล และผัง
  จังหวัดไดมาตรฐาน  
                3.2 ประชาชนมีอาชีพ รายได ท่ีมั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ  
      การศึกษา และการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือ 
                     เอาชนะ ยาเสพติด มีประสิทธิภาพ ตลอดท้ังประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพรอมเขาสูประชาคม 
                     อาเซียน 
               3.3 ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน              
       การปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ   

3.4 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน  การทองเท่ียว ผลิตภัณฑชุมชน ในทองถิ่น
 อยางมั่นคงและยั่งยืน สูประชาคมอาเซียน 

3.5 มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย ส่ิงปฏิกูล ตลอดท้ังอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใช 
      พลังงานอยางยั่งยืน   
3.6 ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ       

 ภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยูสืบไป 
3.7 การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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4. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา 
 1.2 สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค  บริโภค 
 1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
 1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม   
2.3 สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม 
     ในการจัดการศึกษา 
2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
2.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
  3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ  
       สงบเรียบรอยในทองถิ่น 
 3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
 3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคม 
      อาเซียน 
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น  
4.3 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
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          ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพ่ือรองรับ  
     ประชาคมอาเซียน 
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Thailand 4.0 

  Thailand 4.0 เปน “โมเดลการพัฒนาประเทศไทย” โดยกอนจะเขาสู Thailand 4.0 ไดเกิด
โมเดลการพัฒนา Thailand 1.0 เนนภาคเกษตร Thailand 2.0 เนนภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 
เนนภาคอุตสาหกรรมหนักและการสงออก ซ่ึงโมเดลพัฒนาประเทศไทยท้ัง 3 โมเดลท่ีผานมา ทําใหประเทศไทย
ติดกับดักประเทศรายไดปานกลางแตก็หยุดอยูแคนั้น จึงเปนประเด็นท่ีรัฐบาลตองสรางโมเดลใหมขึ้นมาเพ่ือ
ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนําพาประชาชนท้ังประเทศไปสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0”ซ่ึงจะสามารถ
ขับเคล่ือนประเทศใหไปไดไกลกวาเดิม โดยโมเดลนี้เปนแนวคิดท่ีจะนําโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม”นั่นคือ เปล่ียนจากการผลักดันสินคาโภคภัณฑไปสู
สินคาเชิงนวัตกรรม เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี 
และความคิดสรางสรรคและเปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้นซ่ึง 
องคประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ไดแก 
  1.เปล่ียนจากเกษตรแบบดั้งเดิม(Traditional Farming)  สูเกษตรสมัยใหม(Smart Farming)  เนน
บริหารจัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรตองรํ่ารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneur) 
  2.เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีภาครัฐคอยชวยเหลือ เพ่ือผลักดันสูการเปน 
Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 
  3.เปล่ียนจาก Traditional Services ท่ีมีมูลคาต่ําสู High Value Services 
  4.เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ํา สูแรงงานท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
  เปาหมายท่ีไดจากโมเดลนี้คือเปล่ียนประเทศไทยท่ีจัดอยูในกลุมประเทศ “รายไดปานกลางขั้นสูง” 
ใหเปนกลุม “ประเทศท่ีมีรายไดสูง” ดวยนวัตกรรมท่ีชวยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกตางๆ เนนไป
ทางการนําเทคโนโลยีเขามาปรับใช โดยกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก  
  1.กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ(Food, Agriculture&Bio-Tech) 
  2.กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย(Health, Wellness&Bio-Med) 
  3.กลุมเคร่ืองมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลท่ีใชอิเล็กทรอนิกสควบคุม(Smart 
Devices, Robotics&Mechatronics) 
  4.กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว 
  5.กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง  
  เปาหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร“ประเทศไทย4.0”คือการขับเคล่ือน5กลุมเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเปาหมายใหเกิดผลสัมฤทธ์ิภายในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา เปนการเปล่ียน “ปญหาและความ
ทาทาย”ใหเปน“ศักยภาพและโอกาส”ในการสรางความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนใหกับประเทศอยางเปนรูปธรรม
“ประเทศไทย 4.0” จึงเปนการเปล่ียนผานท้ังระบบโดยท้ัง 5 กลุมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปาหมายใน 
“ประเทศไทย 4.0” เปนสวนหนึ่งของ “10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต” (5 อุตสาหกรรมท่ีเปน Extending      
S-Curve บวก 5 อุตสาหกรรมท่ีเปน New S-Curve) ท่ีรัฐบาลไดประกาศไปกอนหนานั้น กลาวคือ ใน        
“10อุตสาหกรรมแหงอนาคต”จะมีบางกลุมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ียังตองพ่ึงพิงการลงทุนจากตางประเทศ
เปนหลักอาทิอุตสาหกรรมการบิน(Aviation) สวนใน 5 กลุมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปาหมายใน 
“ประเทศไทย 4.0” จะเปนสวนท่ีประเทศไทยตองการพัฒนาดวยตนเองเปนหลัก แลวคอยตอยอดดวยเครือขาย
ความรวมมือจากตางประเทศ ซ่ึงสอดรับกับ “บันได 3 ขั้น” ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ของ “การพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมกันเปนกลุมอยางมีพลัง” นั่นเอง กลาวโดยสรุป กระบวนทัศนใน
การพัฒนาประเทศ ภายใต “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นท่ีสําคัญ คือ 
  1.เปนจุดเร่ิมตนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการขับเคล่ือนไปสูการเปนประเทศท่ีมั่นคั่ง มั่งคง 
และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม 
  2.เปน “Reform in Action” ท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย
และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน 
  3.เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” โดยเปนประชารัฐท่ีผนึกกําลัง
กับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ 
“รูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน” 
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          2.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน  

  วิสัยทัศนเทศบาลตําบลบูเกะตา 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจกาวหนา  มุงสูสังคมสันติสุข ” 

2.2 ยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
        เปาประสงค  
         1.ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล และ ผังเมืองรวม    
            จังหวัดไดมาตรฐาน 
         ตัวช้ีวัด 
         1.ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มีมาตรฐาน มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน การสัญจรไป-มา สะดวกการจัดภูมิทัศน 
            ภายในหมูบานท่ีมีสภาพท่ีดีขึ้น และส่ิงปลูกสรางท่ีถูกตองตามระเบียบผังเมืองรวมจังหวัด 
        คาเปาหมาย  
          1.จํานวนถนนท่ีเพ่ิมขึ้นและไดมาตรฐานและไดรับการบํารุงรักษา 
          2. มีแหลงเก็บน้ําท่ีไดมาตรฐาน 
          3. ส่ิงปลูกสรางท่ีถูกตองตามระเบียบผังเมือง 
          4.ลดอุบัติเหตุบนถนน 
          5.จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช 
         กลยุทธ 
          1.บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา 
          2.สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
          3.จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
          4.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
          5.จัดใหมีไฟฟาและระบบคมนาคมอยางท่ัวถึง 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        เปาประสงค 
          1.ประชาชนมีอาชีพ รายได ท่ีมั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ   
              การศึกษาและการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการการ  ตอสูเพ่ือเอาชนะ 
              ยาเสพติด มีประสิทธิภาพตลอดท้ังประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
        ตัวช้ีวัด 
            1.ประชาชนมีอาชีพ รายได ท่ีมั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ    
               การศึกษาและการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการการ  ตอสูเพ่ือ  
               เอาชนะยาเสพติด มีประสิทธิภาพตลอดท้ังประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพรอมเขาสูประชาคม   
               อาเซียน 
        คาเปาหมาย  
            1.จํานวนกลุมท่ีมีการสงเสริมสนับสนุน 
            2.ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
            3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
            4.จํานวนคร้ังท่ีจัดการแขงขัน 
            5.จํานวนโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       กลยุทธ  



 
 

            
 1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
            2. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
  3. สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน 
               รวมในการจัดการศึกษา 
  4. สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
  5. สงเสริมการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
  6. สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานสาธารณสุข 
  7. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
        เปาประสงค  
           1.ประชาชน มีสวนรวมตามระบบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปฏิบัติ 

  งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
        ตัวช้ีวัด   
           1. ประชาชนมีความเขาใจในระบบประชาธิปไตย 
           2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
        คาเปาหมาย          
           1.จํานวนกลุมในชุมชนมีความสามัคคี และมีความเขมแข็งในกลุมและองคกร     
           2.จํานวนอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
           3.อปพร.ไดมีการฝกทบทวนปละ 1 คร้ัง 
           4.ใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทในแกปญหาความมั่นคง 
        กลยุทธ       
           1.สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
           2.พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา 
              ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
           3.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
           4.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การลงทุนพาณิชกรรม และการทองเที่ยว 
        เปาประสงค  
           1.สงเสริม การตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเท่ียว ผลิตภัณฑชุมชน ในทองถิ่น 
             อยางมั่นคงและยั่งยืน สูประชาคมอาเซียนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
        ตัวช้ีวัด     
          1.ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการสงเสริมการลงทุน ตามเมืองชายแดน 
        คาเปาหมาย          
          1.ประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพท่ีมั่นคง 
          2.จํานวนกลุมท่ีมีการสงเสริมสนับสนุน 
          3.จํานวนชุมชนท่ีไดรับการอบรมและไดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          4.จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา 
          5.ประชาชนมีความรูและนําโครงการตามแนวพระราชดําริมาใช 
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        กลยุทธ       

1. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
          2. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น 

3. สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
          4. พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว และแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
          5. สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         เปาประสงค    
           1.มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย ส่ิงปฏิกูล ตลอดท้ังอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใชพลังงาน 
              อยางยั่งยืน 
         ตัวช้ีวัด 
           1.ประชาชนมีความเขาใจในระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย ส่ิงปฏิกูล อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
              การใชพลังงาน 
         คาเปาหมาย          
           1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
           2.ประชาชนมีความรูชวยกันอนุรักษส่ิงแวดลอม 
           3.จํานวนสถานท่ีท่ีไดรับการปรับปรุง 
           4.ปรับปรุงสถานท่ีท่ีใชท้ิงขยะไมใหมีผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
           5.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการจัดอบรมการใชพลังงานทดแทน 
         กลยุทธ  

  1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  2. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

                และส่ิงแวดลอม 
  3. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตชุมชนและเมือง 
  4. จัดทําระบบการกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
  5. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
         เปาประสงค  
            1. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
               และ ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 
         ตัวช้ีวัด 
            1.ประชาชนมีความเขาใจในการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี 
              ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาทองถิ่น  ใหคงอยูสืบไป 
         คาเปาหมาย          
            1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตอป 
            2.จํานวนศาสนสถานท่ีไดดําเนินการทํานุบํารุงศาสนาก่ีแหง 
            3.สถานท่ีท่ีไดสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
            4.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการดังกลาว 
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         กลยุทธ     
 1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 2. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 

           3. เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
 5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
         เปาประสงค 
             1. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
         ตัวช้ีวัด 
             1.บุคลากรมีความรูในการบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
         คาเปาหมาย          
             1.จํานวนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรม 
             2.การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
             3.ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล 
             4.มีการจัดเก็บรายไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
             5.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการท่ีรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
             6.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรเอกสารเพ่ือรองรับประชาคม 
                อาเซียน 
        กลยุทธ   
             1. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 

   2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
   3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
   4. ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
   5. สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
   6. พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกรเพ่ือ 

                 รองรับประชาคมอาเซียน   
    
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
                การกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลบูเกะตา กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เร่ือง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดมีการกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบดวย สงขลา สตูล 
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ควรเนนการคุมครองความปลอดภัย การอํานวยความเปนธรรมเพ่ือเสริมสรางความ
เช่ือมั่นในอํานาจรัฐ และสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเส่ียงโดยเฉพาะการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ การ
เสริมสรางความมั่นคงดานอาชีพ และรายไดแกผูมีรายไดนอย การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสรางโอกาสการมีงานทํา
และยกระดับคุณภาพชีวิต 
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               เทศบาลตําบลบูเกะตา ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีในดานตาง ๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ไว 7 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน         
          2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
          3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย         
          4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การลงทุนพาณิชกรรม และการทองเท่ียว         
          5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม          
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
          7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
          
2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบูเกะตา มุงพัฒนา 7 ดาน ไดแก 
          1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
          2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
          3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย         
          4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การลงทุนพาณิชกรรม และการทองเท่ียว         
          5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม          
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
          7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล     

เปาประสงค  

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 



 
 

       
3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
            3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 

                      (ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปของเทศบาลไดใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยธรรมชาติและส่ิงแวดลอม)   
- จุดแข็ง (Strength : S) 

       
1.ดานเศรษฐกิจ  

        เทศบาลตําบลบูเกะตา มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักอันมีสวน

ยางพาราและสวนผลไม และการเล้ียงสัตวเพ่ือยังชีพ  สวนการคามีบางเล็กนอย เปนการคาขายแบบคาขายขนาด

เล็กซ่ึงสวนมากจะติดตอคาขายกับประเทศเพ่ือนบานและรับจางท่ัวไปมีรายไดไมแนนอนขึ้นอยูกับฤดูกาลการ

ผลิต 

2.ดานสังคม  
                       ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ ๙๘ นับถือศาสนาพุทธ  
คิดเปนรอยละ ๒  มีมัสยิด  จํานวน  ๔  แหง  บาลาเซาะห  จํานวน  ๘  แหง 
                       ประเพณีทองถิ่นท่ีสําคัญไดแก ประเพณีการถือศีลอด  ประเพณีวันฮารีรายอ  ประเพณีวันเมา
ลิด  ประเพณีการเขาสุนัต  ประเพณีมาแกปูโละ (กินเหนียว)  เปนตน วัฒนธรรมท่ีสําคัญไดแก  วัฒนธรรมแตง
กายแบบมลายูพ้ืนบาน  การทักทาย  งานของดีเมืองนราฯ  เปนตน 
                       มีโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาแหงชาติ (สพท.นธ. ๒)  จํานวน  ๒  แหง  คือโรงเรียน
บานบูเกะตา หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด  เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  และโรงเรียนบานเจะยอ  
หมูท่ี  ๓  เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาล  ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖      

3.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                        เทศบาลตําบลบูเกะตา มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมแมน้ําและท่ีราบเชิงเขา  โดยเฉพาะทิศ

ตะวันออก และทิศใตติดตอกับแมน้ําสุไหงโก-ลก  ซ่ึงก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียสภาพ

ภูมิอากาศ  มี ๒ ฤดู  คือฤดูรอนกับฤดูฝน    ชวงฤดูรอนในเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม  และฤดูฝนชวงเดือนสิงหาคม – 

มกราคม  และจะมีฝนตกชุกชวงเดือนตุลาคม – มกราคมของทุกป อุณหภูมิสูงสุด  ๓๖  องศาเซลเซียส  ต่ําสุด ๒๑  องศา

เซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียเดือน  มี.ค. – มิ.ย.  ๓๒  องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียเดือน  ก.ค. – ต.ค.  ๒๗  องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิเฉล่ียเดือน  พ.ย. – ก.พ.  ๒๔  องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมและท่ีราบเชิงภูเขา  เนื้อดินเปน

ดินเหนียวปนทรายมีการระบายน้ําไดดี  มีความอุดมสมบูรณปานกลาง  เหมาะสําหรับการปลูกพืชไมยืนตน  เชนยางพารา  

ลองกอง   เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ฯลฯ 

                         แมน้ําสุไหงโก-ลก  ซ่ึงก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย  ประชาชนสามารถนําน้ําไปใช

ท้ังอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

                          คลองโละจูด  มีน้ําไหลผานหมูท่ี ๒,๓,๔  และแบงเขตหมูท่ี ๒ กับหมูท่ี  ๑    
ตําบลโละจูด  ไหลลงสูแมน้ําสุไหงโก-ลก  มีน้ําไหลตลอดปแตฤดูรอนมีน้ํานอย 
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                          บึงละหาร  (หมูท่ี ๒)  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๘๙  ไร  ตอนบนกรมประมงไดขุดลอกทําเปน
ทํานบ ปลาในเนื้อท่ี  ๒๓  ไร  ๑  งาน  และปลอยพันธุปลาตาง ๆ เพ่ือใหราษฎรบริโภค  สําหรับตอนลาง
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด  ขุดลอกคลองเปนบึงสาธารณะ  เนื้อท่ีประมาณ  ๖๕   ไร  เพ่ือใหราษฎรไว
อุปโภค-บริโภค  และการเกษตร   และเทศบาลกําลังดําเนินการปรับปรุงเปนแหลงทองเท่ียว 

              ในเขตเทศบาลไมอยูในปาสงวนแหงชาติหรือเขตปาไมอ่ืน ๆ หากทางราชการ 

เปดจุดผานแดนท่ีบานบูเกะตาอยางเต็มระบบ จะมีกิจการคาไมแผนแปรรูปเขามาจากประเทศมาเลเซีย                                                      

- จุดออน (Weakness :W) 
          1. เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน   
   -  ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ครุภัณฑสํานักงาน ฯลฯ มีความทรุดโทรมตามอายุการใชงาน 
เทศบาลตําบลบูเกะตา ยังขาดงบประมาณในการสรรหาเคร่ืองมือเหลานี้ใหม 
          ๒. บุคลากร 

         บางตําแหนงขาดบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติงานลาชา  
 ๓. งบประมาณ 
  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับระยะเวลาดําเนินการ 

- โอกาส (Opportunity : O) 
           ๑. เปนอําเภอท่ีอยูติดกับเมืองชายแดนมีศักยภาพท่ีจะเจริญเติบโตทางการคาชายแดน 
  ๒. มีการรวมมือกันในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมระหวางหนวยงานรัฐ เอกชน และประชาชน
ท่ัวไป 
  ๓. มีประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีสืบทอดกันมา 
        -   อุปสรรค (Threat : T) 
  ๑. ผลผลิตทางการเกษตร เชนผลไม ราคาตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง 
  ๒. เกษตรกรขาดการรวมกลุมทางดานเศรษฐกิจ 
  3. การวางงงานและไมมีงานทําใหมีการไปทํางานท่ีตางประเทศ 
  4. คาตอบแทนแรงงงานในพ้ืนท่ีต่ําทําใหมีการไปทํางานตางประเทศตองหางจากครอบครัว 
  5. การลักเล็กขโมยนอย 
  6. การแพรระบาดของยาเสพติด 
  7. ความไมสงบในพ้ืนท่ี กอใหเกิดความไมปลอดและชีวิตทรัพยสิน   
                   3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
                      ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคต 
             ตามท่ีเทศบาลตําบลบูเกะตา ไดประเมินสถานภาพของเทศบาล ในการพัฒนาในปจจุบัน
และความเปนไปไดในโอกาสพัฒนาในอนาคต โดยไดประเมินจาก ปจจัยภายนอก ไดแกนโยบายของรัฐบาลดาน
ตาง ๆ นโยบายกลุมจังหวัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต วิสัยทัศนและนโยบายจังหวัดนราธิวาส รวมท้ังปจจัยท่ีเปน
ส่ิงอํานวยและเอ้ือตอการพัฒนาของอําเภอแวง และปจจัยภายในของเทศบาลตําบลบูเกะตา ไดแกนโยบาย
ผูบริหาร ความตองการของชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล สามารถสรุปเปนจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และ
โอกาสในการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบูเกะตา ไดดังนี้ 
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การวิเคราะหจากปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง 
 - นโยบายรัฐบาล นโยบาย ๓ จังหวัดชายแดนใต และวิสัยทัศนจังหวัด เอ้ือตอการพัฒนาทองถิ่น  
   ระดับหนึ่ง 
- ความพิเศษเร่ืองความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบพหุนิยม สามารถเปนจุดเรียกนักทองเท่ียวได  
  หากสามารถแกไขเร่ืองความไมสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีได 
- จังหวัดนราธิวาสมีแหลงทองเท่ียวและโบราณสถานสําคัญหลายแหง เชน น้ําตกสิรินธร มัสยิด 
  ๓๐๐ ป ตําหนักทักษิณราชนิเวศน และทะเลท่ีสวยงามหลายแหง 
- เปนประตูสูประเทศมาเลเซีย สามารถพัฒนาเปนจังหวัดเศรษฐกิจไดจังหวัดหนึ่งของภาคใต 
จุดออน 
- ปญหาขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในพ้ืนท่ี (ขาดหลักการบูรณาการ) 
- การศึกษาของประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนใตอยูในระดับต่ํา และขาดการกระตือรือรนในการ 
  พัฒนาคุณภาพชีวิต และความรวมมือระหวางกลุมองคกร 
โอกาส 

     -  เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีติดกับชายแดนไทย – มาเลเซีย จึงมีโครงการตาง ๆ จากภาครัฐบาลเขามา 
        ดําเนินการในพ้ืนท่ี 

   อุปสรรค 
      -  เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนใต สงผลกระทบตอสภาพความเปนอยู  

   การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ี  
      - โยบายรัฐบาล นโยบาย ๓ จังหวัดชายแดนใต และวิสัยทัศนจังหวัดนราธิวาส ถึงแมจะสอดคลอง  
        กัน แตยังมีเหตุการณความไมสงบเรียบรอย ๓ จังหวัดชายแดนใตเขามาประกอบดวย ทําให  
        แนวทางท่ีตั้งเปาหมายไวไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 

การวิเคราะหจากปจจัยภายใน 
จุดแข็ง 
- เทศบาลตําบลบูเกะตา มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ซ่ึงปจจุบันกําลังสรางดานบูเกะตาทําให 
  อนาคตมีการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ประชาชนอาจมีงานทํามากขึ้น  
จุดออน 
- ประชาชนไมมีงานทํา 

   - การแพรระบาดของยาเสพติด 
- ประชาไมมีความกระตือรือรนเทาท่ีควร 
โอกาส 
- ประชาชนมีงานมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

   - เปนแหลงทองเท่ียวระหวางชายแดนไทย-มาเลเซีย 
- ทําใหมีการลงทุนตาง ๆ เพ่ิมขึ้น 

 อุปสรรค 
- ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี ทําใหประชาชนจากตางจังหวัดและตางประเทศไมกลาเขามาเท่ียว 
- งบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นไมเพียงพอในการพัฒนาทองถิ่น 
  จากการวิเคราะหสภาพการของเทศบาล ท้ังจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในทําใหทราบถึง  
  จุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาของเทศบาลตําบลบูเกะตา   
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แผนผังแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
กับยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตามแบบ ยท. 01 
 



 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ตอ- 

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

ยท.ดานความ
มั่นคง 

ยท.ดานการสราง
ความสามารถในการ

แขงขัน 

ยท.ดานพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ

คน 

ยท.ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม 

ยท.การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยท.ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12

   

ยท.การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย 

ยท.สรางความเปน
ธรรมลดความ

เหล่ือมลํ้าในสังคม 

ยท.การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 

ยท.การเติบโตเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยท. 
ดานความมัน่คง 

ยท.ดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

ยท.การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส 

ยท.ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด 

1 สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และวัฒนธรรม 

2 สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาโครงขายคมนาคม/ระบบโลจิส 
ติกส อนุรักษอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และวาง
ระบบปองกันสาธารณภัย     

3 พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและกระบวนการสราง
มูลคาเพ่ิมสินคายางพารา  
                              

 
 ยุทธศาสตร

จังหวัด 

นราธิวาส 

 1 : เสริมสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายไดอยาง
ทั่วถึง 
 

2.เสริมสรางศักยภาพ
การคาระหวางประเทศที่
เขมแข็ง 

3.พัฒนาและเสริมสราง
บานเมืองใหนาอยูบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 

                                
 

4.เสริมสรางสันติสุขใน
พ้ืนที่ 

ยท.การพัฒนาดาน
ภาคการเมือง และ

พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยท.ความรวมมือ
ระหวางประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 

แบบ ยท 01 
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
อปท.ในเขต

จังหวัด
นราธิวาส 

 

1 ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

2 ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

3.ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ

 

7 ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

4 ดานการวางแผน การ
ลงทุนพาณิชกรรม และ
การทองเที่ยว 

5 ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
เทศบาล

ตําบลบูเกะตา 

1 ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

2 ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

3.ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

4 ดานการวางแผน การ
ลงทุนพาณิชกรรม และการ
ทองเที่ยว 

5 ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

 

6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิน่ 

7 ดานการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

แบบ ยท 01 
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-ตอ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
โครงสรางพื้นฐาน 

 

1. ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล และ ผังเมืองรวมจังหวัด  
   ไดมาตรฐาน 

 

2. สรางและปรับปรุงแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค 

 

3..จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผัง
ตําบล 

 
 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
 

1.บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน ระบบระบายนํ้า 

ทอระบายน้ํา 
 

แผนงาน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานเคหะและชุมชน 

ผลิต/โครงการ 
 

-จํานวนถนนกอสรางถนน คสล.ที่ไดมาตรฐาน 
-จํานวนถนน ลูกรังที่คมนาคมสะดวก 
-จํานวนถนนดินที่คมนาคมสะดวก 
-ถนนลูกรัง/ถนนดิน สามารถใชงานไดสะดวก 
-ถนน คสล./ถนนลูกรัง/ถนนดิน/เสริมลูกรัง/ขยายทาง 
วางทอระบายนํ้า ยกระดับถนน/วางทอลอดเหลี่ยม 
สามารถใชงานไดสะดวก 
-กอสรางรางระบายนํ้า /ซอมแซมรางระบายนํ้า 
- ระยะเขตไฟฟาเพิ่มขึน้จากการขยายเขตไฟฟาในหมูบาน 
- จํานวนจุดที่ติดต้ังไฟฟาสองสวางความสวางมากขึน้ 

 

- จํานวนของอาคารสํานักงาน อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาคารอเนกประสงค 
- จํานวนของลานกีฬา ลาน
อเนกประสงคในทุกหมูบาน 
- กอสรางลานจอดรถ 
- ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร ลาน
อเนกประสงคสามารถใชงานไดดีขึ้น 
- จัดซื้อครุภัณฑเพ่ือใชงานตามลักษณะ
งานเพ่ือการบริการประชาชน 

แบบ ยท 01 
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4.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 

  
 

5..จัดใหมีไฟฟาและระบบคมนาคมอยางทั่วถึง 

 
 แผนงานการศึกษา 

-จํานวนเสนจราจร

เดนชดัขึ้น 

-จํานวนชุมชนมีปายที่
ชัดเจน 



 

-ตอ- 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

2.ยุทธศาสตรการพฒันาดาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบ
ยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 

 
 

2.สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

 

 
 

3.สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน                          
รวมในการจัดการศึกษา 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
 

 
 

   
 

  
  

 
 

 
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  

   
  
   

 

 

แผนงาน 
 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ผลผลิต/โครงการ 
 

- จํานวนประชาชน เยาวชน ฯลฯ ใน
พ้ืนที่มีงานทํา 

- จํานวนประชาชน เยาวชน ฯลฯ ใน
พ้ืนที่มีงานทํา 
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1. ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ  การศึกษา 

    และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการการ  ตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด ม ี

   ประสิทธิภาพตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน   
 

4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด 

5.สงเสริมการออกกําลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ 

6.สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาดานสาธารณสุข 

7.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

3. แผนงานการศึกษา 

- จํานวนประชาชน เยาวชน ฯลฯ ใน
พ้ืนที่มีงานทํา 
-จํานวนโครงการ/กิจกรรมในวันปดภาค
เรียน  
-จํานวนสนามเด็กเลนที่ไดมาตรฐาน 

 



 

                      - ตอ -                                                                     
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5. แผนงานสังคมสงเคราะห 4. แผนงานสาธารณสุข 
แผนงาน 

 

ผลผลิต/โครงการ 
 

6. แผนงานเคหะและชุมชน 

- จํานวนประชาชน เยาวชน ฯลฯ ใน
พ้ืนที่มีงานทํา 
-จัดต้ังศูนยปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด  
-จัดอบรมใหความรูการตอตานยาเสพติด 
-จัดอบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 

-การสงเคราะหผูดอยโอกาส 
-จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกใหคนพิการ  
 

 

- จํานวนประชาชน เยาวชน ฯลฯ ใน
พ้ืนที่มีงานทํา 
-ปรับปรุงสวนสาธารณะ ใหเปนสถานที่ 
พักผอนหยอนใจ 

 

แผนงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 
 

7. แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- จัดอบรม ฝกอาชีพใหกับคนพิการและ 
  ประชาชนในพ้ืนที่ 
- จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาในชุมชน  
- โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 

 

- จัดกิจกรรมตาง ๆ ในวันเด็กแหงชาติ 
-โครงการกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 
-โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลและ
กอสรางอาคาร 
-จัดซื้ออุปกรณกีฬา 

 

9. งบกลาง 

-โครงการจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
-โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
-โครงการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
-โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ทองถิ่น 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา  
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 

1.ประชาชนมีสวนรวมตามระบบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

 
 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
 

2.พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา 
ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
 

1.สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน 
เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

แผนงาน 
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ผลผลิต/โครงการ 
 

- โครงการเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่น 
  และสมาชิกสภาทองถิ่น 
- โครงการฝกอบรมกฎหมาย
เบื้องตนและใหความรูในระบบ
ประชาธิปไตย   

-โครงการจัดทําระบบภูมิ 
สารสนเทศ 
- โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

แบบ ยท 01 

 

4.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 

3.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวน
รวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

2. แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

 

3. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

 
- โครงการสงเสริมและพัฒนากลุม
สตรีในเขตเทศบาล 
- โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
อบรมจริยธรรมสัญจร ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา  
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

 

1.สงเสริม การตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเท่ียว ผลิตภัณฑชุมชน ในทองถิ่น 
             อยางมั่นคงและยั่งยืน สูประชาคมอาเซียนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 
 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
 

1. สงเสริมการตลาด การคา การ
ลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 
 

4. พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว 
และแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

แผนงาน 

 
1. แผนงานสาธารณสุข 

 

ผลผลิต/โครงการ 
 

- โครงการถนนคนเดิน 
 

- โครงการปรับปรุงหรือกอสรางอาคาร
สิ่งตาง ๆ ตามโครงการตลาดชายแดน
ริมนํ้า 
 
 

- โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 
- โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ 
- โครงการสงเสริมและพัฒนาประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- สงเสริมโครงการและกิจกรรมอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
 

2. สงเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน และผลิตภัณฑใน
ทองถิ่น 

3. สงเสริมใหประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แบบ ยท 01 

5. สงเสริมการตลาด การคา การ
ลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 
 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา  
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

1.มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย ส่ิงปฏิกูล ตลอดท้ังอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใชพลังงานอยางยั่งยืน 
 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
 

1.อนุรักษและฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. สงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนในชุมชนมี
จิตสํานึกในการวมอนุรักษ

 
                

 

3. ปรับปรุงภูมิทัศนใน
เขตชุมชนและเมือง 

แผนงาน 
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

2.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

3. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน  

ผลผลิต/โครงการ 
 

- โครงการทําความสะอาด 
- โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 

- โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 
- โครงการปรับปรุงกอสรางสถานที่ทิ้งขยะ 

- โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใช
พลังงานทดแทน ของชุมชน 

แบบ ยท 01 

5. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ใชพลังงาน
ทดแทน 

4. จัดทําระบบการกําจัด
ขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจน
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา  
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

1. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และ ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป  

 
 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
 

3. เสริมสรางและทํานุบํารุง
ศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู 
สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

2. สงเสริมและสนับสนุนภูมิ
ปญญาทองถิ่นและปูชนีย
บุคคล 

แผนงาน 
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ผลผลิต/โครงการ 
 

- โครงการอุดหนุนจัดทําริ้ว
ขบวนแหงานของดีเมืองนราฯ 
- โครงการอุดหนุนการแขงขัน
เรือกอและชิงถวยพระราชทาน 
 

-โครงการออกคายพัฒนาของเยาวชน 
- โครงการกอสรางอาคารหองสมุด
ประชาชน 
-โครงการหองสมุดชุมชน 
-โครงการเชิดชูคนดีของชุมชน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 

แบบ ยท. 01 

5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

4. สงเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในทองถิ่น 

2. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน  

 

3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

-โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณีทองถิ่น 
- โครงการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
-โครงการสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
-โครงการวันผูสูงอายุ 
-โครงการบรรยายธรรมแกประชาชนในเขตเทศบาล 
-โครงการอบรมการเรียนการสอน การสอนคัมภีร-อัลกุรอานตาม
ระบบกีรอาตี 
-โครงการคายอบรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา  
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 1. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

     
 
 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
 

1. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
 

แผนงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ตลอดจนสถานท่ีในการ

 
   

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

2. แผนงานการศึกษา 
 

-โครงการกอสรางรั้ว คสล.บริเวณสํานักงานเทศบาล 
-โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารสํานักงาน 
-โครงการสํารวจและปรับปรุงเลขหมายประจําบาน 
-โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
-โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โครงการเทศบาลพบประชาชน 
-โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
-โครงการจัดทําวารสารเผยแพรขาวสารผลงานของเทศบาล 
-       ฯลฯ 

- โครงการกอสรางศาลาจุดรบัสงเด็ก
นักเรียน 
- โครงการกอสรางทางเดินพรอมทีกันแดด
บริเวณรอบของศนูยพฒันาเด็กเล็ก 
-โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ของ
ศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

- โครงการจัดทาํแผนชุมชน 
- โครงการประชาคม
เทศบาล 

 

แบบ ยท 01 

4. ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ี
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

5. สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอ
การปฏิ บัติ ง าน เ พ่ือกา รบ ริกา ร

  
 

6. พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธ
และเผยแพรการดําเนินงานขององคกรเพ่ือ 
                 ี

 
 3. แผนงานสรางความเขมแข็ง

ชุมชน  
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แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

ตามแบบ ยท.02 
 



3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบูเกะตา 
Strategy Map 

 

วิสัยทัศน 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจกาวหนา  มุงสูสังคมสันติสุข” 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การทองเทีย่ว 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1.ระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบ
จราจร ผังตําบล และ 
ผังเมืองรวม              
จังหวัดไดมาตรฐาน 

2.ประชาชนมีอาชีพ รายได ท่ีม่ันคง
และย่ังยืน บริการดานสวัสดิการสังคม 
กีฬา นันทนาการ  การศึกษาและการ
สาธารณสุขอยางท่ัวถึง การปฏิบัติงาน
ของศูนยปฏิบัติการการ  ตอสูเพื่อ
เอาชนะ ยาเสพติด มีประสิทธิภาพ
ตลอดท้ังประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

3.ประชาชน มีสวนรวมตาม
ระบบประชาธิปไตย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การปฏิบัติ  งาน
ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

4.สงเสริม การตลาด 
การคา การลงทุน เมือง
ชายแดน การทองเท่ียว 
ผลิตภัณฑชุมชน ในทองถิ่น 
อยางม่ันคงและย่ังยืน สู

ประชาคมอาเซียนเพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน 

5. .มีระบบการจัดการขยะ 
น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดท้ัง
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และการใชพลังงาน 
อยางย่ังยืน 

 

6. ทํานุบํารุงศาสนา 
อนุรักษโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ สืบสาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และ ภูมิปญญาทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป 
 

7 .การบริหารจัดการ
องคกรมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

คาเปาหมาย 

1.จํานวนถนนทีเ่พ่ิมขึ้นและได
มาตรฐานและไดรับการบํารุงรักษา 
2. มีแหลงเก็บน้ําที่ไดมาตรฐาน 
3. สิ่งปลูกสรางที่ถกูตองตาม
ระเบียบผังเมือง 
4.ลดอุบตัิเหตุบนถนน 
5.จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 

1.จํานวนกลุมที่มีการสงเสริม
สนับสนนุ 
2.ประชาชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 
 3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนนิการ 
4.จํานวนคร้ังที่จัดการแขงขนั 
5.จํานวนโครงการสนับสนนุการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.จํานวนกลุมในชุมชนมีความ
สามัคคี และมีความเขมแข็งใน
กลุมและองคกร     
2.จํานวนอุปกรณ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ใหมีศักยภาพในการ
ปฏิบัตงิาน 
3.อปพร.ไดมีการฝกทบทวนปละ 
1 คร้ัง 
4.ใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาท
ในแกปญหาความม่ันคง 
 

1.ประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพที่
ม่ันคง   
 2.จํานวนกลุมที่มีการสงเสริม
สนับสนนุ 
3.จํานวนชุมชนที่ไดรับการอบรม
และไดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพีย 
 4.จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ
การพัฒนา 
5.ประชาชนมีความรูและนํา
โครงการตามแนวพระราชดําริมา
ใช 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนนิการ 
2.ประชาชนมีความรูชวยกนั
อนุรักษสิง่แวดลอม 
3.จํานวนสถานที่ทีไ่ดรับการ
ปรับปรุง 
4.ปรับปรุงสถานที่ที่ใชทิง้ขยะไมให
มีผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที ่
 5.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนนิการในการจัดอบรมการใช

พลังงานทดแทน 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนนิการตอป 
2.จํานวนศาสนสถานที่ได
ดําเนนิการทํานุบํารุงศาสนากี่
แหง 
3.สถานที่ทีไ่ดสนับสนุนการ
อนุรักษโบราณวัตถแุละ
โบราณสถานในทองถิน่ 
4.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนนิการดังกลาว 
 

1.จํานวนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรม 
 2.การปฏิบตัิงานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพในการใหบริการประชาชน 
3.ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของเทศบาล 
4.มีการจัดเก็บรายไดรวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ 
5.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการที่
รวมกับประชาชนในพ้ืนที ่
 6.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการ
ประชาสัมพันธเผยแพรเอกสารเพ่ือรองรับ
ประชาคม 
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แบบ ยท.02 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ 

1.บุกเบิก สราง 

ปรับปรุง บํารุงรักษา
ทางคมนาคม สะพาน 
เขื่อน ระบบระบายนํ้า 
2.สรางและปรับปรุง
แหลงนํ้าอุปโภค 
บริโภค 
3.จัดทําผังเมืองรวม
จังหวัด ผังเมืองและ
ผังตําบล 
4.พัฒนาและปรับปรุง
ระบบจราจร 
5.จัดใหมีไฟฟาและ
ระบบคมนาคมอยาง
ท่ัวถึง 

 

1. สงเสริมและสนบัสนุนการสราง
งานสรางอาชีพแบบยัง่ยนืใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น 
 2. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะห
และสวัสดกิารชุมชนแกผูดอยโอกาส
ทางสังคม 
 3. สงเสริมการศึกษาทัง้ใน นอก
ระบบและตามอัธยาศัย โดย
สนับสนนุใหประชาชนมีสวน 
 รวมในการจัดการศึกษา 
 4. สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัตกิาร
การตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 5. สงเสริมการออกกําลังกาย การ
กีฬา และนนัทนาการ 
6. สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุม
โรค ตลอดจนการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 
7. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

1.สงเสริมใหความรู ความเขาใจ 
แกประชาชน เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบบประชาธิปไตย 
 2.พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถ่ิน 
3.เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษา
ความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
4.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามี

บทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แกปญหาความมั่นคง 

1. สงเสริมการตลาด การคา การ
ลงทุนในทองถิ่น และเมือง
ชายแดน เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
 2. สงเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิน่ 
3. สงเสริมใหประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว 
และแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
5. สงเสริมโครงการตามแนว

พระราชดําริ 

1. อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
2. สงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึก
ในการวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดลอม 
3. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขต
ชุมชนและเมือง 
4. จัดทําระบบการกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 
5. สงเสริมและสนับสนุนการ
ใชพลังงานทดแทน พลเรือน 
การรักษาความปลอดภัยและ
ระบบจราจร 

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู 
สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
2. สงเสริมและสนบัสนุนภูมิ
ปญญาทองถิน่และปูชนีย
บุคคล 
 3. เสริมสรางและทํานุบํารุง
ศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ 
 4. สงเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษโบราณวัตถแุละ
โบราณสถานในทองถิน่ 
5. สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน 

1. พัฒนาความรูความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรมแก
บุคลากรในองคกร 
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ตลอดจน
สถานที่ในการปฏบิัติงาน 
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองคกรตามหลกัธรรมาภิ
บาล 
 4. ปรับปรุงและสรางระบบการ
ใหบริการที่ทนัสมัย รวดเร็ว และ
มีประสิทธภิาพ 
 5. สงเสริมและสรางทัศนคตทิี่ดี
ตอการปฏิบตัิงานเพ่ือการบริการ
ประชาชน 
6. พัฒนาสงเสริมระบบการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรการ
ดําเนนิงานขององคกรเพ่ือ 
รองรับประชาคมอาเซียน   
 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 
 

 
 

 

แผนงาน 
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 
 

 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

 
 

 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

 
 

 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 
 

 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

ตามแบบ ยท.03 
 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

1.เสริมสรางความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และการกระจายรายได

อยางทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่ 1

ดานโครงสราง

พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1ดาน

โครงสรางพื้นฐาน

1. ระบบโครงสราง

พื้นฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบ

จราจร ผังตําบล และผัง

เมืองรวมจังหวัดได

มาตรฐาน

1.ระบบโครงสรางพื้นฐาน มี

มาตรฐาน มีไฟฟาใชทุก

ครัวเรือน การสัญจรไป-มา 

สะดวก การจัดภูมิทัศน

ภายในหมูบาน ที่มีสภาพที่ดี

ขึ้น และสิ่งปลูกสรางที่ถูกตอง

ตามระเบียบผังเมืองรวมจังหวัด

3 6 9 12 ปละ 3 สาย 1.บุกเบิก สราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 

เขื่อน ระบบระบายน้ํา

* โครงการกอสรางถนน คสล. 8 สาย  * 

โครงการกอสรางถนน แอสฟลทติก 2 

สาย                                         * 

โครงการกอสรางคู ระบายน้ํา 5 แหง

กองชาง สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ1ชุมชน 2.สรางและปรับปรุง *โครงการเจาะบอบาดาล กองชาง สํานักปลัดฯ

แหลงน้ําอุปโภค บริโภค

1 2 3 4 ปละ1ชุมชน 3.จัดทําผังเมืองรวม *โครงการจัดทําผังเมือง กองชาง สํานักปลัดฯ

จังหวัดผังเมืองและผัง เทศบาล

ตําบล

1 2 3 4 ปละ 1 สาย 4.พัฒนาและปรับปรุง *โครงการปรับปรุงระบบ กองชาง สํานักปลัดฯ

ระบบจราจร การจราจร

2 4 6 8 ปละ2ขุมชน 5.จัดใหมีฟาและระบบ *โครงการขยายเขตไฟฟา กองชาง สํานักปลัดฯ

โทรคมนาคมอยางทั่วถึง

74

แบบ ยท.03

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยสนับสนุนกลยุทธยุทธศาตร อปท.ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด
2561

คาเปาหมาย

         ตัวชี้วัด      ผลผลิต/

โครงการ

เปาประสงค ความกาว หนาของ

เปาหมาย
2562 2563 2564

ผลผลิต/โครงการ



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2พัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 2

ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 2ดาน

งานสงเสริม

คุณภาพชีวิต

1.ประชาชนมีอาชีพ 

รายได ที่มั่นคงและยั่งยืน

 บริการดานสวัสดิการ

สังคม กีฬา นันทนาการ

การศึกษาและการ

สาธารณสุขอยางทั่วถึง 

การปฏิบัติงานของศูนย

ปฏิบัติการ ตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด มี

ประสิทธิภาพตลอดทั้ง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน

1.ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่

มั่นคงและยั่งยืน บริการดาน

สวัสดิการสังคม กีฬา 

นันทนาการการศึกษาและ

การสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

การปฏิบัติงานของซูนย

ปฏิบัติการ ตอสูเพื่อเอาชนะยา

เสพติด มีประสิทธิภาพตลอด

ทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

ดีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

1 2 3 4 ปละ 1 กลุม 1.สงเสริมและสนับสนุนการสราง

งานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับ

ประชาชนในทองถิ่น

*โครงการจางงานในพื้นที่ สํานักปลัดฯ 

กองชาง     

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

 กองการศึกษา

สํานักปลัดฯ

2 4 6 8 ปละ 2กลุมเปา  

หมาย

2. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะห

และสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาส

ทางสังคม

*โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส คน

พิการ ผูปวยเอดส

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

3 6 9 12 ปละ 3 ครั้ง 3. สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอก

ระบบและตามอัธยาศัย โดย

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา

*โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียน  *โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ                 *โครงการสายใย

สัมพันธวันปดภาคเรียน

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

75

แบบ ยท.03

2561 2562

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาตร อปท.

         ตัวชี้วัด      ผลผลิต/

โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

2564

คาเปาหมาย

2563

กลยุทธความกาว หนาของ

เปาหมาย

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

หนวยสนับสนุนเปาประสงค



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2พัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 2

ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 2ดาน

งานสงเสริม

คุณภาพชีวิต

1.ประชาชนมีอาชีพ 

รายได ที่มั่นคงและยั่งยืน

 บริการดานสวัสดิการ

สังคม กีฬา นันทนาการ

การศึกษาและการ

สาธารณสุขอยางทั่วถึง 

การปฏิบัติงานของศูนย

ปฏิบัติการ ตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด มี

ประสิทธิภาพตลอดทั้ง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน

1.ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่

มั่นคงและยั่งยืน บริการดาน

สวัสดิการสังคม กีฬา 

นันทนาการการศึกษาและ

การสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

การปฏิบัติงานของซูนย

ปฏิบัติการ ตอสูเพื่อเอาชนะยา

เสพติด มีประสิทธิภาพตลอด

ทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

ดีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

1 2 3 4 ปละ 1 กลุม 4. สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการ

การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด

โครงการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพ

ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด

 กอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 5.สงเสริมดานการออกกําลังกาย 

การกีฬา และนันทนาการ

โครงการสงเสริมและสนันสนุนการ

แขงขีนกีฬา

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 6.สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุม

โรค ตลอดจนการพัฒนาดานการ

สาธารณสุข

*โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ในเขต

เทศบาล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 7. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

*โครงการพัฒนาฝมือแรงงานเยาวชนให

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

76

แบบ ยท.03

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2558-2562 เทศบาลตําบลบูเกะตา

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาตร อปท. เปาประสงค

         ตัวชี้วัด      ผลผลติต/

โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยสนับสนุน

2561 2562 2563 2564

ความกาว หนาของ

เปาหมาย



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 3 

เสริมสรางสันคิสุขใน

พื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 3 

ดานการจัด

ระเบียบชุมชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ 3 

ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และ

การรักษาความสงบ

เรียบรอย

1.ประชาชน มีสวนตาม

ระบบประชาธิปไตย มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน การ

ปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยมีประสิทธิภาพ

1.ประชาชนมีความเขาในใน

ระบบประชาธิปไตย

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 1.สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แก

ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองระบบประชาธิปไตย

โครงการฝกอบรมกฎหมายเบื้องตนที่ควร

รูแกประชาชน

สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

2. ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 2. พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตลอดถึงการรักษาความสงบ

เรียบรอยในทองถิ่น

โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ

พนักงานดับเพลิง

สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 3.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบ

เรียบรอย

*โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน

สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 4.สงเสริมใหผุนําศาสนาเขามามี

บทบาทและศักยภาพในการ

แกปญหาความมั่นคง

*โครงการสงเสริมสนับสนุนอบรม

จริยธรรมสัญจรผูนําศาสนาประชาชน

และเยาวชนในเขตเทศบาล

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

77

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาตร อปท. เปาประสงค

         ตัวชี้วัด      ผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย หนวยสนับสนุน

2561 2562 2563 2564

ความกาว หนาของ

เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ยท.03



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1

เสริมสรางความมั้นคง

ทางเศรษฐกิจ และการ

กระจายรายไดอยาง

ทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานการวาง

แผนการลงทุน

พาณิชยกรรมและ

การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานการวาง

แผนการลงทุน

พาณิชยกรรมและ

การทองเที่ยว

สงเสริม การตลาด การคา

 การลงทุน เมืองชายแดน

 การทองเที่ยว ผลิตภัณฑ

ชุมชน ในทองถิ่น อยาง

มั่นคงและยั่งยืน สู

ประชาคมอาเซียนเพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน

1. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

จากการสงเสริมการลงทุน 

ตามเมืองชายแดน

1 2 3 4 ปละ 1 กลุม 1. สงเสริมการตลาด การลงทุนใน

ทองถิ่นและเมืองชายแดนเพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน

*โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 2. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

และผลิตภัณฑในทองถิ่น

*โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ

ของชุมชนในเขตเทศบาล

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 3.สงเสริมใหประชาชนยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

*โครงการถายทอดความรูดานเศรษฐกิจ

พอเพียงใหประชาชนในเขตเทศบาล

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

78

แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาตร อปท. เปาประสงค

         ตัวชี้วัด      ผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยสนับสนุน

2561 2562 2563 2564

ความกาว หนาของ

เปาหมาย



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 3

เสริมสรางความมั้นคง

ทางเศรษฐกิจ และการ

กระจายรายไดอยาง

ทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานการวาง

แผนการลงทุน

พาณิชยกรรมและ

การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานการวาง

แผนการลงทุน

พาณิชยกรรมและ

การทองเที่ยว

สงเสริม การตลาด การคา

 การลงทุน เมืองชายแดน

 การทองเที่ยว ผลิตภัณฑ

ชุมชน ในทองถิ่น อยาง

มั่นคงและยั่งยืน สู

ประชาคมอาเซียนเพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน

1. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

จากการสงเสริมการลงทุน 

ตามเมืองชายแดน

1 2 3 4 ปละ 1 กลุม 4. สงเสริมการทองเที่ยวและแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน

*โครงการปรับปรุงภูมิทัศน กองชาง สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 5.สงเสริมโครงการตามแนว

พระราชดําริ

*สงเสริมโครงการและกิจกรรมอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

79

แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาตร อปท. เปาประสงค

         ตัวชี้วัด      ผลผลติต/

โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยสนับสนุน

2561 2562 2563 2564

ความกาว หนาของ

เปาหมาย



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 3พัฒนา

และเสริมสราง

บานเมืองใหนาอยู บน

พื้นฐานหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 5 

ดานการบริหาร

จัดการและการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5 

ดานการบริหาร

จัดการและการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

1.มีระบบการจัดการขยะ

 น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอด

ทั้งอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

การใชพลังงานอยางยั่งยืน

1. ประชาชนมีความเขาใจใน

ระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย 

สิ่งปฏิกูล อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

1 2 3 4 ปละ 1 กลุม 1.อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

*โครงการอนุรักษแมน้ําลําคลองในชุมชน กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 2. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนใน

ชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกัน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

*โครงการสงเสริมและและสนับสนุนให

ประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกัน

อนุรักษสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 3.ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง *โครงการปรับปรุงภูมิทัศน กองชาง สํานักปลัดฯ

80

แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาตร อปท. เปาประสงค

         ตัวชี้วัด      ผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยสนับสนุน

2561 2562 2563 2564

ความกาว หนาของ

เปาหมาย



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 3พัฒนา

และเสริมสราง

บานเมืองใหนาอยู บน

พื้นฐานหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 5 

ดานการบริหาร

จัดการและการ

อนุรักษทรัพยากร

ธรรม ชาติและ

สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5 

ดานการบริหาร

จัดการและการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

1.มีระบบการจัดการขยะ

 น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอด

ทั้งอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

การใชพลังงานอยางยั่งยืน

1. ประชาชนมีความเขาใจใน

ระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย 

สิ่งปฏิกูล อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

1 2 3 4 ปละ 1 กลุม 4. จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่ง

ปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย

*โครงการกอสราง/ปรับปรุงสถานที่ทิ้ง

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 5. สงเสริมและสนับสนุนการใช

พลังงานทดแทน

*โครงการสงเสริมและและสนับสนุนการ

ใชพลังงานทดแทน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัดฯ

81

แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาตร อปท. เปาประสงค

         ตัวชี้วัด      ผลผลิต/

โครงการ

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยสนับสนุน

2561 2562 2563 2564

ความกาว หนาของ

เปาหมาย

คาเปาหมาย



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 4 

เสริมสรางสันติสุขใน

พื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

1.ทํานุบํารุงศาสนา 

อนุรักษโบราสถาน

โบราณวัตถุ สืบสาน

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

 และภูมิปญญาทองถิ่น

1. ประชาชนมีความเขาใจใน

การทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบ

สานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น ใหคง

อยูสืบไป

2 4 6 8 ปละ 2 โครงการ 1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบ

ทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม

*โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณีทองถิ่น กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 2. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญา

ทองถิ่น และปูชนีย บุคคล

*โครงการวันผูสูงอายุ กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 แหง 3. เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา 

ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

* โครงการอุดหนุนงบประมาณบูรณะศา

สนสถาน

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

1 1 1 1 ปละ 1 แหง 4. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ

โบราณวัตถุและโบราณสถานใน

ทองถิ่น

*โครงการอนุรักษโบราณวัตถุและ

โบราณสถานในทองถิ่น

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

82

แบบ ยท.03

คาเปาหมาย

2561 2562 2563 2564

ความกาว หนาของ

เปาหมาย

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาตร อปท. เปาประสงค

         ตัวชี้วัด      ผลผลิต/

โครงการ

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยสนับสนุน



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 4 

เสริมสรางสันติสุขใน

พื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

1.ทํานุบํารุงศาสนา 

อนุรักษโบราสถาน

โบราณวัตถุ สืบสาน

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

 และภูมิปญญาทองถิ่น

1. ประชาชนมีความเขาใจใน

การทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบ

สานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น ใหคง

อยูสืบไป

2 4 6 8 ปละ 2 โครงการ 5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและ

เยาวชนและประชาชน

*โครงการบรรยายธรรมแกประชาชนใน

เขตเทศบาล

กองการศึกษา สํานักปลัดฯ

83

ผลผลิต/โครงการกลยุทธ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาตร อปท. เปาประสงค

         ตัวชี้วัด      ผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03

หนวยสนับสนุน

2561 2562 2563 2564

ความกาว หนาของ

เปาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2558-2562 เทศบาลตําบลบูเกะตา

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 4 

เสริมสรางสันคิสุขใน

พื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 7 

ดานการบริหาร

จัดการตามหลัก    

 ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 7 

ดานการบริหาร

จัดการตามหลัก    

 ธรรมาภิบาล

1.การบริหารจัดการ

องคกรมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล

1. บุคลากรมีความรูในการ

บริหารจัดการใหองคกรมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรร

มาภิบาล

1 1 1 1 ปละ 1 โครงการ 1. พัฒนาความรูความสามารถและ

คุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรใน

องคกร

*โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงานของฝายบริหารสมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานและลูกจางเทศบาล

สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 2.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการ

ปฏิบัติงาน

*โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน      

 *ครุภัณฑคอมพิวเตอร           *

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

สํานักปลัด กอง

คลัง กองชาง 

กองสาธารณสุข

 กองการศึกษา

สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 3.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

* โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน

สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

1 1 1 1 ปละ 1 ครั้ง 4. ปรัปบรุงและสรางระบบการ

ใหบริการที่ทันสมัยรวเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

*โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลของ

หนวยงาน

สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

84

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาตร อปท. ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยสนับสนุนเปาประสงค

         ตัวชี้วัด      ผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03

กลยุทธความกาว หนาของ

เปาหมาย
2561 2562 2563 2564



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 3 

เสริมสรางสันคิสุขใน

พื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 7 

ดานการบริหาร

จัดการตามหลัก    

 ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 7 

ดานการบริหาร

จัดการตามหลัก    

 ธรรมาภิบาล

1.การบริหารจัดการ

องคกรมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล

1. บุคลากรมีความรูในการ

บริหารจัดการใหองคกรมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรร

มาภิบาล

1 2 3 4 ปละ 1 โครงการ 5.สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอ

การปฏิบัติงานเพื่อการบริการ

ประชาชน

*โครงการเทศบาลพบประชาชน สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

1 2 3 4 ปละ 1 ครั้ง 6.พัฒนาสงเสริมระบบการ

ประชาสัมพันธและเผยแพรการ

ดําเนินงานขององคกรเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน

*โครงการสงเสริมการดําเนินงานของ

ศูนยขอมูลขาวสาร

กองคลัง สํานักปลัดฯ
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กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยสนับสนุน

2561 2562 2563 2564

ความกาว หนาของ

เปาหมาย

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาตร อปท. เปาประสงค

         ตัวชี้วัด      ผลผลิต/

โครงการ

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03



สวนที่ 4  
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏบิัต ิ

 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 โครงสรางพ้ืนฐาน บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ทต.บูเกะตา 
  บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา ทต.บูเกะตา 
  บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง ทต.บูเกะตา 
2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ทต.บูเกะตา 

   การรักษาความสงบฯ สํานักปลัด ทต.บูเกะตา 
  บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา ทต.บูเกะตา 
  บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทต.บูเกะตา 
  บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห กองการศึกษา ทต.บูเกะตา 
  บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง, 

กองสาธารณสุขฯ 
ทต.บูเกะตา 

  บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

กองการศึกษา ทต.บูเกะตา 

  บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทต.บูเกะตา 

  การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

ทต.บูเกะตา 

3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ทต.บเูกะตา 

  บริหารทั่วไป การรักษาความสงบฯ สํานักปลัด ทต.บูเกะตา 
  บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
กองการศึกษา ทต.บูเกะตา 

4 ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทต.บูเกะตา 

  บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง ทต.บูเกะตา 
  บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
กองการศึกษา ทต.บูเกะตา 

5 ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ทต.บูเกะตา 

  บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง 
กองสาธารณสุขฯ 

ทต.บูเกะตา 

  บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

กองการศึกษา ทต.บูเกะตา 

 



ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  

บริหารทั่วไป  บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ทต.บูเกะตา 

  บริการชุมชนและสังคม  สรางความ 
เขมแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา ทต.บูเกะตา 

  บริการชุมชนและสังคม  การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทต.บูเกะตา 

7 ดานการบริหารจัดการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 

บริหารทั่วไป  บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด 
กองคลัง 
 

ทต.บูเกะตา 

  บริการชุมชนและสังคม  การศึกษา กองการศึกษา ทต.บูเกะตา 
  บริการชุมชนและสังคม  สรางความ 

เขมแข็งของชุมชน 
สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

ทต.บูเกะตา 

 
หมายเหตุ: ๑. ยุทธศาสตรใหลงยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑ ยุทธศาสตร อาจจะม ี  หลายดาน หลายแผนงานก็ได และ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก/หนวยงานสนับสนุน มีหลายหนวยงานตามความเปนจริงได 
๒.ดาน ใหลงดาน ตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน ดานบริหารทั่วไป ดานบริการชุมชนและสังคม เปนตน 
๓.แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห เปนตน  
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บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
ตามแบบ แบบ ผ.07 

 



แบบ ผ.07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 200,000                1 200,000                1 200,000               1 200,000               4             800,000                

1.2 แผนงานการศึกษา 1 80,000                  1 80,000                  1 80,000                 1 80,000                 4             320,000                

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 43 49,063,000           43 49,063,000           43 49,063,000           43 49,063,000          172        196,252,000         

รวม 45 49,343,000          45 49,343,000          45 49,343,000         45 49,343,000         180        197,372,000         
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป 2564 รวม 4 ป



แบบ ผ.07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 420,000                1 420,000                1 420,000               1 420,000               4             1,680,000             

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 340,000                3 340,000                3 340,000               3 340,000               12          1,360,000             

๒.3 แผนงานการศึกษา 14 10,435,600           14 10,435,600           14 10,435,600           14 10,435,600          56          41,742,400           

๒.4 แผนงานสาธารณสุข 10 1,930,000             10 1,930,000             10 1,930,000             10 1,930,000            40          7,720,000             

๒.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 100,000                3 100,000                3 100,000               3 100,000               12          400,000                

๒.6 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2,100,000             3 2,100,000             3 2,100,000             3 2,100,000            12          8,400,000             

๒.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 585,000                7 585,000                7 585,000               7 585,000               28          2,340,000             

๒.8 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 6 950,000                6 950,000                6 950,000               6 950,000               24          3,800,000             

๒.9 แผนงานงบกลาง 4 3,070,400             4 3,070,400             4 3,070,400             4 3,070,400            16          12,281,600           

รวม 51 19,931,000          51 19,931,000          51          19,931,000         51          19,931,000         204        79,724,000           
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป 2564 รวม 4 ป



แบบ ผ.07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 600,000                3 600,000                3 600,000               3 600,000               12          2,400,000             

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 1,532,050             5 1,532,050             5 1,532,050             5 1,532,050            20          6,128,200             

3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 350,000                2 350,000                2 350,000               2 350,000               8             1,400,000             

รวม 10 2,482,050            10 2,482,050            10 2,482,050           10 2,482,050           40          9,928,200             
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป 2564 รวม 4 ป



แบบ ผ.07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการ

ลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 50,000                  1 50,000                  1 50,000                 1 50,000                 4             200,000                

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 15,500,000           2 15,500,000           2 15,500,000           2 15,500,000          8             62,000,000           

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 950,000                4 950,000                4 950,000               4 950,000               16          3,800,000             

รวม 7 16,500,000          7 16,500,000          7 16,500,000         7 16,500,000         28          66,000,000           
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป 2564 รวม 4 ป



แบบ ผ.07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 10,000                  2 10,000                  2 10,000                 2 10,000                 8             40,000                  

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,900,000             5 1,800,000             5 1,800,000             5 1,800,000            20          7,300,000             

5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 300,000                1 300,000                1 300,000               1 300,000               4             1,200,000             

รวม 8 2,210,000            8 2,110,000            8 2,110,000           8 2,110,000           32          8,540,000             
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป 2564 รวม 4 ป



แบบ ผ.07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี    และภูมิปญญาทองถิ่น

6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 120,000                2 120,000                2 120,000               2 120,000               8             480,000                

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 1,130,000             7 1,130,000             7 1,130,000             7 1,130,000            28          4,520,000             

6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 1,681,300             11 1,681,300             11 1,681,300             11 1,681,300            44          6,725,200             

รวม 20 2,931,300            20 2,931,300            20 2,931,300           20 2,931,300           80          11,725,200           
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป 2564 รวม 4 ป



แบบ ผ.07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล

7.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 17 7,620,000             17 7,620,000             17 7,620,000             17 7,620,000            68          30,480,000           

7.2 แผนงานการศึกษา 3 800,000                3 800,000                3 800,000               3 800,000               12          3,200,000             

7.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 50,000                  2 50,000                  2 50,000                 2 50,000                 8             200,000                

รวม 22 8,470,000            22 8,470,000            22 8,470,000           22 8,470,000           88          33,880,000           

รวมทั้งสิ้น 163 101,867,350         163 101,767,350         163 101,767,350         163 101,767,350        652 407,169,400         

95

รวม 4 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป 2564
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
ตาม แบบ ผ.01 

 



             

 
 
  2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                          แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

   ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
      ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน  
                   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

 
ผลลพัธที่คาดวา 

จะไดรับ 

 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 
2564 

  (บาท) 
 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
การจราจร 

- เพ่ือความสะดวกปลอดภัยของ
ประชาชนในการสัญจรทางถนน  
- เพ่ือดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยในพ้ืนที่รองรบัการขยาย
ของชุมชนและการเติบโตของเมือง
ชายแดน 
- เพ่ือรองรับการเปดดานถาวร
ไทย-มาเลเซีย การเขาสูประชาคม
อาเซียน  

- ติดต้ัง ปรับปรุง เครื่องหมาย   
ปายบอกเสนทางจราจรในเขต
เทศบาล ฯลฯ 
-  ตีเสนเครื่องหมายจราจรและ
ปรับปรุงชองทางจราจร กระจก
โคง ฯลฯ 
- จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ
อ่ืนเก่ียวเน่ืองกับงานดานจราจร 
การจัดระเบียบการคมนาคม 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความรู 

- ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน มีความ
เปนระเบียบในการ
ใชยานพาหนะ
เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - 
 

- 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- 
 

- 
 

- 
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 แบบ ผ.01  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
   ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน  
                   1.2 แผนงานการศึกษา        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 
2564 
(บาท) 

 
1 
 

โครงการจัดทําปายชุมชน
และสถานที่สาํคัญในชุมชน 

-เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยภายใน
ชุมชนในการบรหิารงาน 

-จัดทําปายชมุชนและ
สถานที่สําคัญในชมุชน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

รอยละ
ของชุมชน
มีปายบอก 

-ทุกชุมชนมปีายบอก
สถานที่ทาํงานของชมุชน 

กองการศึกษา 
 

รวม 1 โครงการ - 
 

- 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
98 



             

 
แบบ ผ.01  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

   ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน  
                   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค 

- เพ่ือใชเปนสถานที่ในการประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

- ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
12 เมตร (ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด) จํานวน 8 ชุมชน 

800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

- ชุมชนมีสถานที่ใน
การดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ  

กองชาง 

2 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค 

- เพ่ือใชเปนสถานที่ในการประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

- ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
12 เมตร (ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด)  จํานวน 8 ชมุชน 

450,000 450,000 450,000 450,000 รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

- ชุมชนมีสถานที่ใน
การดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ  

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.  
แยกจากถนนบูเกะตาตือเงาะ 
ตลาดบูเกะตา 

- เพ่ือใหประชาชนมีเสนทางใชสัญจร
สะดวกขึ้น 

- ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร  
กวาง 4  ม. ยาว  58  ม.  
หนา  0.15 ม. 

174,000 
(2560:166,000) 

174,000 174,000 174,000 รอยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 

- ทําใหประชาชนมี
เสนทางใชสัญจร
เพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า
บริเวณชุมชน สูงาบาโอะ 

-  เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าทวม
ขัง   

-  คูระบายนํ้า คสล.ขนาดกวาง  
0.50  ม. ยาว 200  ม.   

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

-  ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้าไดดีและ
แกไขปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน คสล.บริ
เวณชุมชนบานสะบือรัง 

-เพ่ือใหประชาชนมีเสนทางใชสญัจร
สะดวกขึ้น 

-ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
190 เมตร  

390,000 390,000 390,000 390,000 รอยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 

- ทําใหประชาชนมี
เสนทางใชสัญจร
เพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า 
คสล.ตามแนวถนนมัสยิดบูเกะตา  

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง - ขนาดกวาง 0.60 เมตร  ยาว   
150  เมตร หนา 0.12 เมตร  

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

- ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกยิ่งขึ้น 

กองชาง 

7 โครงการบุกเบิกถนน แยกจาก
ถนน บือเจาะกลาดี    

- เพ่ือเปนเสนทางเขา 
ออกภายในชุมชน 

- ถนน   กวาง 5.00 ม. ยาว  
150  ม.   

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 

-  เพ่ือเปนเสนทาง 
เขาออกภายในชุมชน 

กองชาง 
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 แบบ ผ.01  
        ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน  
                        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 
2564 
(บาท) 

 
8 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า  คสล. 

ตามแนวถนนกําปงเจะเด็ง            
(ตอจากโครงการเดิม) 

-  เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง -  คูระบายนํ้าคสล.กวาง0.50 ม.ยาว 
30 ม.  ลึกเฉลี่ย  0.60 ม.   
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

120,000 120,000 120,000 120,000  รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

-  ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้า 
ไดดีเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางคูระบายนํ้าคสล.   
ตามแนวถนนบูเกะตาตือเงาะ  

- เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้า - ขนาดกวาง 0.80  ม.  
ยาว  814  ม.  

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

- ทําใหเกิดการระบาย
นํ้าไดดีและแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า  คสล.  
แยกจากถนนกําปงเจะยอ  ซอย 4  
บานเจะยอ 

-  เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง -  กอสรางคูระบายนํ้า  คสล. ขนาด
กวาง 0.50 ม. ยาว 80 ม.       ลึก
เฉลี่ย 0.60 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

-  ทําใหการระบายนํ้า
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 
11 

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกจาก
ถนนกําปงละหาร-ถนนซูงาดูซง 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการใช
เสนทางสัญจร 

-ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร   
ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร  

676,000 676,000 676,000 676,000  รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองชาง 

12 โครงการบุกเบิกถนนแยกจากสายกํา
ปงสูกา - ถนนกําปงเจะยอ   

-  เพ่ือใหประชาชนมีเสนทางใช
สัญจรไปมาระหวางหมูบาน
สะดวกขึ้น 

-  บุกเบิกถนน ขนาดผิวจราจร  
กวาง  6  ม. ยาว  1000  ม.  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

-ทําใหประชาชน 
มีเสนทางใชในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

13 โครงการขุดลอกคูระบายนํ้าชมุชน
บานบือแนบาร-ูคลองโละจูด 
 

-เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง -ขนาดปากคูกวาง 3.00 เมตร ทองคู
กวาง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

-ทําใหการระบายนํ้าได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

14 โครงการบุกเบิกถนนหลังมัสยิด  
บานบูเกะตา – โรงเรียนบานบูเกะตา 

- เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง 
ใชสัญจรสะดวกขึ้น 

-ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร  

700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

-ทําใหประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ตามแนวถนนกําปงเจะยอ   

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังตาม
แนวถนน 

- คูระบายนํ้า คสล. กวาง 0.50 ม..  
ยาว  250  ม.  ลึกเฉลี่ย  0.60  ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

-  ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้าไดดียิ่งขึ้น 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.
ตามแนวถนนมัสยิด          บูเกะตา 
ซอย 2 

- เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้า - ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว  
60 เมตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

- ทําใหเกิดการระบาย
นํ้าไดดีและแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.
สายหลังบาลาเซาะหปะจู ชุมชน
บานบือแนบาร ู

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังตาม
แนวถนน 

- ขนาดกวาง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย   
0.80 ม. ยาว 200 ม.  

760,000 760,000 760,000 760,000 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

- ทําใหเกิดการระบาย
นํ้าไดดียิ่งขึ้น 

กองชาง 

100 



             

 
แบบ ผ.01  

   ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน  
                   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

 
ผลลพัธที่คาดวา 

จะไดรับ 

 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 
2564 
(บาท) 

 
18 โครงการกอสรางคูระบายนํ้าคสล. 

แยกจากถนนบูเกะตาตือเงาะ ซอย 
1   (ตอจากโครงการเดิม) 

- เพ่ือแกไขปญหาการ
ระบายนํ้า 

- ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว  
19 เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

- ทําใหเกิดการระบายนํ้า
ไดดียิ่งขึ้น 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารปู
ตัววีหลังโรงเรียนตาดีกา       บาน
เจะยอ 

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง
ตามแนวถนน 

- ขนาดปากกวาง 1.00 เมตร              
ทองกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
 0.80  เมตร  ยาว  120  เมตร  

120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

-ทําใหเกิดการระบายนํ้า
ไดดียิ่งขึ้น 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนน คสล.แยก
จากถนนเจะเด็ง-ถนนตันหยงบือ
ลาเตะ  

- เพ่ือใหเกิดความสะดวกใน
การใชเสนทางสญัจร 

- ขนาดกวาง 4.00 ม.  ยาว  300  
ม.   

1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองชาง 

21 โครงการปรับปรุงยกระดับผิว
จราจร ถนนกําปงเจะยอ  

- เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว  100  เมตร   

540,000 540,000 540,000 540,000 รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.   
แยกจากถนนกําปงสูกา บาน
สะบือรัง  

-  เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง
ตามแนวถนน 

- ขนาดกวาง 0.80 เมตร   
ยาว  150  เมตร   

840,000 840,000 840,000 840,000 รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

- ทําใหเกิดการระบายนํ้า
ไดดียิ่งขึ้น 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า 
คสล .  สายบานเจะเด็ง 

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง
ตามแนวถนน 

- ขนาดกวาง 0.80 เมตร   
ยาว  100  เมตร  

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

- ทําใหเกิดการระบายนํ้า
ไดดียิ่งขึ้น 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า  
คสล. เชื่อมกับถนนบือเจาะกลาดี 

- เพ่ือแกไขปญหาการ
ระบายนํ้า 

- คูระบายนํ้าคสล.กวาง 0.80 ม. 
ยาว  400  ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

- ทําใหเกิดการระบายนํ้า
ไดดีและแกไขปญหานํ้า
ทวมขัง 

กองชาง 
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แบบ ผ.01  
   ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน  
                   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลลพัธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

25 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.       
ตามแนวถนนกําปงสูกา 

-  เพ่ือแกไขปญหาการ
ระบายนํ้าทวมขัง   

-  คูระบายนํ้า คสล.ขนาด 
กวาง  
0.50  ม. ยาว 100  ม.  ลึก
เฉลี่ย 0.60 ม.  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

-  ทําใหเกิดการระบาย
นํ้าไดดีและแกไขปญหา
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

26 โครงการบุกเบิกถนนพรอมผิวจราจรคสล.
และระบบคูระบายนํ้า คสล.บริเวณชุมชน 
สูงาบาโอะ-แมนํ้าสุไหงโก-ลก  

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง
ตามแนวถนน 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร  ยาว 150  เมตร  

1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

- ทําใหเกิดการระบายนํ้า
ไดดียิ่งขึ้น 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนนคสล.แยกจากทาง
หลวง 4057 – ตลาดริมนํ้าชายแดน      
บูเกะตา 

- เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
ใชสัญจรสะดวกขึ้น 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร     ยาว  150   เมตร 

675,000 675,000 675,000 675,000 รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

- ทําใหประชาชนมี
เสนทางใชสัญจรเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนน คสล.แยกจากทาง
หลวง 4057 – ถนนเขื่อนแมนํ้า            
สุไหงโก-ลก 

- เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
ใชสัญจรสะดวกขึ้น 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.  
ยาว  200  เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

- ทําใหประชาชนมี
เสนทางใชสัญจรเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

29 โครงการบุกเบิกถนนพรอมคสล.ภายใน
ชุมชนบานสูแก  

- เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
ใชสัญจรสะดวกขึ้น 

-ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร  

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

- ทําใหประชาชนมี
เสนทางใชสัญจรเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนนคสล.            
บริเวณสนามกีฬา 

-เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมารอบสนามกีฬา 
 

-ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
200 เมตร  

850,000 850,000 850,000 850,000 รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

-ทําใหประชาชนทีม่าใช
บริการมเีสนทางในการ
สัญจรสะดวก 
สบาย 

กองชาง 

31 โครงการเจาะบอบาดาลพรอมกอสรางแทน
วางถังเก็บนํ้า พรอมเครื่องสูบนํ้า  

- เพ่ือกอสรางแหลงนํ้า
อุปโภคบริโภคของชุมชน
ภายในเขตชุมชนเทศบาล
ตําบลบูเกะตา 

- เจาะบอบาดาลพรอมแทนวาง
ถังเก็บนํ้า พรอมเครื่องสูบนํ้า
ชนิดสูบบาดาล จํานวน 8 
ชุมชน         

250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

-  ทําใหประชาชนใน
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
มีนํ้าอุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 

102 



             

 
แบบ ผ.01  

   ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน  
                   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

 
ผลลพัธที่คาดวา 

จะไดรับ 

 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 
2564 

  (บาท) 
 

32 โครงการจัดทําปายชื่อถนน 
ซอย ภายในเขตเทศบาล 

-เพ่ือความสะดวกในการสัญจร   
ไปมา 

-จัดทําปายชื่อถนน ซอย 
ภายในเขตเทศบาล 

125,000 125,000 125,000 125,000 รอยละ
ของ
ประชาชน
พึงพอใจ 

-ประชาชนสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 

กองชาง 

33 โครงการจัดซ้ือพรอมติดต้ังซุม
โคมไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย
ตามซุมถนน และซุมชมุชนตาง 
ๆ ภายในเขตเทศบาล 

-เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชจาก
พลังงานแสงอาทิตยตามซุม
ถนนและซุมชุมชนตาง ๆ 

-จัดซ้ือพรอมติดต้ังซุมโคมไฟฟา 
พลังงานแสงอาทิตยตามซุม
ถนน และซุมชุมชนตาง ๆ 
ภายในเขตเทศบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ
ของ
ประชาชน
พึงพอใจ 

- ทําใหมีไฟฟาแสง
สวางอยางทั่วถึง 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

34 โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ  

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาแสง
สวางสาธารณะใชทั่วถึงทั้งใน
ชุมชนและตามแนวถนนตางๆ 

- ติดต้ังไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะในเขตชุมชนและตาม
แนวถนนภายในเขตเทศบาล 

300,000 
 (2557 :320,000) 
(2556 :220,000) 

300,000 300,000 
 

300,000 
 

รอยละ
ของ
ประชาชน
พึงพอใจ 

- ทําใหมีไฟฟาแสง
สวางสาธารณะอยาง
ทั่วถึง 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

35 
 

โครงการจัดทําระบบผังเมือง
รวมของเทศบาลทั้งระบบ 

- เพ่ือเทศบาลสามารถกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่อยาง
มีประสทิธิภาพและถูกทิศทาง 

-  จัดทําระบบผังเมืองรวมของ
เทศบาล  พ้ืนที่  
7.04 ต.ร.ก.ม.  
  

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

รอยละ
ของ
ประชาชน
พึงพอใจ 

- ทําใหเกิดการพัฒนา
เมืองเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
และมีทิศทาง  

กองชาง 
 

36 โครงการจัดทําปาย สญัลักษณ 
สถานที่ และแหลงทองเที่ยว 
ตาง ๆ ฯลฯ ภายในเขต
เทศบาล 

-เพ่ือความสะดวกใหกับ
ประชาชนจากนอกพ้ืนที่ ที่
เดินทางเขามาในเขตเทศบาล 

- จัดทําปาย สัญลักษณ สถานที่
และแหลงทองเที่ยวตาง ๆ 
ภายในเขตเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ
ของ
ประชาชน
พึงพอใจ 

-ประชาชนมีความ
สะดวกในการติดตอ
ประสานงาน 

กองชาง 

รวม 36 โครงการ - - 22,267,000 22,267,000 22,267,000 

 
22,267,000 - 

 
- 
 

- 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                  แบบ ผ.01 

        
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  
 2564 

   (บาท) 
 

1 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

- เพ่ือแกปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
เพ่ือใหมีประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนที่ 

420,000 
(2560 : 420,000) 
(2559 : 234,000) 
(2558 : 435,000) 

 

420,000 
 

420,000 
 

420,000 
 

รอยละของ
ประชาชนมีงาน
ทํา 

- ลดปญหาการ
วางงานและกระตุน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ไดใน
ระดับหน่ึง 

สํานักปลัด 

รวม 1  โครงการ - 
 

- 
 

420,000 
 

420,000 
 

420,000 
 

420,000 
 

- 
 

- 
 

- 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                       แบบ ผ.01 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  
 2564 

   (บาท) 
 

1 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
(แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน) 

- เพ่ือแกปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
เพ่ือใหมีประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนที่ 

330,000 
(2560 : 312,000) 

 

330,000 330,000 330,000 รอยละของ
ประชาชนมีงาน
ทํา 

- ลดปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ไดในระดับหน่ึง 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - 
 

- 
 

330,000 
 

330,000 330,000 330,000 - 
 

- 
 

- 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                           
      แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
 (แผนงานการศึกษา) 

- เพ่ือแกปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
เพ่ือใหมีประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนที่ 

460,๐๐๐ 
(2560 : 468,000) 

 

460,๐๐๐ 
 

460,๐๐๐ 
 

460,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมีงานทํา 

- ลดปญหาการ
วางงานและกระตุน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ไดใน
ระดับหน่ึง 

กองการศึกษา 

2 โครงการสายใยสมัพันธวันปด
ภาคเรียน 

- เพ่ือใหผูปกครองชุมชนได
ตระหนักถึงความสําคัญและ
คุณคาทางการศึกษา 

-จัดทําโครงการในวันปด
ภาคเรียนของศูนยเด็ก และ
มีกิจกรรมใหหนวยงานใน
พ้ืนที่มีสวนรวมในการจัด
งาน 

35,000 
(2560:35,000) 
(2559:35,000) 
(2558:35,000) 

35,000 35,000 35,000 รอยละของ
ผูปกครองที่มารวม
กิจกรรม 

- นักเรียน ผูปกครอง 
และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหความสําคัญใน
กิจกรรมของศูนยเด็ก 
ฯ 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดหาอุปกรณการ
เรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

- เพ่ือใหมีสื่อ อุปกรณการ
เรียนการสอน มาใชในการจัด
ประสบการณใหแกเด็กและ
อํานวยความสะดวก 
แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- สนับสนุนงบประมาณและ
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณการ
เรียนการสอนแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐,๐๐๐ 
(2558:30,000) 
(2557:30,000) 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

รอยละของเด็กมี
อุปกรณการเรียน 

- นักเรียนจะไดมี
อุปกรณที่ดีและมี
คุณภาพสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมยั 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดทัศนศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
  

-  เพ่ือสรางความสัมพันธ 
อันดีระหวางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กกับผูปกครอง  เด็กไดรับ
ความรูและมีประสบการณ 

-  จัดทัศนศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน ๑ 
ครั้ง 

20,000 ๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 20,000 รอยละของเด็กที่
รวมกิจกรรมฯ 

-  เด็กไดเรียนรูเพ่ิมขึ้น
จากกิจกรรมในการ 
ทัศนศึกษา  

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.01  
            ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
   (บาท) 

 
5 โครงการเจาะบอบาดาล -เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

นํ้าใชอยางพอเพียง 
-เจาะบอบาดาลใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

-ทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีนํ้าใชอยางพอเพียง 

กองการศึกษา 

6 โครงการงานวิชาการสงเสรมิการ
เรียนรูของหนูนอยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯ 

- เพ่ือเปนการไดเปดโลก
ทัศนเด็กเล็กใหกวางไกล
ระหวางผูปกครอง ครู และ
เด็กเล็ก 

- จัดกิจกรรมงานวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยรวมกับประชาชน
ผูปกครองและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละเด็กพึงพอใจ - เกิดการเรียนรูรวมกัน 
เกิดความตระหนักในการ
สงเสริมการศึกษาทุก
ระดับชั้น เปนแรง 
จูงใจใหเด็กรักการเรียน 

กองการศึกษา 

7 โครงการทัศนศึกษาเพ่ิมการเรยีนรู
และประสบการณของ บุคลากร
ทางการศึกษา 

- เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียน
การสอน การบริหารงาน
และแลกเปลีย่น
ประสบการณ ของบุคลากร
ทางการศึกษา 

- สนับสนุนการทัศน
ศึกษาดูงานของบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

50,000 
(2560:80,000) 

50,000 50,000 50,000 รอยละผูเขารวม
โครงการพึงพอใจ 

- ทําใหบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู นํามา
ประยุกตใชในการสอน
และการบรหิารงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ
ตอไป 

กองการศึกษา 

8 โครงการกอสรางรั่วศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

- เพ่ือความปลอดภัยและ
ความเปนระเบยีบเรยีบรอย
ของสถานที่รราชการ 

- ขนาดยาว 40 เมตร สูง 
1.60 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

- ทําใหมีความปลอดภัย
และเปนสัดสวนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

กองการศึกษา 

9  โครงการปรับปรุงอาคารภายใน
และภายนอกของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและพ้ืนที่ในบริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด) 

- เพ่ือปรับปรุงศูนย ฯใหมี
ความพรอมตอการใชงาน
และมีความปลอดภัย  

-  ปรับปรุง อาคารและ
พ้ืนที่ในบริเวณของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

200,000 
(2560:403,000) 

(2559:73,900) 
(2557:250,000) 

 

200,000 200,000 200,000 1 หลัง  - ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

10 โครงการจัดทําปายประชาสมัพันธ -เพ่ือใชในงานประสัมพันธ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

- จัดทําปาย
ประชาสมัพันธ  
จํานวน 7 ปาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 7 ปาย -ไดประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.01  
            ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
   (บาท) 

 
11 โครงการปรับปรุงสนาม

เด็กเลนของเทศบาล 
-เพ่ือความปลอดภัยของ
อุปกรณเด็กเลน 

-ปรับปรุงสนามเด็กเลนของ
เทศบาลใหมปีระสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการใช
อุปกรณ 

800,000 
(2560:882,300) 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

อุปกรณเด็ก
เลนมีความ
ปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน 

-ทําใหเด็กมีความปลอด
ในการใชอุปกรณ 

กองการศึกษา 

12 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบรหิาร
สถานศึกษา  

-เพ่ือเปนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาในการ
จัดหาคาอาหารกลางวัน 

- สถานศึกษามีอาหาร
กลางวันใหกับเด็ก 

600,000 
(2560:524,300) 

600,000 600,000 600,000 รอยละเด็กพึง
พอใจ 

- ทําใหเด็กมีสุขภาพ
รางกายทีส่มบูรณแข็งแรง 

กองการศึกษา 

รวม 12  โครงการ - 
 

- 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

- 
 

- 
 

- 
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 2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                           
 แบบ ผ.01  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

    ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  
 2564 

   (บาท) 
 

1 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
 (แผนงานสาธารณสุข) 

- เพ่ือแกปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
เพ่ือใหมีประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนที่ 

800,000 
(2560:936,000) 

 

800,000 800,000 800,000 รอยละของ
ประชาชนมีงานทํา 

- ลดปญหาการ
วางงานและกระตุน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ไดใน
ระดับหน่ึง 

กองสาธารณสุข ฯ 

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสู
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของ
เทศบาล 

- เพ่ือเปนการลดปญหายา
เสพติดและสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการปฏิบัติการ
ตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด
ระดับทองถิ่นและระดับ
ชุมชน 

- จัดต้ังศูนยปฏิบัติการการ
ตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด
ของเทศบาลพรอมวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑเพ่ือ
ดําเนินการและปฏิบัติการ 
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดฯลฯ 

10๐,๐๐๐ 
(2560:100,000) 
(2559:30,000) 
(2558:70,000) 

 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

รอยละของเยาวชน
พึงพอใจ 

- ทําใหประชาชนและ
ชุมชนในเขตเทศบาล
เปนเขตปลอดยาเสพ
ติด 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการรณรงคตอตาน   
ยาเสพติด 
 

- เพ่ือใหประชาชนรับรูถงึพิษ
ภัยของยาเสพติด 

-  จัดทําโครงการรณรงค 
ปละ  ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของเยาวชน
พึงพอใจ 

- ทําใหประชาชนและ
ชุมชนปลอดภัยจากยา
เสพติด 

กองสาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.01  
            ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  
 2564 

   (บาท) 
 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ  
อสม. ในเขตเทศบาล 
 

- เพ่ือให อสม. มีความรู มี
ทักษะ และมีประสิทธิภาพ
ในการแกไขปญหาดาน
สาธารณสุข 

-  อสม. จัดทําโครงการ
แกไขปญหาสาธารณสุข
รวมกับชุมชน จัดประชุม 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

๑0๐,๐๐๐ 
(2559:80,000) 
(2558:100,000) 
(2557:120,000) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละ อส
ม.พึงพอใจ 

- อสม.ของเทศบาล
สามารถปฏิบัติงาน
อยางมปีระสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

5 โครงการสาธารณสุข 
มูลฐาน 

- เพ่ือใหความรู ปองกัน 
ควบคุม โรคติดตอในชุมชน 
เชน โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก และโรคติดตอ 
อ่ืน ๆ 

-  จัดกิจกรรมรณรงค 
ประชาสมัพันธ  และออก
ปฏิบัติการ ควบคุม 
ปองกัน โรคติดตอ ฯลฯ  
ปละ ๒ ครั้ง  

๑2๐,๐๐๐ 
(2560:120,000) 
(2559:120,000) 
(2558:120,000) 

 

๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ รอยละ
ประชาชน
พึงพอใจ 

- ประชาชนมีความรู
และไมเกิดการระบาด
ของโรค  ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองสาธารณสุข
ฯ 

6 โครงการอบรมใหความรู
ดานสุขภาพอนามัยและการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม 

- เพ่ือใหความรูดานสุขภาพ
อนามัยแกประชาชน 

- จัดอบรมใหความรูดาน
สุขภาพอนามัย และ
สิ่งแวดลอมแกประชาชน 

80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ
ประชาชน
พึงพอใจ 

- ประชาชนมีความรู
ดานสุขภาพอนามัย
มากขึ้น 

กองสาธารณสุข
ฯ 

7 โครงการสรางจิตสํานึกตาน
ยาเสพติด 

- เพ่ือใหเยาวชนและ
ประชาชนมีความเขาใจ
เก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือ
ตอตานลดการเผยแพรของ
ยาเสพติด 

- จัดใหมีการอบรม
เยาวชนและประชาชน
เพ่ือตอตานยาเสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ
ประชาชน
และ
เยาวชนพึง
พอใจ 

- ทําใหเยาวชนและ
ประชาชนมีความ
เขาใจ ตระหนักถึงพิษ
ภัยของยาเสพติด และ
รูจักวิธีการปองกัน 

กองสาธารณสุข 

8 โครงการดานสุขาภิบาล
อาหารและการคุมครอง
ผูบริโภค 

- เพ่ือใหประชาชน 
ผูประกอบการ มีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดอบรมใหความรูดาน
สุขาภิบาลอาหารและการ
คุมครองผูบริโภคใหกับ
ประชาชนในพ้ืนที ่

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละ
ประชาชน
พึงพอใจ 

- ประชาชนและ 
ผูประกอบการ มี
ความรูดานสุขาภิบาล
อาหารที่ถูกตอง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการจัดระเบียบแผงลอย   - เพ่ือสรางจิตสํานึกของประ
ขาชนผูคา หาบแร แผงลอย 
ใหมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย  

- สงเสริมใหประชาชนใน
พ้ืนที่มีความสามารถใน
การแขงขันและบริการ 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ รอยละ
ประชาชน
พึงพอใจ 

- ทําใหผูคา หาบเร
แผงลอย มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยและ
สะอาด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 9    โครงการ - - 1,880,000 1,880,000 
 

1,880,000 
 

1,880,000 - - - 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                   แบบ ผ.01  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
    ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 
2564 
(บาท) 

 
1 โครงการสงเคราะห 

ผูดอยโอกาส 
 

- เพ่ือใหการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส 
 

- ใหการสงเคราะห
ผูดอยโอกาส จํานวน      
๒๐ คน   

4๐,๐๐๐ 
(2560:50,000) 
(2559:50,000) 
(2558:40,000) 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

รอยละผูดอยโอกาส
ไดรับการชวยเหลือ 

- ผูดอยโอกาสมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

2 โครงการชวยเหลือผูปวย
ในพระราชานุเคราะห
ของพระบรมวงศานุวงศ
และผูดอยโอกาสในสังคม 

- เพ่ือใหผูปวยในพระราชานุ
เคราะหของพระบรมวงศานุ
วงศและผูดอยโอกาสใน
สังคมไดรับการชวยเหลือ 

- เพ่ือเปนคาใชจายเครื่อง
อุปโภคบริโภคหรือ
คาใชจายในการครองชีพ
ความจําเปน ฯลฯ  

3๐,๐๐๐ 
(2558:30,000) 

 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

รอยละผูดอยโอกาส
ไดรับการชวยเหลือ 

-  ผูไดรับความ
ชวยเหลือมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดทําสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหกับคน
พิการ 

-เพ่ือใหคนพิการไดเขาถึง
การบริการที่ทั่วถึงและมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

-จัดทําสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหกับคนพิการทั้ง
ในพ้ืนที่สํานักงาน
เทศบาล 

30,000 
(2560:50,000) 
(2559:50,000) 
(2558:30,000) 

 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละคนพิการพึง
พอใจ 

-คนพิการไดเขาถึงการ
บริการไดทั่วถึง 

กองการศึกษา 

รวม 3  โครงการ - 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- 
 

- 
 

- 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                    แบบ ผ.01                                   
   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  
 2564 

   (บาท) 
 

1 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
 (งานกําจัดขยะมูลฝอย ฯ) 

-เพ่ือแกปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
เพ่ือใหมีประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนที่ 

1,200,๐๐๐ 
(2560 : 1,296,000) 
(2559 : 1,296,000) 
(2558 : 1,296,000) 

 

1,200,๐๐๐ 
 

1,200,๐๐๐ 
 

1,200,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
งานทํา 

- ลดปญหาการ
วางงานและกระตุน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ได
ในระดับหน่ึง 

กองสาธารณสุข ฯ 

2 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
 (แผนงานเคหะและชุมชน) 

-เพ่ือแกปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
เพ่ือใหมีประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนที่ 

4๐๐,๐๐๐ 
(2560 : 420,000) 
(2559 : 420,000) 
(2558 : 420,000) 

 

4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนมี
งานทํา 

- ลดปญหาการ
วางงานและกระตุน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ได
ในระดับหน่ึง 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงกอสราง
สวนสาธารณะของเทศบาล
(สวนกูแบบอยอ) 

- เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่
พักผอนที่พรอมมากยิ่งขึ้น 

-  ปรับปรุงกอสราง
สวน 
สาธารณะกูแบบอยอ  
(ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด) 

500,000 
(2560:327,600) 
(2558:297,767) 

500,000 500,000 500,000 รอยละ
ประชาชนพึง
พอใจ 

-  ทําใหประชาชนมี
สถานที่พักผอนที่มี
ความพรอมยิ่งขึ้น 

กองชาง 

รวม 3 โครงการ - 
 

- 
 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

- 
 

- 
 

- 
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แบบ ผ.01 
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                              
                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  
 2564 

   (บาท) 
 

1 โครงการสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาทักษะการประกอบ
อาชีพใหกับคนพิการและ
ผูดอยโอกาส 

- เพ่ือคนพิการและผูดอย 
โอกาสเกิดการรวมกลุมและมี
กิจกรรมรวมกันเพ่ือเปนการ
หารายไดใหกับคนพิการ 

- จัดอบรมอาชีพใหกับ
คนพิการและ
ผูดอยโอกาส 

50,000 50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละคนพิการและ
ผูดอยโอกาสพึงพา 

- คนพิการและ
ผูดอยโอกาสมีรายได
สามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได 

กองการศึกษา 

2 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชนในเขตเทศบาล  

- เพ่ือฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชนในเขตเทศบาล 

- ฝกอาชีพใหแก
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละประชาชนพึง
พอใจ 

- ประชาชนมีอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสรมิและมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

3 โครงการสงเสริมการเรียนรูที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน 

-เพ่ือเปนการอนุรักษและ
สงเสริมการเรียนรูแบบด่ัง
เดิม เชน การสอนอัลกรุอาน 
การสอนกีตาบ ฯลฯ เปนตน 

- สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ สื่อการเรียน
การสอนพรอมกับ
สนับสนุนคาวิทยากร 
ใหกับสถานที่ ที่ทาํการ
สอน อัลกรุอาน กีตาบ  
เปนตน 

๕๐,๐๐๐ 
(2556:150,000) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละประชาชนพึง
พอใจ 

-ชาวบานตลอดจน
เยาวชนในพ้ืนที่ไดมีความ
เขาใหหลักคําสั่งสอนของ
ศาสนา 
ไดมีสวนรวมในการ
จัดระบบการศึกษา 
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ชุมชน 

กองการศึกษา 
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       แบบ ผ.01 
     ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  
 2564 

   (บาท) 
 

4 โครงการสงเสริมการเรียนรู
การเขาสูประชาคมอาเซียนสู
ประตูชายแดน 

- เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่มี
ความเขาใจในการเปน
ประชาคมอาเซียนสูประตู
ชายแดน 

- ทุกชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลบเูกะตา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละประชาชน
พึงพอใจ 

- ประชาชนในพ้ืนที่มีความ
เขาใจในการเตรียมตัวการเปน
ประชาคมอาเซียนสูประตู
ชายแดน 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบรหิารชมุชน 

- เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชน
ไดเขาใจถึงบทบาทหนาที่
และความเขาใจถึงการ
ปฏิบัติงานในชุมชน 

- คณะกรรมการทุกชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ
คณะกรรมการพึง
พอใจ 

- คณะกรรมการชุมชนมีความ
เขาใจในการบริหารงานชุมชน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสงเสริมและ 
สนับสนุนการแขงขันกีฬา-
กรีฑาในทุกระดับ 

- เพ่ือใหการสนับสนุนการ
จัดการแขงขันกีฬา - กรีฑา 
การสงนักกีฬาของเทศบาล
เขารวมแขงขันในทุกระดับ 
ฯลฯ 
 

- สนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬา- กรีฑา ฯลฯ 
และสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาในทุกระดับ
ในการแขงขันกีฬา 

๓๐๐,๐๐๐ 
(2560:200,000) 
(2559:200,000) 
(2558:200,000) 

 

300,000 300,000 300,000 รอยละประชาชน
พึงพอใจ 

- ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของการกีฬาและหาง 
ไกลยาเสพติดสรางชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิมาสูทองถิ่น 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  - เพ่ือเปนการสํารวจความ
จําเปนพ้ืนฐาน  

- ออกสํารวจจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานของชมุชน
ในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

35,๐๐๐ 
(2560:35,000) 
(2559:35,000) 
(2558:35,000) 

35,000 35,๐๐๐ 35,๐๐๐ รอยละประชาชน
พึงพอใจ 

- ไดขอมูลพ้ืนฐานในชุมชนได
เปนแนวทางในการแกปญหา 

กอง
การศึกษา 

รวม           7  โครงการ - 
 

- 
 

585,000 
 

585,000 
 

585,000 
 

585,000 
 

- 
 

- 
 

- 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                           
 แบบ ผ.01  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

    ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.8 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอ
บ 

  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  
 2564 

   (บาท) 
 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

- เพ่ือจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
เด็กแหงชาติใหเด็กไดรับ
ความรูและความสนุกสนาน 

- จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ในวันเด็กแหงชาติ 

10๐,๐๐๐ 
(2560:100,000) 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 

 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

รอยละเด็กและ
เยาวชนที่เขารวม 

- เด็ก ๆ และเยาวชนให
ความสนใจและมารวม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เทศบาลสมัพันธ 
 

- เพ่ือจัดการแขงขันกีฬา
พ้ืนบานของประชาชนใน
ชุมชนและกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

- จัดการแขงขันกีฬา
พ้ืนบานของประชาชน
ในชุมชนและกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   

10๐,๐๐๐ 
(2560:100,000) 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 

10๐,๐๐๐ 
 

100,000 100,000 รอยละประชาชนพึง
พอใจ 

- ใหเด็กและประชาชนใน
ชุมชนมีความสามัคคีและ
ปรองดองกันเห็น
ความสําคัญของการเลนกีฬา 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการกีฬาทองถิ่นสัมพันธ - เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรกับ
ประชาชนในทองถิ่นเพ่ือเกิด
ความสามัคคี 

- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชน
ในเขตอําเภอแวง 

๕๐,๐๐๐ 
(2558:50,000) 
(2557:40,000) 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละประชาชนพึง
พอใจ 

- ทําใหเกิดกระบวนการ
สรางความสามัคคีและมี
ความสัมพันธที่ดีระหวาง
ประชาชนและบุคลากรใน
ทองถิ่น 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการปรับปรุงสนามฟุต
ซอล 

- เพ่ือสงเสริมดานการออก
กําลังกาย การกีฬาและ
นันทนาการของประชาชน 

- ปรับปรุงสนามฟุต
ซอล  จํานวน  ๑ แหง 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละประชาชนพึง
พอใจ 

ทําใหประชาชนมสีนามกีฬา
เพ่ือการออกกําลังกายทาํให
มีสุขภาพดี 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.01  
        
     ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.8 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  
 2564 

   (บาท) 
 

  ๕ โครงการกอสรางอาคารสนาม
ฟุตซอล 
 

- เพ่ือสงเสริมดานการออก
กําลังกาย การกีฬาและ
นันทนาการของประชาชน 

-กอสรางอาคารสนาม
ฟุตซอล ๑ หลัง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ หลัง -มีสนามฟุตซอลที่ได
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา
ใหแกชุมชนภายในเขต
เทศบาลตําบล 
บูเกะตา  

- เพ่ือสงเสริมการออกกําลัง
กายของคนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลตําบลบูเกะตา 

- ประชาชนในชุมชน 
จํานวน 8 ชุมชน 
ภายในเขตเทศบาล
ตําบล บูเกะตา 

100,000 10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

รอยละ๘ ชุมชนพึง
พอใจ 

- ทําใหประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพแข็งแรง หางไกลยา
เสพติดและการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 

กอง
การศึกษา 

รวม 6 โครงการ - 
 

- 
 

950,000 
 

950,000 
 

950,000 
 

950,000 
 

- 
 

- 
 

- 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                           
      แบบ ผ.01  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

    ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.9 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  
 2564 

   (บาท) 
 

1 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

- สรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับผูปวยเอดส 

-จายเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูปวยเอดสในเขต
เทศบาล   
 

30,000 
(2560:30,000) 
(2559:30,000) 
(2558:30,000) 

 

30,000 30,000 30,000 รอยละผูปวยพึงพอใจ - เกิดขวัญและกําลังใจใน
การดําเนินชีวิตของผูปวย
เอดส 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

-สรางขวัญและกําลังใจกับ
ผูสูงอาย ุ

-จายเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
ในเขตเทศบาล   

2,401,200 
(2560:2,401,200) 

 

2,401,200 2,401,200 2,401,200 รอยละผูสูงอายุพึง
พอใจ 

- เกิดขวัญและกําลังใจใน
การดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอาย ุ

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจายเบี้ยยังชีพคนคน
พิการ 

-สรางขวัญและกําลังใจกับคน
พิการ 

-จายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
ในเขตเทศบาล   

499,200 
(2560:595,200) 

 

499,200 499,200 499,200 รอยละผูพิการพึง
พอใจ 

- เกิดขวัญและกําลังใจใน
การดําเนินชีวิตของคน
พิการ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถิ่น 

-  เพ่ือใหประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับการดูแล
สงเสริม ปองกัน ดานสุขภาพ
อยางครอบคลุม (ส.ป.ส.ช.) 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๑4๐,๐๐๐ 
(2560:140,000) 
(2559:140,000) 
(2558:120,000) 

 

๑4๐,๐๐๐ 
 

๑4๐,๐๐๐ 
 

๑4๐,๐๐๐ 
 

รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

- ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการดานสุขภาพ
ของชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

รวม 4   โครงการ - 
 

- 
 

3,070,400 
 

3,070,400 
 

3,070,400 
 

3,070,400 
 

- 
 

- 
 

- 
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แบบ ผ.01  

2.โครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
      ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
                       ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบรหิาร
ทองถิ่น 

- เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสเลือก
บุคคลที่เหมาะสมเขามาบรหิาร  
-เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น 

- ดําเนินการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่น 

500,000 
2560:100,000) 
(2559:100,000) 
(2558:750,000) 

 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

-ทําใหเทศบาลไดบุคคลที่
มีประสทิธิภาพในการ
บริหารงาน 

สํานักปลัดฯ 

๒ โครงการฝกอบรมกฎหมาย
เบื้องตนที่ควรรูแก
ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

- เพ่ือใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจกฎหมาย  
 

- จัดอบรมกฎหมาย
เบื้องตน ปละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(2560:20,000) 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

-  ทําใหลดชองวาง
ระหวางประชาชนกับ
เทศบาล 

สํานักปลัดฯ 
 

๓ 
 
 

โครงการฝกอบรมประชาชน
เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย 

- เพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจที่
ถูกตองและมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 
 

- จัดอบรมการเมือง
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย  
 ปละ ๑  ครั้ง  

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

- ทําใหประชาชนมีความรู
และความเขาใจที่ถูกตอง
เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัดฯ 

รวม 3  โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 - - - 
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2.โครงการพัฒนาทองถิ่น 

แบบ ผ.01  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
      ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
                       ๓.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการจัดทําระบบภูมิ
สารสนเทศ เพ่ือการบรหิาร
จัดการภัยพิบัติ 

- เพ่ือใหมีเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เพ่ือการบรหิารจัดการ
ภัยพิบัติ 

- จัดซ้ือ/พรอมติดต้ัง
อุปกรณ ระบบสารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ 

200,000 200,000 200,000 200,000 1 ชุด - เทศบาลสามารถใช
ขอมูลบนระบบภูมิ
สารสนเทศ ฯ 

สํานักปลัด 
ฯ 

2 โครงการฝกอบรมทบทวน 
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย 
พลเรือน (อปพร.) 

- เพ่ือเผยแพรความรูดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
สูประชาชน และใหมี อปพร. ของ
เทศบาลคอยชวยเหลือเมื่อเกิด
สาธารณะภัย 

- จัดฝกทบทวนอปพร. 
ปละ ๑ ครั้ง 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(2560 : 100,000) 
(2559 : 100,000) 
(2558 : 100,000) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- อปพร.ใหการ
ชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
สาธารณภัย 
- อปพร.มีศักยภาพใน
การสนับสนุนแกทาง
ราชการ 

สํานักปลัดฯ 

3. โครงการเสริมสรางความ
เขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชน 

-เพ่ือสรางความเขาใจสิทธิ
มนุษยชนของประชาชนในพ้ืนที ่

-จัดโครงการฝกอบรมใหกับ
ประชาชนในพ้ืนที ่

40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

-ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความเขาใจเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

4. โครงการจัดสรางที่พักสาย
ตรวจและที่พักประชาชน 

-เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 

-จัดสรางที่พักสายตรวจ
จํานวน 1 หลัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

-ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 540,000 540,000 540,000 540,000 - - - 
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2.โครงการพัฒนาทองถิ่น 

 
แบบ ผ.01  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
      ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
                       ๓.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนา
กลุมสตรีในเขตเทศบาล 

- เพ่ือพัฒนากลุมสตรีในพ้ืนที่ได
ทํางานเปนกลุมเกิดความรักความ
สามัคคีภาย ในกลุม 

- กลุมสตรีในพ้ืนที่มีความ
เขมแข็งสามารถทาํงานเปน
กลุมองคกรได 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละกลุมสตรีพึง
พอใจ 

- การทํางานของกลุม
สตรีเปนไปอยางมี
ระบบและมีความ
เขมแข็ง 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การอบรมจริยธรรมสัญจร
ของผูนําศาสนา ประชาชน
และเยาวชน 
ในเขตเทศบาล  

- เพ่ือสงเสริมใหผูนําศาสนาเขามา
มีบทบาทและศักยภาพในการ
แกปญหาความมั่นคง 

- ใหการสงเสริมสนับสนุน 
อบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศ ปละ ๑ ครั้ง 

3๐๐,๐๐๐ 
(2560:100,000) 
(2559:100,000) 
(2558:150,000) 

 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ผูนําศาสนาเขามามี
บทบาทและศักยภาพ
ในการแกปญหาความ
มั่นคง ประชาชนไดรับ
การอบรมดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

รวม 2  โครงการ - - 350,000 350,000 350,000 350,000 - - - 
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แบบ ผ.01  
2.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

   ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

    ยุทธศาสตรที่ ๔  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
                    ๔.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการถนนคนเดิน -เพ่ือสงเสริมการคา การทองเที่ยว
เมืองชายแดน 

- ประชาชนนําสินคามา
จําหนาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

-ประชาชนมีรายได
เพ่ิมขึ้น 

กองสาธารณสุข
ฯ 

รวม 1   โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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แบบ ผ.01  
2.บัญชีโครงการพัฒนา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
   ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
   ยุทธศาสตรที่  ๔  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
                    ๔.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 
 

โครงการปรับปรุง
หรือกอสรางอาคาร
สิ่งตาง ๆ ตาม
โครงการตลาด
ชายแดนริมนํ้า 
(ภายใตกรอบ IMT-
GT) 
(ตอจากโครงการ
เดิม) 
 

- เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว
และการคาชายแดน 

- ปรับปรุงหรือกอสราง
อาคารสิ่งตาง ๆ ภายในพ้ืนที่ 
๒ ไร  ๓ งาน ๑๖ ตารางวา 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

- ทําใหเกิดความพรอมใน
การพัฒนาการทองเที่ยวและ
การคาขายชายแดน 

กองชาง 

รวม 1   โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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แบบ ผ.01  

2.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
    ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1 เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

      ยุทธศาสตรที ่๔  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
                       ๔.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมการผลิต
ผลิตภัณฑชุมชน 

- เพ่ือสงเสริมใหประชาชน 
  มีอาชีพและรายไดเสริม 

- ประชาชนนําผลิตภัณฑภายใน
ชุมชนออกจําหนายสรางรายไดใหแก
ครอบครัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

- ทําใหประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

2 โครงการสงเสริมและ
พัฒนากลุมอาชีพของ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

- เพ่ือเสริมสรางทักษะและ
พัฒนากลุมอาชีพในชุมชนใหมี
ความเขมแข็งและเพ่ิมรายได
ใหแกชุมชน 

-กลุมอาชีพในชุมชนเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเทศบาลฯ 

10๐,๐๐๐ 
(2560:100,000) 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 

 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กลุมอาชีพในชุมชนใหมี
ความเขมแข็งและมีรายได
เพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

3 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนในเขตเทศบาลไดมี
ทักษะในการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
ทางการเกษตร 
- จัดซ้ือ จัดหาพันธุพืช  ฯลฯ 
 ใหประชาชน  
- เกษตรกร นําไปเพาะปลูกเพ่ือ
ประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ 

5๐๐,๐๐๐ 
(2560:100,000) 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 

 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

 - ทําใหประชาชนสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยาง
พอเพียง  พอประมาณ  มี
รายไดและไมประมาท 

กองการศึกษา 

4 สงเสริมโครงการ และ
กิจกรรมอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  
 

- เพ่ือสรางองคความรูใหกับ
ประชาชนตามแนวทาง
พระราชดําร ิ

-  สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวทางพระราชดําริใหแกประชาชน  
เชน  ศึกษาดูงาน ฯลฯ   

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

- ประชาชนมีรูความเขาใจ
สามารถนําตามแนว
พระราชดําร ิ
ไปปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด ฯ 

รวม 4   โครงการ - - 950,000 950,000 950,000 950,000 - - - 
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แบบ ผ.01 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา  
   ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
      ยุทธศาสตรที่ ๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
          ๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนมีจิตสํานึกในการ
รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 

- เพ่ืออบรมรณรงคใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- จัดอบรมและจัดทําปายรณรงค
ประชาสมัพันธ 

100,000 
(2560::100,000) 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 

 

100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ทําใหประชาชน
ตระหนักและให
ความสําคัญกับการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 
 

โครงการปรับปรุงภูมทิัศน
ทางเขาชุมชนสูแก 

- เพ่ือสรางความประทับใจแกผู
สัญจรไปมาสูเมืองชายแดน 

- ปรับปรุงภูมทิัศนตามแนวถนน
ทางเขาชุมชนสูแก 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ประชาชนในพ้ืนที่
มีความภูมิใจในภูมิ
ทัศนที่สวยงาม 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงภูมทิัศนตาม
แนวตลิ่งแมนํ้าสุไหง-โกลก 

- เพ่ือปรับปรุงภูมทิัศนตามแนวตลิ่ง
แมนํ้าสุไหงโก-ลก  ใหมีความ
สวยงาม 

- ปรับปรุงภูมทิัศนตามแนวตลิ่ง
แมนํ้าสุไหงโก-ลก 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ทําให
สภาพแวดลอม 
มีความสวยงาม
ยิ่งขึ้น 

กองชาง 
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แบบ ผ.01 

   ยุทธศาสตรที่ ๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
          ๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

4 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมทิัศนตาม
แนวถนนสายหลักและสายรอง
ของชุมชนภายในเขตเทศบาล 

- เพ่ือใหสภาพถนน  สภาพเมือง
และชุมชนเปนเมืองที่นาอยูขึ้น 

- ปรับปรุงภูมทิัศนตามแนวถนน
สายหลักและสายรองของชุมชน  
ภายในเขตเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ทําใหสภาพเมืองมี
ความสวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 

5 
 
 

โครงการกอสราง/ปรบัปรุง
สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

- เพ่ือเปนการลดผลกระทบตอ
ประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียง 

-  สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ
เทศบาล 
 

500,000 500,000 500,000 
 

500,000 
 

รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงมีสุขภาพจิตดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
รวม 5  โครงการ - - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 - - - 
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แบบ ผ.01 
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา  
   ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
      ยุทธศาสตรที่ ๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
          ๕.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 
 

โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การใชพลังงานทดแทน ของ
ชุมชน    

- เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนเรียนรู
การใชพลังงานทดแทนภาค
ครัวเรือน 
 

- จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
๑ ครั้ง  

3๐๐,๐๐๐ 
 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ทําใหประชาชน
สามารถนําความรู
ไปบริหารจัดการ
การใชพลังงาน
ทดแทนในครัวเรือน
และลดตนทุนทาง
พลังงาน    

กอง
การศึกษา 

รวม 1  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - 
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แบบ ผ.01  
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

   ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
   ยุทธศาสตรที่  ๖  ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   
           ๖.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการออกคายพัฒนาของ
เยาวชน 

- เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และสรางความสมัครสมานสามัคคี
ของเยาวชน 

- จัดออกคายพัฒนาในพ้ืนที่
จํานวน  ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละของเยาวชนมี 
ความพึงพอใจ 

- เยาวชนมีความรูและมี
จิตใจที่ดีงาม 

กอง
การศึกษา 

 
 

2 โครงการกอสรางอาคารหองสมุด
ประชาขน 
 

- เพ่ือสรางความพรอมและใชเปน
แหลงคนควาหาความรูแก
ประชาชน  เยาวชนผูสนใจ 

- กอสรางอาคารพ้ืนที่ตัวอาคาร 
ไมนอยกวา  ๒๓๑ ม๒ 

๕๐0,๐๐๐ 
 

๕๐0,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

- ทําใหเกิดความพรอมใน
การศึกษาและเปนแหลง
ความรูของประชาชน
ทั่วไป 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการหองสมุดชมุชน - เพ่ือใหชุมชนไดเขาถึงแหลง
เรียนรู และเปนแหลงคนควาของ
คนในชุมชน 

- ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลบูเกะตา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

- คนในชุมชนไดเขาถึง
แหลงเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และเปนการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการสงเสริมกระบวน 
การจัดการเรียนการสอนของเด็ก
ในศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด 

- เพ่ือเปนการรักษาสงเสรมิระบบ
การศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ทองถิ่น เปนการยกระดับ
การศึกษาของชุมชน 

-สนับสนุนกิจกรรมของศูนย
จัดซ้ือวัสดุการศึกษาและ อ่ืน ๆ 
ที่จําเปน ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ 30,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของประชาชน
มีความพึงพอใจ 

- ยกระดับการเรียนการ
สอนของชุมชนใหดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.01  

   ยุทธศาสตรที่  ๖  ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   
           ๖.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

5 โครงการเชิดชูคนดีของชุมชน -เพ่ือเปนการเชิดชูคนดีที่อุทิศตน
เพ่ือผลประโยชนสวนรวมมาโดย
ตลอด 

- จัดกิจกรรมเชิดชูคนดีของ  
ชุมชน  คัดเลือกคนดี ของ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

- สงเสริมใหคนในชุมชนไดตระหนักถึง
การบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา
ชุมชน ผูนําศาสนาผูนําทองถิ่น 
ผูนําสตรี แกนนําเยาวชน และผูนํา
ทางจิตวิญญาณในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

- เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดพัฒนา
ตนเองและบูรณาการการทํางาน
ในพ้ืนที่ใหมีเอกภาพในการทํา
ประโยชนและการแกปญหาตาง ๆ  
ในพ้ืนที่ เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสบการณในการทํางาน 

- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมเปาหมายในชุมชนทั้งใน
และนอกพ้ืนที่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

- กลุมเปาหมายไดพัฒนาตนเองและ
บูรณาการการทํางานในพ้ืนที่ใหมี
เอกภาพทําประโยชนและการ
แกปญหาตาง ๆในพ้ืนที ่

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร
วัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน 

- เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน 

-  สนับสนุนงบประมาณการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร
วัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน 
จัดต้ังสภาวัฒนธรรม  ตําบลฯ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

- ประชาชนมีความรูความเขาใจใน
วัฒนธรรมของชุมชนและเสรมิสราง
จิตใจที่ดีงาม 

กอง
การศึกษา 

 
 

รวม 7   โครงการ - - 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 - - - 
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แบบ ผ.01  
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 

  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
      ยุทธศาสตรที่  ๖  ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   
             ๖.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณี
ทองถิ่น เชนวันขึ้นปใหม,งาน
ประเพณีลอยกระทง,วัน
สงกรานต,วันรายอฮัจยี,วันเมา
ลิด,สุนัตหมู,ถือศีลอด   
และปใหมศาสนาอิสลาม ฯลฯ 

- เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมสําคัญทาง
ศาสนาของทองถิ่น 
-เพ่ืออนุรักษไวซ่ึงประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
-เพ่ือสรางเสริมความสามัคคี
ระหวางหมูประชาชนในทองถิ่น 

- จัดงานประเพณีที่สําคัญ 
ในทองถิ่น 
- สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงาน 

5๐๐,๐๐๐ 
(2560:200,000) 
(2559:200,000) 
(2558:300,000) 

 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- สงเสริมและอนุรักษไว
ซ่ึงศิลปะประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น 
- เสริมสรางความสามัคคี
ในหมูคณะระหวาง
ขาราชการ  กับประชาชน 
ในพ้ืนที่ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอนุรักษฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น     
 

- เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 
- เพ่ือรักษาไวซ่ึงศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
เชน การแขงขัน ซีละ  ลิเกฮูลู  
ประกวดบุหงาซีเระฯลฯ 

- สนับสนุนงบประมาณ. วัสดุ
อุปกรณที่เก่ียวของในการเขา
รวมแขงขัน ในทุกระดับ เชน  
ลิเกฮูลู ฯลฯ  ของชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(2560:50,000) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ทําใหศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นไดรับการสืบทอด
เปนมรดกของทองถิ่น
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสงเสริมการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

- เพ่ือเปนการอนุรักษ ภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีอยูในพ้ืนที่ 

- จัดอบรมชาวบานในพ้ืนที่ใหมี
จิตสํานึกในการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
-จัดต้ังศูนยการเรียนรูประจํา
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ชาวบานมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.01  
   ยุทธศาสตรที่  ๖  ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   
           ๖.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

4 โครงการวันผูสูงอายุ -เพ่ือเปนการใหความสําคัญกับ
ผูสูงอายุในพ้ืนที่ 

-จัดกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับ 
ในวันผูสูงอายุ 
 

5๐,๐๐๐ 
(2560:50,000) 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ รอยละ
ผูสูงอายุพึง
พอใจ 

-เปนการปลูกฝงใหกับชาวบาน
ตลอดจนเยาวชนในพ้ืนที่ไดเห็นถึง
สําคัญของผูสูงอาย ุ

กอง
การศึกษา 

5 โครงการบรรยายธรรมแก
ประชาชนในเขตเทศบาล 

- เพ่ือจัดบรรยายธรรมให
ความรูแกประชาชนในเขต
เทศบาล 

- จัดการบรรยายธรรมใหความรู
แกประชาชน 

5๐,๐๐๐ 
(2560:50,000) 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

- ประชาชนมีความรูและมีจิตใจที่
ดีงาม 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการอบรมการเรียน     การ
สอนคัมภีร-อัลกุรอานตามระบบกี
รออาตี  

- เพ่ือใหประชาชนไดเรียนรูการ
อานอัลกรุอาน ดวยวิธีทึ่ถูกตอง
และรวดเร็ว 

- จัดอบรมประชาชนทุกชมุชน ๗๐,๐๐๐ 
(2560:70,000) 
(2559:70,000) 
(2558:80,000) 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

- ประชาชนในพ้ืนที่เขาใจการ
เรียนอัลกุรอานในการปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
เพ่ือสงเสริม กิจกรรมทางดาน
ศาสนา 

- เพ่ือเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานทางดานศาสนาใหมี
ความพรอมสอดคลองกับหลัก
คําสอนของศาสนา 

- ดําเนินกิจกรรมที่เปนการ
สงเสริมงานศาสนาในพ้ืนที่ใหมี 
ความพรอม 

50,000 
(2558:50,000) 

50,000 50,000 50,000 รอยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

- ทําใหการดําเนินการกิจการ
ทางดานศาสนาในพ้ืนที่มีความ
พรอมถูกตองตามหลักศาสนาเกิด
ความตระหนักในการทํานุบํารุง
และการสงเสรมิศาสนา 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการมหกรรมตาดีกาสูความ
เปนเลิศ 

- เพ่ือเปนการสรางความ
ตระหนักและความรับผิดชอบ
ใหคนในสังคม ใหความสําคัญ
กับตาดีกาซ่ึงเปนการเรียนรูที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน 

- จัดโครงการมหกรรมตาดีกาสู
ความเปนเลิศ 

๕๐,๐๐๐ 
(2560:20,000) 
(2559:20,000) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละ
ผูเขารวม
โครงการ 

- คนในสังคมเกิดความตระหนักใน
การสงเสริมการเรียนการสอนไม
วาการศึกษานอกระบบหรือใน
ระบบเพ่ือใหลูกหลานเปนคนดี
ของสังคม 

กอง
การศึกษา 

 
 

9 โครงการคายอบรมจริยธรรมแก
เด็กและเยาวชน 

- เพ่ือจัดอบรมจริยธรรมใหกับ
เด็กและเยาวชนในชุมชน 

- จัดอบรมจริยธรรมในชุมชน  
๘  ชุมชน   

1๐๐,๐๐๐ 
(2560:50,000) 

 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ รอยละของ
เด็กและ
เยาวชนมี
ความพึง
พอใจ 

- เด็กและเยาวชนไดรับการอบรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมและมี
ความรูในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 

กอง
การศึกษา 

รวม              9   โครงการ - - 990,000 990,000 990,000 990,000 - - - 
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แบบ ผ.01  
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

   ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7   ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                   ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางรั้ว คสล. 
บริเวณสํานักงานเทศบาล         
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

-เพ่ือพัฒนาสถานที่ราชการใหเปน
สัดสวนและมีความปลอดภัย 

- กอสรางรั้ว คสล. ขนาดความ
ยาว 180 เมตร  
สูง 1.50 เมตร 

900,000 
(2557:800,000) 

900,000 900,000 900,000 รอยละ
พนักงาน
เทศบาลพึง
พอใจ 

-ทําใหสถานที่
ราชการเปนสัดสวน
บุคลากรมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติม
อาคารสํานักงานเทศบาล 
 

- เพ่ือสรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

- ซอมแซมปรบัปรุงและตอเติม
อาคารสํานักงาน ฯลฯ 

500,000 
(2560:65,000) 

(2557:300,000) 

500,000 500,000 500,000 รอยละ
พนักงาน
เทศบาลพึง
พอใจ 

- ทําใหเกิดความ
พรอมและความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานสามารถ
รองรับการ
ใหบริการประชาชน 

สํานักปลัดฯ 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมหอง
กองคลัง 

- เพ่ือสรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

-ซอมแซมปรบัปรุงหองกองคลัง 100,000 100,000 100,000 100,000 1 หอง -ทําใหเกิดความ
พรอมตอการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

4 โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถ
ภายในบริเวณสํานักงานเทศบาล 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

- มีอาคารที่จอดรถที่เปนสัดสวน -  กอสรางอาคารที่จอดรถ 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ
พนักงาน
เทศบาลพึง
พอใจ 

- มีสถานที่จอดรถ
เพ่ือความสะดวก
กับประชาชนที่มา
ติดตอราชการและ
รถของหนวยงาน 

สํานักปลัดฯ 
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แบบ ผ.01  

   ยุทธศาสตรที่  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
           ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

5 โครงการสํารวจและปรับปรุง
เลขหมายประจําบานในเขต
เทศบาล 

- เพ่ือปรับปรุงเลขหมายประจําบาน
ในเขตเทศบาลใหถูกตองกับความเปน
จริง 

- บานทุกหลังในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- เลขหมาย
ประจําบานใน
เขตเทศบาล
ถูกตองตาม
ความเปนจริง 

สํานักปลัดฯ 

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

-  ฝกอบรมเจาหนาที่เก่ียวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทั้ง ๕ สํานัก/กอง ๕๐,๐๐๐ 
(2560:80,000) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละผูเขารวมพึง
พอใจ 

- บุคลากรของ
เทศบาลมีความรู
ที่ทันสมยัใน
ระบบ
สารสนเทศมาก
ขึ้น  

สํานักปลัดฯ 
 

7 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยสิน 

- เพ่ือจัดทําขอมูลในระบบแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 

-  ระบบแผนที่ภาษีมีความ
พรอมและมีความถูกตองใน
การใชงานเปนปจจุบัน  

5๐๐,๐๐๐ 
(2560:423,000) 
(2559:100,000) 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- การจัดเก็บ
รายไดรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น สามารถ
รองรับ
เทคโนโลยี เชน  
GIS  

กองคลัง 
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แบบ ผ.01  

   ยุทธศาสตรที่  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
           ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

8 โครงการเทศบาล 
พบประชาชน 

- เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการ
ของประชาชน 
- เพ่ือเสริมสรางความเขาใจที่ดีระหวาง
เทศบาลกับประชาชน 
- เพ่ือใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 

- ชุมชนทั้ง ๘ ชุมชน 
ในเขตเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
(2560:50,000) 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 

 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสาร
และมีสวน
รวมกับการ 
ดําเนินงานของ
เทศบาลและการ
ดูแลสุขภาพตาง 
ๆ ฯลฯ 

สํานักปลัดฯ 

9 โครงการจัดกิจกรรม 
วันเทศบาล 

- เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานทศบาล ลูกจาง และ
ประชาชนไดจัดกิจกรรมรวมกัน 

- จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
เทศบาล  
 

5๐,๐๐๐ 
(2560:50,000) 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 

 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน ลูกจาง 
และประชาชน
ไดทํากิจกรรม
รวมกัน 

สํานักปลัดฯ 

10 โครงการจัดทําวารสาร
เผยแพรขาวสารผลงานของ
เทศบาล 

- เพ่ือจัดทําเอกสารเผยแพร 
ผลการดําเนินงานของเทศบาลให
ประชาชน และหนวยงาน 
ตาง ๆ ไดรับทราบขอมูลขาวสาร 

- จัดทําเอกสารเผยแพรผลงาน  
ประชาสมัพันธ  ฯลฯ  ของ
เทศบาล   

๑๐๐,๐๐๐ 
(2560:100,000) 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ประชาชนและ
หนวยงานตาง ๆ 
ไดรับรูผลการ
ดําเนินงานของ
เทศบาลและเปน
การเชื่อม
ความสัมพันธ
ระหวางภาคสวน
ตางๆ 

สํานักปลัดฯ 
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แบบ ผ.01  
   ยุทธศาสตรที่  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
           ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงและติดต้ัง
เพ่ิมเติมระบบกระจายเสยีง
ชนิดไรสาย 

- เพ่ือเปนชองเผยแพรประชาสัมพันธ
การดําเนินงานขององคกรและบริการ
ประชาชนใหทั่วถึง 

- ปรับปรุงและติดต้ังเพ่ิมเติม
ระบบกระจายเสยีงชนิดไร
สายใหสญัญาณชัดเจน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ 
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

- ทําใหประชนไดรับ
แจงขาวสารมี
ประสิทธิภาพทั่วถึงและ
รดเร็วยิ่งขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

12 โครงการฝกอบรมสมัมนาและ    
ทัศนศึกษาดูงานของฝาย
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานและลูกจางของ
เทศบาล 

- เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลไดมี
ความรูและประสบการณเพ่ือนํามาใชใน
การบรหิารพัฒนางานขององคการ 

- อบรมสมัมนาและทัศน
ศึกษาดูงานภายในประเทศ
ใหแกบุคลากรของเทศบาล 
ปละ ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(2560:100,000) 
(2559:200,000) 
(2558:200,000) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละผูรวม
อบรมพึง
พอใจ 

- บุคลากรของเทศบาล
มีความรู 
และมีประสบการณ 

สํานักปลัดฯ 

13 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรใน
องคกร 

- เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรในองคกร  
  

-  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจาง  
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

รอยละผูรวม
อบรมพึง
พอใจ 

-  บุคลากรของเทศบาล
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมและมีจิต
อาสาประชาชนเพ่ิม
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

14 โครงการจัดทําซุมทางเขาเขต
เทศบาล 

-เพ่ือเปนแนวเขตเทศบาล -จัดทําซุมเทศบาล ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ 
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

- เพ่ือเปนการ
ประชาสมัพันธ 

สํานักปลัด 

15 โครงการจัดทําปายโฆษณา 
LED จํานวน ๑ แหง  

-เพ่ือโฆษณากิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาลและหนวยงานตาง ๆ 

ขนาด ๓*๖ เมตร ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ 
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

- เพ่ือเปนการ
ประชาสมัพันธ 

สํานักปลัด 

รวม 15  โครงการ - - 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 - - - 
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แบบ ผ.01  

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 
 

   ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     ยุทธศาสตรที่  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
           ๗.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางศาลาจุดรับสง
เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพ่ือความเปนระเบียบในการรับ-สง
เด็กนักเรียน 

-กอสรางศาลาที่จอดรถรับ-สง
นักเรียน 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

-มีสถานที่รบั-สง
เด็กที่เปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการกอสรางทางเดินพรอม
ที่กันแดดบริเวณรอบ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของ
เด็กนักเรียน 

-กอสรางทางเดินและที่กันแดด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

-มีทางเดินและ
กันแดดที่ได
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก. 

- เพ่ือสรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมตาง ๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

-กอสรางอาคารอเนกประสงค 
 จํานวน 1 หลัง. 

500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

-มีอาคาร
อเนกประสงคที่
ไดมาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

รวม 3  โครงการ - - 800,000 800,000 800,000 800,000 - - - 
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แบบ ผ.01  
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

    ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     ยุทธศาสตรที่  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
           ๗.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
 

ผลลพัธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการจัดทําแผนชุมชน - เพ่ือใหชุมชนไดจัดทํา  ทบทวน
แผนพัฒนาของแตละชุมชนเอง 

- ชุมชนจัดทําแผนพัฒนาชมุชน
ตรงกับความตองการของชุมชน 

30,๐๐๐ 
(2560:30,000) 
(2559:25,000) 
(2558:25,000) 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- ชุมชนมี
แผนพัฒนาของ
ชุมชนเองและ
ประสานการพัฒนา
รวมกับเทศบาล 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการประชาคม
เทศบาล 

-เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวม 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
การบริหารงาน ฯลฯ ของ เทศบาล 

- ประชาชน ชุมชน  ชมรม ฯลฯ 
สมาคม  สถานศึกษา  หนวย
ราชการอ่ืนๆ   

๒๐,๐๐๐ 
(2560:15,000) 
(2559:15,000) 
(2558:15,000) 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

- รับทราบถึงปญหา
และความตองการ
ของประชาชน
โดยตรง 

สํานักปลัด ฯ 

รวม 2  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
ตามแบบ แบบ ผ.02 

 



 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลบูเกะตา   

    ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
     ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน  
                   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  

ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
2564
(บาท) 

1 โครงการขยาย
เขตไฟฟา 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟา ตาม
แนวถนนและชุมชน
ในเขตเทศบาล 

200,000 
(2560 :300,000) 

(2559 :291,000) 
(2558 :150,000) 

 

200,000 
 

200,000 200,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

- ทําให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองชาง การไฟฟา
อําเภอ 

สุไหงโก-ลก 

รวม 1 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตรที่  2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
           2.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 2564(บาท) 

1 เงินอุดหนุน
คาอาหาร
กลางวัน 

- เพ่ือเปนคาใชจาย
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

- อุดหนุนงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนเปน
คาอาหารกลางวัน
โรงเรียน  

2,400,๐๐๐ 
(2560 

2,324,000) 

2,400,๐๐๐ 2,400,๐๐๐ 2,400,๐๐๐ รอยละ
ของเด็กมี
สุขภาพที่
แข็งแรง 
สมบูรณ 

เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่
แข็งแรง 
สมบูรณ 

กองการศึกษา โรงเรียน
บานบูเกะ

ตา 

โรงเรียน
บานเจะยอ 

รวม 1 โครงการ - - 2,400,๐๐๐ 2,400,๐๐๐ 2,400,๐๐๐ 2,400,๐๐๐ - - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตรที่  2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
           2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
2564
(บาท) 

1 โครงการผนีกใจ 
สรางภูมิคุมกัน 
ดายยาเสพติด 

- เพ่ือใหผูเสพสารเสพ
ติดและเยาวชนกลุม
เสี่ยงไดรับความรูและ
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรไดอยาง
เหมาะสมและอยูใน
สังคมไดอยางปกติสุข 

- อุดหนุนงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนเปน
คาใชจายใหที่ทําการ
ปกครองอําเภอแวง  

5๐,๐๐๐ 
(2560 50,000) 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

-ผูเสพสารเสพ
ติด/ผูดูแล มี
ทัศนะในการ
ดําเนินชีวิตที่ดี
ปฏิเสธการใช
สารเสพติดได
อยาง
เหมาะสมไม
กลับไปเสพซ้ํา 

กอง
สาธารณสุข 

ที่ทําการ
ปกครอง

อําเภอแวง 

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน      
     ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
           ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
2564
(บาท) 

1 โครงการ
อุดหนุน
จัดทําร้ิว
ขบวนแห
งานของดี
เมืองนราฯ 
 

- เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานของดี 

เมืองนราฯ 

- อุดหนุนงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานของดี
เมืองนรา ฯใหที่ทํา
การปกครองอําเภอ
แวง   

4๐,๐๐๐ 
(2560:40,000) 
(2559:40,000) 
(2558:25,000) 

 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

รอยละ
ของ
ประชา 
ชนมี
ความพึง
พอใจ 

- การจัด
กิจกรรมงาน
ของดีเมือง
นราเปนไป
ดวยความ
เรียบรอยและ
คงอยูสืบไป 

สํานักปลัดฯ ที่ทําการ
ปกครอง

อําเภอแวง 

2 โครงการ
อุดหนุนการ
แขงขันเรือกอ
และชิงถวย
พระราชทาน 

หนาพระที่น่ัง 

- เพ่ืออนุรักษไวซึ่ง
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีใหสืบเน่ือง
ตอไป 

- อุดหนุนงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนเปน
คาใชจายใหที่ทําการ
ปกครองอําเภอแวง  

80,๐๐๐ 
(2560:35,000) 
(2559:35,000) 
(2558:30,000) 

 

80,๐๐๐ 
 

80,๐๐๐ 
 

80,๐๐๐ 
 

รอยละ
ของ
ประชา 
ชนมี
ความพึง
พอใจ 

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ไดเห็นถึง
ศิลปวัฒนธรร
มอันดีซึ่งควร
อนุรักษไว 

สํานักปลัดฯ ที่ทําการ
ปกครอง

อําเภอแวง 

รวม 2 โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - - 
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แบบ ผ.02 

 
     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน      
        ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                ๖.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการบูรณะ 
ซอมแซม 
ศาสนสถานมัสยิด
และพ้ืนที่โดยรอบ 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ือใหอาคารมัสยิด
และบริเวณโดยรอบมี
สภาพที่มั่นคง และ
ปลอดภัย 
-เพ่ือเปนการทํานุ
บํารุงและสงเสริม
กิจกรรมทางดาน
ศาสนาใหคงอยูตอไป 

-อุดหนุนงบประมาณให 
ศาสนสถานมัสยิดมูฮัม
มาดียะห  บานเจะเด็ง 
เพ่ือทําการบูรณะ
ซอมแซม ศาสนสถาน
มัสยิดมูฮัมมาดียะห  
บานเจะเด็งและบริเวณ
โดยรอบใหมีความมั่นคง
ถาวร สวยงาม สามารถ
รองรับประชาชนใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที่มา
ประกอบศาสนกิจและ
ดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชนได 

211,300 211,300 211,300 211,300 รอยละ
ของ
ประชา 
ชนมี
ความพึง
พอใจ 

-อาคารมัสยิด
และบริเวณ
โดยรอบมีสภาพ
ที่มั่นคง และ
ปลอดภัย 
-เกิดการทํานุ
บํารุงและ
สงเสริมกิจกรรม
ศาสนาใหคงอยู
ตอไป 
-มัสยิดมีความ
สวยงามและ
เรียบรอย เหมาะ
สําหรับการ
ประกอบพิธีการ
ทางศาสนาและ
ใชประโยชนเพ่ือ
สวนรวม 

กองการศึกษา มัสยิดมูฮัม
มาดียะห  
บานเจะเด็ง 
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แบบ ผ.02 
 

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ดานศิลป วัฒนธรรม  จารตีประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
        ยุทธศาสตรที่  ๖  ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
                ๖.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงา
นท่ี

ขอรับ
เงิน

อุดหนุน 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) ๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 
(บาท) 

2 โครงการบูรณะ 
ซอมแซม 
ศาสนสถานมัสยิด
และบริเวณโดย 
รอบมัสยิด 
 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ือใหอาคารมัสยิด
และบริเวณโดยรอบมี
สภาพที่มั่นคง และ
ปลอดภัย 
-เพ่ือเปนการทํานุ
บํารุงและสงเสริม
กิจกรรมทางดาน
ศาสนาใหคงอยูตอไป 

-อุดหนุนงบประมาณ
ให ศาสนสถานมัสยิด
ดารุสสะอาดะห       
บูเกะตา เพ่ือทําการ
บูรณะซอมแซม 
ศาสนสถานมัสยิด  
ดารุสสะอาดะห      
บูเกะตา และบริเวณ
โดยรอบใหมีความ
มั่นคง ถาวรสวยงาม 
สามารถรองรับ
ประชาชนในพ้ืนที่
และนอกพ้ืนที่มา
ประกอบศาสนกิจ
และดําเนินกิจกรรม
ของชุมชนได 

480,000 480,000 480,000 480,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

-อาคารมัสยิดและ
บริเวณโดยรอบมี
สภาพที่มั่นคง และ
ปลอดภัย 
-เกิดการทํานุบํารุง
และสงเสริม
กิจกรรมศาสนาให
คงอยูตอไป 
-มัสยิดมีความ
สวยงามและ
เรียบรอย เหมาะ
สําหรับการ
ประกอบพิธีการ
ทางศาสนาและใช
ประโยชนเพ่ือ
สวนรวม 

กอง
การศึกษา 

มัสยิดดา
รุสสะ  
อาดะห   
บูเกะตา 

รวม 2 โครงการ - - 691,300 691,300 691,300 691,300 - - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 

  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    
       ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    
                       7.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงาน
ท่ีขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
2564
(บาท) 

1 โครงการสงเสริม
การดําเนินงาน
ของศูนยรวม
ขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการ
จางขององคกร
ปกครองสวน 

ทองถิ่นระดับ
อําเภอ 

- เพ่ือใหศูนยรวม
ขอมูลการจัดซื้อจัด
จางขององคกร
ปกครองสวน 

ทองถิ่นระดับอําเภอ
สามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

- อุดหนุนงบประมาณ
ใหแก  อบต. 
กายูคละ  เพ่ือ
สนับสนุนเปน
คาใชจายโครงการ
สงเสริมการ
ดําเนินงานของศูนย
รวมขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจาง
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับ
อําเภอ 

 15,๐๐๐ 
(2560 : 15,000) 
(2559 : 15,000) 
(2558 : 15,000) 

 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐  15,๐๐๐  -องคกร 
ปกครอง
สวน
ทองถิ่นมี
สถานที่
กลางใน
การ
จัดซื้อจัด
จาง 

- องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
สามารถใชศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อ  จัดจางของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับ
อําเภอเปนสถานที่
กลางในการจัดซื้อ
จัดจาง 

กองคลัง อบต.กายู
คละ 

รวม 1 โครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
ตามแบบ แบบ ผ.03 

 



แบบ ผ.03

  2561  (บาท)   2562  (บาท)   2563  (บาท)   2564  (บาท)

1 โครงการกอสรางรั้วกูโบรชุมชนบานสู

แก  ม.3 ต.โละจูด อ.แวง จ.นราธิวาส

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ

ชุมชนเปนแนวเขตของรั้วกูโบร ปองกัน

การบุกรุกในพื้นที่สาธารณะ

มีขนาดความยาว 173 เมตร

 สูง 1.50 เมตร

536,300 536,300 536,300 536,300 กูโบรมีแนว

เขตที่เปน

สัดสวน

ชุมชนมีความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย

อบจ.

รวม   1 โครงการ - - 536,300 536,300 536,300 536,300 - - -
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                        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      (ผลผลิต

ของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ของเทศบาลตําบลบูเกะตา
    

                                           

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
ตามแบบ แบบ ผ.05 

 



แบบ ผ.05

  2561  (บาท)   2562  (บาท)   2563  (บาท)   2564  (บาท)

1 โครงการกอสรางเขื่อนกัน

ตลิ่งคลองโละจูด

เพื่อปองกันน้ํากัด

เซาะ

กอสรางเขื่อนกันตลิ่ง ขนาดความยาว 

700 เมตร

8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 รอยละของ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ

ทําใหประชาชนมี

เสนทางสัญจรไปมา

สะดวกและระบบระบาย

น้ําดีขึ้น

ทต.บูเกะตา   หรือ

       หนวยงาน   

    อื่น

2 โครงการกอสรางเขื่อนกัน

ตลิ่งคลองสายบานเจะเด็ง

เพื่อปองกันน้ํากัด

เซาะ

กอสรางเขื่อนกันตลิ่ง ขนาดความยาว 

60 เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละของ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ

ทําใหประชาชนมี

เสนทางสัญจรไปมา

สะดวกเพิ่มขึ้น

ทต.บูเกะตา

3 โครงการกอสรางทอ

ระบายคสล.จากถนนกําปง

ละหารถนนอาเซียน ชนิดทอ

เหลี่ยม

เพื่อแกไขปญหา

การระบายน้ํา

ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 600 

เมตร

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 รอยละของ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ

ทําใหประชาชนมี

เสนทางสัญจรไปมา

สะดวกเพิ่มขึ้น

ทต.บูเกะตา   หรือ

       หนวยงาน   

    อื่น
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สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายไดอยางทั่วถึง       

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

       ยุทธศาสตร ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

                        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ของเทศบาลตําบลบูเกะตา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค       เปาหมาย      (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.05

  2561  (บาท)   2562  (บาท)   2563  (บาท)   2564  (บาท)

4 โครงการกอสรางถนน คสล.

 พรอมคูระบายน้ํา คสล. 

ถนนกําปงสูกา

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางสัญจร

สะดวกและระบบ

ระบายน้ําดี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมมี

พื้นที่ไมนอยกวา 1,775 ตารางเมตร 

พรอมคูระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง 

0.50 เมตร ยาว 355 เมตร ตามแบบที่

เทศบาลกําหนด

3,762,000 3,762,000 3,762,000 3,762,000 รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก

ทําใหประชาชนมี

เสนทางสัญจรไปมา

สะดวกและระบบระบาย

น้ําดีขึ้น

ทต.บูเกะตา

5 โครงการกอสรางถนนคสล.

ถนนกําปงเจะยอ ซอย 1

เพื่อใหเกิดความ

สะดวกในการใช

เสนทางสัญจร

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 รอยละของ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ

ทําใหประชาชนมี

เสนทางสัญจรไปมา

สะดวกและระบบระบาย

น้ําดีขึ้น

ทต.บูเกะตา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ของเทศบาลตําบลบูเกะตา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายไดอยางทั่วถึง       

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

       ยุทธศาสตร ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

                        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค       เปาหมาย      (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI)



แบบ ผ.05

  2561  (บาท)   2562  (บาท)   2563  (บาท)   2564  (บาท)

6 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง แอสฟลทติ

กคอนกรีตถนนสูงาดูซง

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางสัญจร

สะดวกขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 

900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 7,200 ตารางเมตร ตาม

แบบที่เทศบาลกําหนด

3,744,000 3,744,000 3,744,000 3,744,000 รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก

ทําใหประชาชนมี

เสนทางสัญจรไปมา

สะดวกเพิ่มขึ้น

ทต.บูเกะตา

รวม   6 โครงการ - - 26,596,000 26,596,000 26,596,000 26,596,000 - - -
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โครงการ วัตถุประสงค       เปาหมาย      (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ของเทศบาลตําบลบูเกะตา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายไดอยางทั่วถึง       

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

       ยุทธศาสตร ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

                        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที่



แบบ ผ.05

  2561  (บาท)   2562  (บาท)   2563  (บาท)   2564  (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

ของเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมี

สถานที่ออกกําลัง

กายที่ไดมาตรฐาน

และเปนศูนยรวม

ของการจัดแขงขัน

กีฬา

กอสรางรั้วตาขายบริเวณสนามกีฬา 

ขนาดความยาวโดยรอบ 392 เมตร สูง 

3.00 เมตรกอสรางพื้นบล็อกทางเทามี

พื้นที่ไมนอยกวา 1,900 ตารางเมตร

กอสรางคูระบายน้ําคสล. ความยาว 

370 เมตรปรับผิวสนามพรอมปลูกหญา

พื้นที่ไมนอยกวา 8,030 ตารางเมตร

5,535,600 5,535,600 5,535,600 5,535,600 รอยละของ

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย

ทําใหประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกายที่ได

มาตรฐานและเปนศูนย

รวมของการจัดแขงขัน

กีฬา

ทต.บูเกะตา   หรือ

       หนวยงาน   

    อื่น

รวม   1 โครงการ - - 5,535,600 5,535,600 5,535,600 5,535,600 - - -
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ของเทศบาลตําบลบูเกะตา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

       ยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

                        1.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค       เปาหมาย      (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.05

  2561  (บาท)   2562  (บาท)   2563  (บาท)   2564  (บาท)

1 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV)

เพื่อปองกันและ

ดูแลรักษาความ

ปลอดภัยใหกับ

สถานที่ราชการ ใน

เขตเทศบาลตําบลบู

เกะตา

ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน    4 จุด  

จํานวน 8 กลอง

992,050 992,050 992,050 992,050 รอยละของ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ

เปนการเพิ่มขีด

ความสามารถของ

เทศบาล เจาหนาที่

ตํารวจและหนวยงานที่

เกี่ยวของ ดานความมั่นคง

ทต.บูเกะตา

รวม   1 โครงการ - - 992,050 992,050 992,050 992,050 - - -
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ของเทศบาลตําบลบูเกะตา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

       ยุทธศาสตร ที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

                        1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค       เปาหมาย      (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.05

  2561  (บาท)   2562  (บาท)   2563  (บาท)   2564  (บาท)

1 โครงการปรับปรุงกอสราง

สวน สาธารณะบึงละหาร

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนบึงละหารให

เปนแหลงทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ

ปรับปรุงกอสรางสวนสาธารณะบึงละ

หาร (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)  

จํานวน 1 แหง

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 รอยละของ

ประชาชนมี

สถานที่พักผอน

หยอนใจ

ทําใหการปรับปรุงภูมิ

ทัศนบึงหารใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ทต.บูเกะตา   หรือ

       หนวยงาน   

    อื่น

รวม   1 โครงการ - - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - - -
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ของเทศบาลตําบลบูเกะตา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายไดอยางทั่วถึง       

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

       ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

                        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค       เปาหมาย      (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
ตามแบบ แบบ ผ.06 

 



แบบ ผ.06 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา   
    ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                   2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
2564
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

 

โครงการบริการนํ้า
อุปโภค บริโภคแก
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 
 

โครงการฟนฟูหลัง
เกิดเหตุภัยพิบัติ
ตาง ๆ 

-บริการสงนํ้าอุปโภค 
บริโภคประชาชนใน
เขตเทศบาลเมื่อ
ประสบปญหาความ
เดือดรอน 

 

-เพ่ือฟนฟูสถานที่ตาง 
ๆหลังเกิดภัยพิบัติใหสู
สภาพเดิม 

ทุกชุมชนภายใน
เขตเทศบาล 
 
 
 
 
ทุกสถานที่ ที่เกิด
ภัยพิบัติตาง ๆ 

5,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 

5,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 

5,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

 
 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชานมีชีวิต 

ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 

ประชานมีชีวิต 

ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
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แบบ ผ.06 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
เทศบาลตําบลบูเกะตา   

    ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
                   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
2564
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

 

โครงการทําความ
สะอาด 

(Big Cleening Day) 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียติ 

- เพ่ือรวมกันพัฒนา
รักษาความสะอาด 
พ้ืนที่ของตนเองอยาง
สม่ําเสมอและตอ 
เน่ือง ตลอดจนตอง
สรางกระบวนการ
เรียนรูในสังคมใหเกิด
จิตสํานึกและปลูกฝง
วินัย 
 
- เพ่ือรณรงคให
ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- บริเวณอาคาร
สํานักงาน ชุมชน 
และสถานที่สําคัญ 

ตาง ๆ ภายในเขต
เทศบาล 

 
 
 
 

 
 

-ปลูกตนไมบริเวณ
สถานที่ตาง ๆ 
ภายในเขตเทศบาล 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

 
 
 
 
 
 
 

รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ทําใหอาคาร
สํานักงาน ชุมชน
และสถานที่สําคัญ
ตาง ๆ มีความ 
สะอาด สวยงาม 
และมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

 
 
 
 

ทําใหมีบรรยากาศ
รมรื่น 
 

 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 

รวม 2  โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
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แบบ ผ.06 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

เทศบาลตําบลบูเกะตา   
    ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     ยุทธศาสตรที่  7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  

ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
2564
(บาท) 

1 

 
 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนา
ระบบเครือขายไร
สายของสํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

-เพ่ือพัฒนาระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต
ใหสามารถใชงานได
อยางครอบคลุมและ
ทั่วถึง 
 

 

ทุกกอง ทุกฝาย มี
ความเร็ว
อินเตอรเน็ตที่
รวดเร็ว 

 
 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของ
บุคลากร  
มีความพึง
พอใจ 

 
 
 

ทําใหบุคลากรมี
อินเตอรใชอยาง
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 - - - 
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บัญชีครุภณัฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลบูเกะตา 
ตามแบบ แบบ ผ.08 

 



สวนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบท่ี
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ประกอบดวย 

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ 5 คะแนน 
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการพัฒนาทองถิ่น 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

ประกอบดวย 
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณ                 
ไดถูกตอง  5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12   5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 



(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   5 คะแนน 
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ   5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา                
จะไดรับ 5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการพัฒนา

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประเด็นการพิจารณา  
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 คะแนน 

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) คะแนน 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) คะแนน 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) คะแนน 
3.4 วิสัยทัศน (5) คะแนน 
3.5 กลยุทธ (5) คะแนน 
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) คะแนน 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) คะแนน 
3.8 แผนงาน (5) คะแนน 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) คะแนน 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) คะแนน 
รวมคะแนน 100 คะแนน 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลตําบลบูเกะตาใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตามท่ีจะกลาวตอไปในหัวขอท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสําคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการ
วาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
3. สรุปผลการพฒันาทองถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลตําบลบูเกะตาไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา 
เทศบาล ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
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และประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวันท่ี 2  กุมภาพันธ  

2558 เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830  ลงวันท่ี  22  
พฤศจิกายน  2556  ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลตําบลบูเกะตา ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ของ อบต. ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ เทศบาล 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองผาน

กระบวนการหลายขั้นตอน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหนายกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีมีความยุงยากมากขึ้น 
 3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง

เร่ืองอาจทําไมได   
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นส่ีป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลตําบลบูเกะตา ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละ

ดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

ขององคกรปกครองสวนทิ้งถิ่น 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนทองถิ่นสี่ป 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 
   3.1 ยุทธศาสตรของ อปท. (10) 
   3.2 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน (5) 
   3.5 กลยุทธ (5) 
   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
   3.7 ยุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียดตามตาราง  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

1. ขอมูล
สภาพทั่วไป
และขอมูล
พื้นฐานของ 
อปท. 
 
 
 
 
 
 

ประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไมฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง 

20 
(3) 
 
 

 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตกรปกครอบ การเลือกต้ังฯลฯ 
ประชากร เชน ขอมลเก่ียวกับจํานวนประชากรและชวงอายุและจํานวนประชากรฯลฯ 

(2) 
 

 

 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สา 
ธารณสุข อาชญากรรม ยาเพสติด การสังคมสงเคราะหฯลฯ 

(2) 
 

 

 

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา 
โทรศัพท 

(2) 
 

 

 

(5) ขอมูลดานเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงานฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2)  

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึกฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2)  

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากร ปาไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ (2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หรือ ขอมูล จปฐ. (2)  

9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ทองถิ่น  โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับ
ผลประโยชน รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการ
พัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. 

(3)  

 
 
 
 



(ตอ) 
ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวย 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัด นโยบายของผูบริหาร
ทองถิ่น รมถึงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผลการบังคับใช 
สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(1)  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
เปนตน 

(2)  

(4) การวิเคราะหเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุม
ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปน
ตน 

(2)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือ
สิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมแลละการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน
ไดแก S-trength จุดแข็ง Weakness จุดออน O-Opportunity โอกาส และ T-Threat 
อุปสรรค 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปญหาหรือความตองการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการนําเสนอปญหา 
คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไข
ปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณใน
ปงบประมาณ 2557-2560 เชน สรุปสถานการณพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลท่ีไดจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ี
สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานทีผานมาและแนวทางการแกไข 
ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

  

 
 
 
 



(ตอ) 
ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 
3.2 ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต
จังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
 
 3.5 กลยุทธ 
 
 
3.6 เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อม
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหากาพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักการประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
 
 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

(5) 
 
 

 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
ดําเนินการใหบรรลุวิสับทัศนนั้น 

(5)  

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะ
เกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

ความมุงมันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร 

(5)  

แผนงานหรือมุงมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานทีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร
และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 

(5)  

ความเชื่อมโยงรวมนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอัน
เดียว ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองครบถวน 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 



 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทอถิ่น  รายละเอียดตามตาราง   
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครอง
สวนทอถิ่น   

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

1. การสรุปสถานการณพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
   5.3 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด(KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
   5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.  การสรุปสถานการณ    
    การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand Demand Analysis)Global Demand 
และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผล
ตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะห
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

10  

2.  การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1)  การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลใน
เชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม
จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่น
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2)  วิเคราะหวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ(Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) 

10  

3.  การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ(Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณ(Qualitative) 

10  

4.  แผนงานและยุทธศาสตร   
การพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
มิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดตอกัน 

10  

 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

 2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP) 

  

5. โครงการพัฒนา 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความ 
เปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนนําไป 
สูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นท่ี
ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทาท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคลอง 
กับแผนยุทธศาสตร 20 ป 
 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพน
กับดักรายได 
ปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 

(5)  

 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

 และการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคลองกับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทานอย ไดมาก เชน (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค  
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา 
ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึง
ไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ไดกําหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไขปญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสรางใหประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการ ท่ีดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือ รวมดําเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพื่อให
เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น  
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคลองกับเปาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทาโครงการไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5)  

 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

5.10 มีการ
ประมาณ
การ 
ราคาถูกตอง
ตามหลัก 
วิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง 
หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมตํ่ากวารอยละหาของการนาไปต้ังงบประมาณรายจาย
ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5.11 มีการ
กําหนด
ตัวชี้วัด(KPI) 
และ
สอดคลอง
กับ
วัตถุประสงค
และผลท่ี
คาดวาจะ
ไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ท่ี สามารถวัดได (measurable) 
ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึง
พอใจการกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่ง 
ท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ี
คาดวาจะ
ไดรับ  
สอดคลอง
กับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงค
ท่ีต้ังไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได  
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (4) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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