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รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตาบลบูเก๊ะตา
อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

-2ค. กำรวำงแผน
เทศบาลตาบลบูเก๊ะตา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ตามกระบวนการทีบ่ ัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่ รับฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนในพืน้ ที่
ก่อนนามาจัดทาโครงการเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ทีบ่ รรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลบูเก๊ะตา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนดโครงการ
ทีจ่ ะดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565)
ยุทธศำสตร์
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

2562
2563
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน
45 49,343,000 45
49,343,000 45
91 21,985,300 91
20,869,000 91

2564
2565
งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
49,343,000 0
0.00
20,869,000 0
0.00

11

2,872,050

10

2,482,050

10

2,482,050

0

0.00

ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเทีย่ ว

7

16,421,380

7

16,500,000

7

16,500,000

0

0.00

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

9

2,746,300

9

2,746,300

9

2,746,300

0

0.00

25

3,584,300

25

3,381,700

25

3,381,700

0

0.00

ด้านการบริหาร
22
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
รวม 210

8,367,000

22

8,470,000

22

8,470,000

0

0.00

105,319,330

209

103,792,050

209

103,792,050

0

0.00

-3แผนภูมแิ สดงจำนวนโครงกำร กำรจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์
ด ้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ด ้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมป
ิ ั ญญา
ท ้องถิน
่
ด ้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
ด ้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเทีย
่ ว

2565

ด ้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร ้อย

2563

2564
2562

ด ้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
0
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90 100

แผนภูมแิ สดงมูลค่ำโครงกำร กำรจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์
ด ้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ด ้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมป
ิ ั ญญา
ท ้องถิน
่
ด ้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
ด ้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเทีย
่ ว

2565

ด ้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร ้อย

2563

2564

2562

ด ้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

-4ง. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบูเก๊ะตา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จานวน 77 โครงการ งบประมาณ 21,590,020.00 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

3
48
6
2
1
9
8
77

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
3,737,000
13,419,700
1,237,650
521,380
100,000
918,000
1,656,290
21,590,020

-5แผนภูม ิแสดงจำนวนโครงกำร ทีไ่ ด้ร ับจ ัดสรรงบประมำณ
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

โครงกำร
ด ้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ด ้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมป
ิ ั ญญา
ท ้องถิน
่
ด ้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
ด ้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเทีย
่ ว

โครงการ

ด ้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร ้อย
ด ้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
0

20

40

60

แผนภูม ิแสดงจำนวนโครงกำร ทีไ่ ด้ร ับจ ัดสรรงบประมำณ
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

ด ้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมำณ
ตำมเทศบ ัญญ ัติ

ด ้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูม ิ
ปั ญญาท ้องถิน
่
ด ้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม

ด ้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเทีย
่ ว

งบประมาณ
ตามข ้อบัญญัต ิ

ด ้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร ้อย
ด ้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ

โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

-6รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1 โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างคูระบายน้้า
คสล . สายบ้านเจ๊ะเด็ง

2 โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

3 โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง
คลองโละจูด
โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา

4 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินสะสม

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุประสงค์

156,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังตามแนวถนน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
100 เมตร
200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เงินสะสม

ผลผลิต

ขยายเขตไฟฟ้า ตามแนวถนน
และชุมชนในเขตเทศบาล

3,381,000.00 เพื่อป้องกันน้้ากัดเซาะ

ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง ขนาด
ความยาว 700 เมตร
492,000.00 เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและกระตุ้น จ้างงานประชาชน เยาวชน
เศรษฐกิจในพื้นที่
ฯลฯ ในพื้นที่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา(แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน)

384,000.00 เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและกระตุ้น จ้างงานประชาชน เยาวชน
เศรษฐกิจในพื้นที่
ฯลฯ ในพื้นที่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

6 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา

708,000.00 เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและกระตุ้น จ้างงานประชาชน เยาวชน
เศรษฐกิจในพื้นที่
ฯลฯ ในพื้นที่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-7ยุทธศาสตร์

โครงการ

7 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสายใยสัมพันธ์วนั ปิด
ภาคเรียน

8 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงอาคารภายใน
และภายนอกของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและพื้นที่ในบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

9 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
10 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา (แผนงาน
สาธารณสุข)

11 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
12 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพ
ติด
โครงการอบรมให้ความรู้และ
ทัศนศึกษาดูงานด้านสุขภาพ
อนามัยและการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม
โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา(งานก้าจัดขยะ
มูลฝอย ฯ)

13 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

71,100.00 เพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญและคุณค่าทางการศึกษา

จัดท้าโครงการในวันปิดภาค
เรียนของศูนย์เด็ก และมี
กิจกรรมให้หน่วยงานในพื้นที่มี
ส่วนร่วมในการจัดงาน
337,000.00 เพื่อปรับปรุงศูนย์ ฯให้มีความพร้อมต่อ ปรับปรุง อาคารและพื้นที่ใน
การใช้งานและมีความปลอดภัย
บริเวณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

490,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการจัดหาค่าอาหาร
กลางวัน
1,152,000.00 เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและกระตุ้น
เศรษฐกิจในพื้นที่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
30,000.00 เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงพิษภัยของยา
เสพติด
468,000.00 เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่
ประชาชน

สถานศึกษามีอาหารกลางวัน
ให้กับเด็ก
จ้างงานประชาชน เยาวชน
ฯลฯ ในพื้นที่

จัดท้าโครงการรณรงค์ปีละ ๑
ครั้ง
จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชน

1,296,000.00 เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและกระตุ้น จ้างงานประชาชน เยาวชน
เศรษฐกิจในพื้นที่
ฯลฯ ในพื้นที่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

-8งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
บัญญัติ
600,000.00 เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและกระตุ้น จ้างงานประชาชน เยาวชน
เศรษฐกิจในพื้นที่
ฯลฯ ในพื้นที่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

14 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา(แผนงานเคหะ
และชุมชน)

15 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาในทุก
ระดับ

100,000.00 เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬา - กรีฑา การส่งนักกีฬาของ
กีฬา- กรีฑา ฯลฯ และส่ง
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขันในทุกระดับ ฯลฯ นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ทุกระดับในการแข่งขันกีฬา

16 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

100,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเด็ก
ให้เด็กได้รับความรู้และความสนุกสนาน แห่งชาติ

17 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
18 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
19 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
20 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

21 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

12,000.00 สร้างขวัญและก้าลังใจให้กับผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาล
2,820,600.00 สร้างขวัญและก้าลังใจกับผู้สูงอายุ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล
960,000.00 สร้างขวัญและก้าลังใจกับคนพิการ
จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขต
เทศบาล
140,000.00 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ ประชาชนในเขตเทศบาล
การดูแลส่งเสริม ป้องกัน ด้านสุขภาพ
อย่างครอบคลุม (ส.ป.ส.ช.)
2,540,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
โรงเรียน
สนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนคน
พิการ
โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

-9งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
บัญญัติ
20,000.00 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ผลผลิต

22 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

เงินอุดหนุนส้าหรับโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส

23 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (สื่อการ
เรียนการสอนสัญลักษณ์ฯ)

24 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน ฯ)

113,000.00 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ ต้าบลบูเก๊ะตา
เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียนฯลฯ)

25 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เพื่อ
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน)
โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ)

170,000.00 -เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลบูเก๊ะตา

6,650.00 -เพือส่งเสริมองค์กรในชุมชน และ
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูและภาวะ
โภชนาการของเด็ก

-ชุมชนมีการเฝ้าระวังการขาด
สารอาหารในเด็ก

26 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

10,000.00 -เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็นชาติ

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ.ส้านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ้าเภอแว้ง
โดยท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสได้
มอบหมายให้ท้องถิ่นอ้าเภอ
แว้งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เป็นสถานที่กลาง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลบูเก๊ะตา

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

-10งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
บัญญัติ
3,000.00 -เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและ - ท้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
แมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้า พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวใน
พื้นที่เทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา

27 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

28 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
(ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ)

29 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชนบ้าน
สูงาบาโอ๊ะ)

30 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านสูแก)
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชน
บ้านสูแก)

6,650.00 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน และ
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูและภาวะ
โภชนาการของเด็ก
6,650.00 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม

-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้า
ชุมชน แกนน้า ในชุมชนบ้านสู
แก จ้านวน 50 คน
- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน
แกนน้า และกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนบ้านสูแก จ้านวน 50 คน

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านเจ๊ะยอ)

6,650.00 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน และ
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูและภาวะ
โภชนาการของเด็ก

-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้า
ชุมชน แกนน้า ในชุมชนบ้าน
เจ๊ะยอจ้านวน 50 คน

31 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

32 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

6,650.00 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความตระหนักถึง - ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน
ผลกระทบที่เกิดจากมะเร็งปากมดลูก แกนน้า และกลุ่มเสี่ยงใน
และมะเร็งเต้านม
ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ จ้านวน
50 คน
6,700.00 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ผู้ปกครอง - ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.
และผู้น้าชุมชน แกนน้าชุมชน
อสม. ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ
จ้านวน 50 คน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

-11งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
บัญญัติ
6,700.00 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ผู้ปกครอง - ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.
และผู้น้าชุมชน แกนน้าชุมชน
อสม. ชุมชนบ้านสูแก จ้านวน
50 คน

33 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชนบ้าน
สูแก)

34 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชน
บ้านเจ๊ะยอ)

35 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชนบ้าน
เจ๊ะยอ)

36 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านเจ๊ะเด็ง)
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
(ชุมชนบ้านเจ๊ะเด็ง)

6,650.00 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน และ
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูและภาวะ
โภชนาการของเด็ก
6,650.00 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชนบ้าน
เจ๊ะเด็ง)

6,700.00

37 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

38 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

6,650.00 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความตระหนักถึง - ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน
ผลกระทบที่เกิดจากมะเร็งปากมดลูก แกนน้า และกลุ่มเสี่ยงใน
และมะเร็งเต้านม
ชุมชนบ้านเจ๊ะยอจ้านวน 50
คน
6,700.00 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ผู้ปกครอง - ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.
และผู้น้าชุมชน แกนน้าชุมชน
อสม. ชุมชนบ้านเจ๊ะยอ
จ้านวน 50 คน
-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้า
ชุมชน แกนน้า ในชุมชนบ้าน
เจ๊ะเด็งจ้านวน 50 คน
- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน
แกนน้า และกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนบ้านเจ๊ะเด็ง จ้านวน 50
คน

ยุทธศาสตร์
39 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
40 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการ
โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านบูเก๊ะตา)
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
(ชุมชนบ้านบูเก๊ะตา)

41 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชน
บ้านบูเก๊ะตา)

42 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านบือแนบารู)

43 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชน
บ้านบือแนบารู)

44 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชน
บ้านบือแนบารู)

แหล่งที่มา
งบประมาณ

-12งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
บัญญัติ
6,650.00 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน และ
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูและภาวะ
โภชนาการของเด็ก
6,650.00 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม

ผลผลิต

-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้า
ชุมชน แกนน้า ในชุมชนบ้านบู
เก๊ะตาจ้านวน 50 คน
- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน
แกนน้า และกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนบ้านบูเก๊ะตาจ้านวน 50
คน
6,700.00 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ผู้ปกครอง - ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.
และผู้น้าชุมชน แกนน้าชุมชน
อสม. ชุมชนบ้านบูเก๊ะตา
จ้านวน 50 คน
6,650.00 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน และ
-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้า
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูและภาวะ ชุมชน แกนน้า ในชุมชน
โภชนาการของเด็ก
บ้านบือแนบารูจ้านวน 50 คน
6,650.00 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความตระหนักถึง - ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน
ผลกระทบที่เกิดจากมะเร็งปากมดลูก แกนน้า และกลุ่มเสี่ยงใน
และมะเร็งเต้านม
ชุมชนบ้านบือแนบารูจ้านวน
50 คน
6,700.00 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ผู้ปกครอง - ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.
และผู้น้าชุมชน แกนน้าชุมชน
อสม. ชุมชนบ้านบือแนบารู
จ้านวน 50 คน

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านละหาร์)
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
(ชุมชนบ้านละหาร์)

-13งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
บัญญัติ
6,650.00 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน และ
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูและภาวะ
โภชนาการของเด็ก
6,650.00 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม

47 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชนบ้าน
ละหาร์)

6,700.00 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.

48 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านสะบือรัง)
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชน
บ้านสะบือรัง)

6,650.00 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน และ
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูและภาวะ
โภชนาการของเด็ก
6,650.00 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชนบ้าน
สะบือรัง)

6,700.00 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.

ยุทธศาสตร์
45 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
46 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

49 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

50 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ผลผลิต
-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้า
ชุมชน แกนน้า ในชุมชนบ้าน
ละหาร์จ้านวน 50 คน
- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน
แกนน้า และกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนบ้านละหาร์จ้านวน 50
คน
- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน
และผู้น้าชุมชน แกนน้าชุมชน
อสม. ชุมชนบ้านละหาร์
จ้านวน 50 คน
-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้า
ชุมชน แกนน้า ในชุมชนบ้าน
สะบือรังจ้านวน 50 คน
- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน
แกนน้า และกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนบ้านสะบือรังจ้านวน 50
คน
- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก บุคลากรในโรงเรียน
และผู้น้าชุมชน แกนน้าชุมชน
อสม. ชุมชนบ้านสะบือรัง
จ้านวน 50 คน

-14ยุทธศาสตร์

โครงการ

51 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

52 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
53 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
54 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

55 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุประสงค์

243,000.00 -เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา กีฬาพื้นบ้าน
ของประชาชนในชุมชนเพื่อให้เกิด
ความสามัคคีในชุมชน
198,400.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือก
บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหาร
-เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

ผลผลิต
- จัดการแข่งขันกีฬากีฬา
พื้นบ้าน ของประชาชนในชุมชน
ด้าเนินการเลือกตั้ง สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นที่ควรรู้แก่ประชาชน

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมาย

จัดอบรมกฎหมายเบื้องต้น ปี
ละ ๑ ครั้ง

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

50,000.00 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย
สู่ประชาชน และให้มี อปพร. ของ
เทศบาลคอยช่วยเหลือเมือ่ เกิด
สาธารณะภัย

จัดฝึกทบทวนอปพร.

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
อบรมจริยธรรมสัญจรของผู้น้า
ศาสนา ประชาชนและเยาวชน

89,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ผู้น้าศาสนาเข้ามามี
บทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหา
ความมัน่ คง

ให้การส่งเสริมสนับสนุนอบรม
และทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศ ปีละ ๑ ครั้ง

ยุทธศาสตร์
56 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
57 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
58 ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว
59 ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว
60 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)

โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (cctv)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพของชุมชนในเขต
เทศบาล

แหล่งที่มา
งบประมาณ

-15งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
บัญญัติ
494,600.00 เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการ ในเขต
เทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา

ผลผลิต
ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ้านวน
4 จุด จ้านวน 8 กล้อง

385,650.00 เพื่อปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้ ปรับปรุงกล้องวงจรปิดที่ช้ารุด
ตามปกติ
และเสียหาย

50,800.00 เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนากลุ่ม
อาชีพในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

กลุ่มอาชีพในชุมชนเขตพื้นที่
รับผิดชอบเทศบาลฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

470,580.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน - สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ
ในเขตเทศบาลได้มีทักษะในการด้าเนิน เครือ่ งใช้ ทางการเกษตร
ชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

100,000.00 เพื่ออบรมรณรงค์ให้ประชาชนมี
จิตส้านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมและจัดท้าป้าย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

-16งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
บัญญัติ
30,000.00 เพื่อเป็นการรักษาส่งเสริมระบบ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
การศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุการศึกษาและ อื่น ๆ
เป็นการยกระดับการศึกษาของชุมชน ที่จ้าเป็น ฯลฯ

61 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของเด็กใน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ้า
มัสยิด

62 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการบรรยายธรรมเสียงตาม
สายเพื่อประชาชนโดยความ
ร่วมมือของชุมชน

75,000.00 เพื่อจัดบรรยายธรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล

จัดการบรรยายธรรมให้ความรู้
แก่ประชาชน

63 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการอบรมการเรียน
การสอนคัมภีร์-อัลกุรอ่านตาม
ระบบกีรออาตี

242,200.00 เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การอ่านอัล
กรุอ่าน ด้วยวิธที ึ่ถูกต้องและรวดเร็ว

จัดอบรมประชาชนทุกชุมชน

64 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการมหกรรมตาดีกาสู่ความ
เป็นเลิศ

105,400.00 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและ
ความรับผิดชอบให้คนในสังคม ให้
ความส้าคัญกับตาดีกาซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ชุมชน

จัดโครงการมหกรรมตาดีกาสู่
ความเป็นเลิศ

65 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการงานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

98,000.00 -เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างและประชาชน
เยาวชนในเขตเทศบาลต้าบลบู
เก๊ะตา

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

-17งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
บัญญัติ
130,000.00 -เพื่อรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น

ผลผลิต

66 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการเมาลิดสัมพันธ์

67 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์

68 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการอาซูรอสัมพันธ์

97,400.00 -เพื่อส่งเสริมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

-จัดกิจกรรมกวนอาซูรอในเขต
เทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา

69 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการสืบสานและ
ประชาสัมพันธ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีท้องถ่ินของอ้าเภอแว้ง

30,000.00 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวของอ้าเภอแว้งและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

อุดหนุนงบประมาณให้สภา
วัฒนธรรมอ้าเภอแว้ง

70 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
71 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บริ
เวณส้านักงานเทศบาล
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อ
เติมอาคารส้านักงานเทศบาล

110,000.00 -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางทางศาสนาตามความเชื่อของ
ประชาชนในชุมชน

1,025,000.00 เพื่อพัฒนาสถานที่ราชการให้เป็น
สัดส่วนและมีความปลอดภัย

-ประชาชนและหน่วยงานใน
เขตเทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา

- ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลต้าบลบู
เก๊ะตา

ก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดความ
ยาว 180 เมตร สูง 1.50
เมตร
116,290.00 เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติม
อาคารส้านักงาน ฯลฯ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

-18งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
บัญญัติ
100,000.00 เพื่อจัดท้าข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

ผลผลิต

72 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
73 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
74 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

75 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของฝ่าย
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล

76 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
77 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรในองค์กร

20,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรในองค์กร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานและลูกจ้าง

โครงการจัดท้าประชาคมในเขต
เทศบาล

15,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน ฯลฯ ของ เทศบาล

ประชาชน ชุมชน ชมรม ฯลฯ
สมาคม สถานศึกษา หน่วย
ราชการอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

โครงการจัดท้าวารสารเผยแพร่
ข่าวสารผลงานของเทศบาล

ระบบแผนที่ภาษีมีความพร้อม
และมีความถูกต้องในการใช้
งานเป็นปัจจุบัน
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล

20,000.00 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานทศบาล ลูกจ้าง และ
ประชาชนได้จัดกิจกรรมร่วมกัน
100,000.00 เพื่อจัดท้าเอกสารเผยแพร่
จัดท้าเอกสารเผยแพร่ผลงาน
ผลการด้าเนินงานของเทศบาลให้
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ของ
ประชาชน และหน่วยงาน
เทศบาล
ต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

260,000.00 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลได้มีความรู้ อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
และประสบการณ์เพื่อน้ามาใช้ในการ งานภายในประเทศให้แก่
บริหารพัฒนางานขององค์การ
บุคลากรของเทศบาล ปีละ ๑
ครั้ง
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ง. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตาบลบูเก๊ะตา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนีผ้ ูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 44 โครงการ จานวนเงิน 19,539,944 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 44 โครงการ จานวนเงิน 19,539,944 ล้านบาท สามารถจาแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3
23
5

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
รวม

การก่อหนี้ผกู พัน/
การเบิกจ่าย
โครงการ
ลงนามในสัญญา
งบประมาณ
3,588,416.63
3
3,588,416.63
12,256,232.00 23
12,256,232.00
1,032,950.50
5
1,032,950.50

1

442,200.00

1

442,200.00

1

80,761.00

1

80,761.00

6

674,089.00

6

674,089.00

5

1,465,295.00

5

1,465,295.00

44

19,539,944.13

44

19,539,944.13

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนีผ้ ูกพัน /ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธ
ศาสตร์
1 โครงสร้างพื้นฐาน
2 โครงสร้างพื้นฐาน
3 โครงสร้างพื้นฐาน

4 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
โครงการก่อสร้างคูระบายน้า้
คสล . สายบ้านเจ๊ะเด็ง
โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แหล่งที่
งบตามเทศ
มางบ
วงเงินตามสัญญา
บัญญัติ
ประมาณ
เงินสะสม

156,000

151,000.00 1/2562

21/02/2562

45

200,000

29,782.84 ฎ.921/2562
39,633.79 ฎ.1037/2562
738,000.00 5/2562

23/05/2562
26/06/2562
08/05/2562

30
31
75

2,630,000 7/2562
41,000 ฎ.12-116/2562

29/05/2562
01/10/2561

240
31

41,000.00 ฎ.245-249/2562
41,000.00 ฎ.337/2562
33,000.00 ฎ.460-463/2562
40,000.00 ฎ.561-565/2562
40,000.00 ฎ.693-697/2562
41,000.00 ฎ.812-816/2562
41,000.00 ฎ.945-929/2562
41,000.00 ฎ.
1058-1062/2562

01/11/2561
01/12/2561
01/01/2562
01/02/2562
01/03/2562
01/04/2562
01/05/2562
01/06/2562

30
31
31
28
31
30
31
30

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง เงินสะสม 3,381,000
คลองโละจูด
โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา

คูส่ ัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

492,000
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5 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา(แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน)

384,000

41,000.00 ฎ.
1173-1177/2562
40,226.00 ฎ.
1298-1302/2562
41,000.00 ฎ.1446-1/2562
32,000.00 ฎ.117-120/2562

01/07/2562

31

01/08/2562

31

01/09/2562
01/10/2561

30
31

32,000.00 ฎ.250/2562
32,000.00 ฎ.342/2562
32,000.00 ฏ.464-467/2562
32,000.00 ฎ.557-560/2562
32,000.00 ฎ.698-701/2562
32,000.00 ฎ.817-820/2562
32,000.00 ฎ.941-944/2562
32,000.00 ฎ.
1063-1066/2562
32,000.00 ฎ.
1178-1181/2562
32,000.00 ฎ.
1303-1306/2562
32,000.00 ฎ.1446-3/2562

01/11/2561
01/12/2561
01/01/2562
01/02/2562
01/03/2562
01/04/2562
01/05/2562
01/06/2562

30
31
31
28
31
30
31
30

01/07/2562

31

01/08/2562

31

01/09/2562

30

6 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

7 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
8 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา

โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิด
ภาคเรียน
โครงการปรับปรุงอาคาร
ภายในและภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ใน
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-22708,000

59,000.00 ฎ.127-133/2562

01/10/2561

31

01/11/2561
01/12/2561
01/01/2562
01/02/2562
01/03/2562
01/04/2562
01/05/2562
01/06/2562

30
31
31
28
31
30
31
30

01/07/2562

31

01/08/2562

31

71,100

50,000.00 ฎ.254-259/2562
50,000.00 ฎ.347-352/2562
50,000.00 ฎ.496-501/2562
57,000.00 ฎ.594-600/2562
57,000.00 ฎ.703-709/2562
58,000.00 ฎ.821-827/2562
58,000.00 ฎ.974-980/2562
58,000.00 ฎ.
1072-1078/2562
58,000.00 ฎ.
1188-1194/2562
56,355.00 ฎ.
1313-1319/2562
58,000.00 ฎ.1446-4/2562
30,600.00 ฎ.674-675/2562

01/09/2562
29/03/2562

30
7

29/03/2562
11/04/2562

7
60

337,000

37,106.00 ฎ.678-683/2562
336,500.00 4/2562

9 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

10 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา (แผนงาน
สาธารณสุข)

-23490,000

1,152,000

115,700.00 ฎ.108/2562

01/10/2561

31

117,420.00 ฎ.456/2562
114,680.00 ฎ.853/2562
104,000.00 ฎ.1221/2562
79,000.00 ฎ.146-155/2562

01/11/2561
01/02/2562
01/05/2562
01/10/2561

90
90
90
31

01/11/2561
01/12/2561
01/01/2562
01/02/2562
01/03/2562
01/04/2562
01/05/2562
01/06/2562

30
31
31
28
31
30
31
30

01/07/2562

31

01/08/2562

31

01/09/2562

30

79,000.00 ฎ.235-244/2562
71,000.00 ฎ.365-373/2562
78,000.00 ฎ.474-483/2562
78,000.00 ฎ.572-581/2562
78,000.00 ฎ.710-719/2562
94,000.00 ฎ.828-835/2562
94,000.00 ฎ951-962/2562
94,000.00 ฎ.
1079-1090/2562
94,000.00 ฎ.
1195-1206/2562
91,775.00 ฎ.
1320,13221332/2562
94,000.00 ฎ.1446-5/2562

11 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

12 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมให้ความรู้และ
ทัศนศึกษาดูงานด้านสุขภาพ
อนามัยและการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา(งานก้าจัดขยะ
มูลฝอย ฯ)

-24468,000

6,000.00 ฎ.878-879/2562

10/05/2562

7

1,296,000

145,280.00 ฎ.886-887/2562
281,400.00 ฎ.926/2562
108,000.00 ฎ.134-145/2562

14/05/2562
28/05/2562
01/10/2561

7
7
31

108,000.00 ฎ.223-234/2562
108,000.00 ฎ.353-364/2562
108,000.00 ฎ.484-495/2562
108,000.00 ฎ.582-593/2562
101,320.00 ฎ.720-731/2562
99,000.00 ฎ.840-850/2562
99,000.00 ฎ.963-973/2562
99,000.00 ฎ.
1098-1101/2562
99,000.00 ฎ.
1207-1217/2562
98,129.00 ฎ.
1321,13331342/2562
99,000.00 ฎ.1446-7/2562

01/11/2561
01/12/2561
01/01/2562
01/02/2562
01/03/2562
01/04/2562
01/05/2562
01/06/2562

30
31
31
28
31
30
31
30

01/07/2562

31

01/08/2562

31

01/09/2562

30

13 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

14 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
15 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา(แผนงานเคหะ
และชุมชน)

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขันกีฬากรีฑาในทุกระดับ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

-25600,000

41,000.00 ฎ.122-126/2562

01/10/2561

31

01/11/2561
01/12/2561

30
31

01/01/2562
01/02/2562
01/03/2562
01/04/2562
01/05/2562
01/06/2562

31
28
31
30
31
30

01/07/2562
01/08/2562

31
31

100,000

41,000.00 ฎ.260/2562
41,000.00 ฎ.
346,374377/2562
41,000.00 ฎ.469-473/2562
41,000.00 ฎ.567-571/2562
41,000.00 ฎ.732-736/2562
41,000.00 ฎ.807-811/2562
41,000.00 ฎ.981-985/2562
41,000.00 ฎ.
1067-1071/2562
41,000.00 ฎ.1183-1187
40,226.00 ฎ.
1308-1312/2562
41,000.00 ฎ.1446-6/2562
11,080.00 ฎ.930/2562

01/09/2562
29/05/2562

30
7

14/01/2562

7

100,000

2,000.00 ฎ.391/2562

-26-

16 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

17 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

18 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ย
เอดส์

โครงการจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

โครงการจ่ายเบีย้ ยังชีพคนคน
พิการ

12,000

11,820.00 ฎ.393/2562
30,000.00 ฎ.394/2562
56,000.00 ฎ.413/2562
1,000.00 ฎ.60/2562

14/01/2562
14/01/2562
22/01/2562
05/10/2561

7
7
7
31

2,820,600

1,000.00 ฎ.160/2562
1,000.00 ฎ.268/2562
207,100.00 ฎ.58/2562

07/11/2561
03/12/2561
05/10/2561

30
31
31

204,200.00 ฎ.158/2562
209,400.00 ฎ.266/2562
213,000.00 ฎ.378/2562
213,000.00 ฎ.458/2562
214,200.00 ฎ.618/2562
216,000.00 ฎ.741/2562
218,300.00 ฎ.854/2562
216,900.00 ฎ.986/2562
218,100.00 ฎ.1102/2562
218,500.00 ฎ.1223/2562
219,100.00 ฎ.1345/2562
67,200.00 ฎ.59/2562

07/11/2561
03/12/2561
02/01/2562
01/02/2562
05/03/2562
01/04/2562
08/05/2562
31/05/2562
01/07/2562
02/08/2562
02/09/2562
05/10/2561

30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31

67,200.00 ฎ.159/2562

07/11/2561

30

960,000

-27-

19 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
20 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

21 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

เงินอุดหนุนส้าหรับโครงการ
ศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ้าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

140,000
2,540,000

20,000

68,000.00 ฎ.267/2562
68,000.00 ฎ.379/2562
68,000.00 ฎ.459/2562
68,800.00 ฎ.169/2562
69,600.00 ฎ.742/2562
70,400.00 ฎ.854/2562
69,600.00 ฎ.987/2562
70,400.00 ฎ.1103/2562
70,400.00 ฎ.1224/2562
71,200.00 ฎ.1346/2562
140,000.00 ฎ.286/2562

03/12/2561
02/01/2562
01/02/2562
05/03/2562
01/04/2562
08/05/2562
31/05/2562
01/07/2562
02/08/2562
02/09/2562
19/12/2561

31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
1

631,000.00 ฎ.105-106/2562

01/10/2561

31

623,000.00 ฎ.438-439/2562
623,000.00 ฎ.851-852/2562
624,000.00 ฎ.
1219-1220/2562
20,000.00 ฎ.215/2562

01/12/2561
01/04/2562
01/07/2562

31
30
31

01/11/2561

7

-2810,000

10,000.00 ฎ.1145/2562

19/07/2562

3

22 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (สื่อ
การเรียนการสอนสัญลักษณ์ฯ)

23 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน ฯ)

113,000

106,220.00 ฎ.1144/2562

19/07/2562

3

24 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เพื่อ
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน)

170,000

151,300.00 ฎ.107/2562

01/11/2561

7

25 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
26 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

2,730.00 ฎ.
03/07/2562
1112,1114/2562
92,765.00 ฎ.793-796/2562 23/04/2562

7

10,500.00 ฎ.863/2562
08/05/2562
137,500.00 ฎ.883/2562
13/05/2562
6,450.00 ฎ.
09/08/2562
1248-1250/2562

7
7
31

27 ด้านการจัดระเบียบ โครงการฝึกอบรมกฎหมาย
ชุมชน/สังคมและ เบือ้ งต้นที่ควรรู้แก่ประชาชน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

3,000
243,000

20,000

13,200.00 ฎ.1254/2562

09/08/2562

7

31

28 ด้านการจัดระเบียบ โครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุมชน/สังคมและ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
การรักษาความสงบ เรือน (อปพร.)
เรียบร้อย

-2950,000

18,400.50 ฎ.
01/09/2562
1375-1380/2562

15

89,000

29,100.00 ฎ.1434/2562
1,800.00 ฎ.1159/2562

01/09/2562
23/07/2562

15
7

30 ด้านการจัดระเบียบ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
ชุมชน/สังคมและ วงจรปิด (CCTV)
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

494,600

86,400.00 ฎ.1243/2562
492,600.00 9/2562

06/08/2562
13/09/2562

7
30

31 ด้านการจัดระเบียบ โครงการปรับปรุง
ชุมชน/สังคมและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

385,650

385,000.00 ฎ.1446-3/2562

30/09/2562

15

29 ด้านการจัดระเบียบ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ชุมชน/สังคมและ อบรมจริยธรรมสัญจรของผู้น้า
การรักษาความสงบ ศาสนา ประชาชนและเยาวชน
เรียบร้อย

32 ด้านการวางแผน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การส่งเสริมการ
ประชาชนตามแนวทาง
ลงทุนพาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง
และการท่องเที่ยว

33 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
34 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
35 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการบรรยายธรรมเสียง
ตามสายเพื่อประชาชนโดย
ความร่วมมือของชุมชน
โครงการอบรมการเรียน
การสอนคัมภีร-์ อัลกุรอ่านตาม
ระบบกีรออาตี

-30470,580

100,000

75,000

242,200

5,400.00 ฎ.1278,
1279/2562

22/08/2562

7

139,000.00 ฎ.
29/08/2562
1290-1291/2562
297,800.00 ฎ.1363/2562
09/09/2562
11,961.00 ฎ.
09/07/2562
1135-1136/2562

7
7
7

68,800.00 ฎ.1172/2562
75,000.00 ฎ.1000/2562

26/07/2562
11/06/2562

7
31

30,174.00 ฎ.635-637/2562

13/03/2562

30

19/03/2562

30

201,600.00 ฎ.659/2562

36 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

37 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการเมาลิดสัมพันธ์

38 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
39 ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
40 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์

โครงการสืบสานและ
ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ินของอ้าเภอแว้ง
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บริ
เวณส้านักงานเทศบาล

-3198,000

130,000

110,000

30,000

98,000.00 ฎ.
17/09/2562
13861389,1392,13981399,1414,1426/
2562
3,960.00 ฎ.211/2562
08/11/2561

126,000.00 ฎ.277/2562
81,855.00 ฎ.894-895/2562

27,500.00 ฎ.988/2562
30,000.00 ฎ.1381/2562

1,025,000 1,019,000.00 2/2562

7

7

19/12/2561
16/05/2562

7
7

11/06/2562
11/09/2562

7
7

01/04/2562

60

41 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
42 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
43 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
44 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อ
เติมอาคารส้านักงานเทศบาล

-32116,290

90,000.00 24/2562

25/03/2562

7

19,000.00 ฎ.864-866/2562

08/05/2562

30

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

20,000

โครงการจัดท้าวารสาร
เผยแพร่ข่าวสารผลงานของ
เทศบาล
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของฝ่าย
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจ้างของ
เทศบาล

100,000

86,400.00 ฎ.333/2562

02/01/2562

31

260,000

84,695.00 ฎ.867-869,
881/2562

08/05/2562

31

166,200.00 ฎ.915/2562

17/05/2562

31

-33รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ปี 2563
เทศบำลตำบลบูเก๊ะตำ

ยุทธ
ศำสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนกำรดำเนินกำร
อนุมตั งิ บประมำณ
ลงนำมสัญญำ
เบิกจ่ำย
100%
ทัง้ หมด
งบ
งบ
งบ
งบ
งบ
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ประมำณ
ประมำณ
ประมำณ
ประมำณ
ประมำณ
45 49,343,000 3
3,737,000
3 3,588,416.63 3 3,588,416.63 3 3,588,416.63
91 21,985,300 48 13,419,700 23 12,256,232.00 23 12,256,232.00 23 12,256,232.00

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

11

2,872,050

6

1,237,650

5

1,032,950.50

5

1,032,950.50

5

1,032,950.50

7

16,421,380

2

521,380

1

442,200.00

1

442,200.00

1

442,200.00

9

2,746,300

1

100,000

1

80,761.00

1

80,761.00

1

80,761.00

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

25

3,584,300

9

918,000

6

674,089.00

6

674,089.00

6

674,089.00

ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

22

8,367,000

8

1,656,290

5

1,465,295.00

5

1,465,295.00

5

1,465,295.00

-34แผนภูม ิแสดงจำนวนโครงกำร เปรียบเทียบตำมขนตอน
ั้
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์
ด ้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ด ้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูม ิ
ปั ญญาท ้องถิน
่

100%

ด ้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม

เบิกจ่าย

ด ้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเทีย
่ ว

ลงนามสัญญา

ด ้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร ้อย

อนุมัตงิ บประมาณ
แผนการดาเนินการ
ทัง้ หมด

ด ้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

แผนภูม ิแสดงมูลค่ำโครงกำร เปรียบเทียบตำมขนตอน
ั้
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

ด ้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ด ้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูม ิ
ปั ญญาท ้องถิน
่

100%

ด ้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม

เบิกจ่าย

ด ้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเทีย
่ ว

ลงนามสัญญา
อนุมัตงิ บประมาณ

ด ้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร ้อย

แผนการดาเนินการ
ทัง้ หมด

ด ้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ

โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

-35ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ เทศบาลตาบลบูเก๊ะตา ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562

(นายฮาแดร์ อามัด)
นายกเทศมนตรีตาบลบูเก๊ะตา

