
ประกาศ เทศบาลต าบลบเูก๊ะตา
เร่ือง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให ้อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปดิเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหป้ระชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย
   ด้วยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ 30(5) ก าหนดใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปดิเผยภายในสิบหา้
วันนบัแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปดิประกาศโดยเปดิเผยไม่นอ้ยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างนอ้ยปลีะสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

     ดังนัน้เพื่อการปฏบิติัใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบเูก๊ะตา จึงขอประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนนิงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ เทศบาลต าบลบเูก๊ะตา ดังนี้

ก. วิสัยทศัน์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหนา้ มุง่สู่สังคมสันติสุข

ข. พันธกิจ
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. โครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงสร้างพืน้ฐาน 45 49,343,000 45 49,343,000 45 49,343,000 0 0.00
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

91 21,985,300 91 20,869,000 91 20,869,000 0 0.00

ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

10 2,472,050 10 2,482,050 10 2,482,050 0 0.00

ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเทีย่ว

7 16,421,380 7 16,500,000 7 16,500,000 0 0.00

ด้านการบริหารจดัการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

9 2,746,300 9 2,746,300 9 2,746,300 0 0.00

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

24 3,554,300 24 3,351,700 24 3,351,700 0 0.00

ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

22 8,367,000 22 8,470,000 22 8,470,000 0 0.00

รวม 208 104,889,330 208 103,762,050 208 103,762,050 0 0.00
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    เทศบาลต าบลบูเกะ๊ตา ได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟงัปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชนในพืน้ที ่
กอ่นน ามาจดัท าโครงการเพือ่พฒันาพืน้ที ่ทีบ่รรจไุว้ในแผนพฒันา 4 ปี ต่อไป

   เทศบาลต าบลบูเกะ๊ตา ได้ประกาศใช้แผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที ่31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

ค. กำรวำงแผน

ยทุธศำสตร์
2562 2563 2564



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจดัท ำแผน 4 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร กำรจดัท ำแผน 4 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์
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ดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

2565 

2564 

2563 

2562 

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ดา้นงานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 

ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคมและการรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย 

ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุพาณชิยกรรม

และการทอ่งเทีย่ว 

ดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ดา้นศลิปะ วฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ 

ดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

2565 

2564 

2563 

2562 



ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ
โครงสร้างพื้นฐาน 3 3,737,000.00
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 48 13,418,700.00
ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 940,000.00
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 2 521,380.00
ด้านการบริหารจัดการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 100,000.00
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น 7 858,000.00
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 8 1,656,290.00

รวม 73 21,231,370.00

      ผู้บริหารเทศบาลต าบลบเูก๊ะตา ได้ประกาศใช้เทศบญัญัติงบประมาณ เมือ่วันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบญัญัติงบประมาณ จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ 21,231,370.00 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้       

จ. การจัดท างบประมาณ
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แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมำณ

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมำณ

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต

1 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างคูระบายน้้า 
คสล . สายบ้านเจ๊ะเด็ง

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

156,000 เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
ตามแนวถนน

ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร ยาว  100  
เมตร

2 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเขตไฟฟ้า 200,000 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า ตามแนวถนนและ
ชุมชนในเขตเทศบาล

3 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิง
คลองโละจูด

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

3,381,000 เพื่อป้องกันน้้ากัดเซาะ
 ก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิง ขนาดความยาว
 700 เมตร

4 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา

492,000  เพื่อแก้ปัญหาการวา่งงาน
และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เพื่อให้มีประสิทธภิาพในการ
ปฏบิัติงาน


 จ้างงานประชาชน   เยาวชน ฯลฯ  
ในพื้นที่

5 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา(แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน)

384,000 เพื่อแก้ปัญหาการวา่งงาน
และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เพื่อให้มีประสิทธภิาพในการ
ปฏบิัติงาน


จ้างงานประชาชน   เยาวชน ฯลฯ  
ในพื้นที่

6 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา

708,000 เพื่อแก้ปัญหาการวา่งงาน
และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เพื่อให้มีประสิทธภิาพในการ
ปฏบิัติงาน


จ้างงานประชาชน   เยาวชน ฯลฯ  
ในพื้นที่

7 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสายใยสัมพันธว์นัปิด
ภาคเรียน

71,100 เพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนได้
ตระหนักถึงความส้าคัญและ
คุณค่าทางการศึกษา

จัดท้าโครงการในวนัปิดภาคเรียนของ
ศูนย์เด็ก และมีกิจกรรมให้หน่วยงาน
ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา  มีดังนี้
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต

8 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงอาคาร
ภายในและภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ใน
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

337,000 เพื่อปรับปรุงศูนย์ ฯให้มี
ความพร้อมต่อการใช้งาน
และมีความปลอดภยั

ปรับปรุง อาคารและพื้นที่ในบริเวณ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

490,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการจัดหา
ค่าอาหารกลางวนั

สถานศึกษามีอาหารกลางวนัให้กับเด็ก

10 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา (แผนงาน
สาธารณสุข)

1,152,000 เพื่อแก้ปัญหาการวา่งงาน
และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เพื่อให้มีประสิทธภิาพในการ
ปฏบิัติงาน


จ้างงานประชาชน   เยาวชน ฯลฯ  
ในพื้นที่

11 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการรณรงค์ต่อต้าน ยา
เสพติด

30,000 เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงพิษ
ภยัของยาเสพติด

 จัดท้าโครงการรณรงค์ปีละ  ๑ คร้ัง

12 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการอบรมให้ความรู้และ
ทัศนศึกษาดูงานด้านสุขภาพ
อนามัยและการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม

468,000 เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยแก่ประชาชน

จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
 และส่ิงแวดล้อมแก่ประชาชน

13 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา(งานกา้จัดขยะ
มูลฝอย ฯ)

1,296,000 เพื่อแก้ปัญหาการวา่งงาน
และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เพื่อให้มีประสิทธภิาพในการ
ปฏบิัติงาน


จ้างงานประชาชน   เยาวชน ฯลฯ  
ในพื้นที่

14 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา(แผนงานเคหะ
และชุมชน)

600,000 เพื่อแก้ปัญหาการวา่งงาน
และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เพื่อให้มีประสิทธภิาพในการ
ปฏบิัติงาน


จ้างงานประชาชน   เยาวชน ฯลฯ  
ในพื้นที่
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

15 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา-
กรีฑาในทุกระดับ

100,000 เพื่อให้การสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา 
การส่งนักกีฬาของเทศบาล
เข้าร่วมแข่งขันในทุกระดับ 
ฯลฯ

สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา- 
กรีฑา ฯลฯ และส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาในทุกระดับในการแข่งขัน
กีฬา

16 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ 100,000 เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวนั
เด็กแห่งชาติให้เด็กได้รับ
ความรู้และความสนุกสนาน

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวนัเด็กแห่งชาติ

17 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

12,000 สร้างขวญัและกา้ลังใจให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล

18 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,820,600 สร้างขวญัและกา้ลังใจกับ
ผู้สูงอายุ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

19 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนคน
พิการ

960,000 สร้างขวญัและกา้ลังใจกับคน
พิการ

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล

20 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น

140,000 เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการดูแลส่งเสริม
 ป้องกัน ด้านสุขภาพอย่าง
ครอบคลุม (ส.ป.ส.ช.)

ประชาชนในเขตเทศบาล

21 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั 2,540,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวนัโรงเรียน

อุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
เป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

22 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

เงินอุดหนุนส้าหรับโครงการ
ศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ้าเภอแวง้ จังหวดันราธวิาส

20,000 เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ้านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จัดต้ังศูนย์ปฏบิัติการในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ณ.ส้านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ้าเภอแวง้ โดย
ท้องถิ่นจังหวดันราธวิาสได้มอบหมาย
ให้ท้องถิ่นอ้าเภอแวง้เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็นสถานที่
กลาง

23 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ส่ือ
การเรียนการสอนสัญลักษณ์ฯ)

10,000 -เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลบู
เก๊ะตา

24 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน ฯ)

113,000 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียนฯลฯ)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลบู
เก๊ะตา

25 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เพื่อ
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน)

170,000 -เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลบู
เก๊ะตา

26 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนัข

2,000 -เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันโรคให้แก่
สุนัขและแมวที่ได้รับวคัซีน
ป้องกันโรคพิษสนุขบ้า

- ท้าการฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาล
ต้าบลบูเก๊ะตา
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

27 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ)

6,650 -เพือส่งเสริมองค์กรในชุมชน 
และชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การดูและภาวะโภชนาการ
ของเด็ก

-ชุมชนมีการเฝ้าระวงัการขาด
สารอาหารในเด็ก

28 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม
  (ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ)

6,650 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม

- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน แกนน้า
 และกลุ่มเส่ียงใน ชุมชนบ้านสูงาบา
โอ๊ะ จ้านวน 50 คน

29 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชน
บ้านสูงาบาโอ๊ะ)

6,700 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน 
ผู้ปกครองเด็กเล็ก บุคลากรใน
โรงเรียน และผู้น้าชุมชน 
แกนน้าชุมชน อสม.

- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.  ชุมชน
บ้านสูงาบาโอ๊ะ จ้านวน 50 คน

30 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านสูแก)

6,650 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน 
และชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การดูและภาวะโภชนาการ
ของเด็ก

-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้าชุมชน แกน
น้า ในชุมชนบ้านสูแก จ้านวน 50 คน

31 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนบ้านสูแก)

6,650 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม

- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน แกนน้า
 และกลุ่มเส่ียงใน ชุมชนบ้านสูแก 
จ้านวน 50 คน

32 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชน
บ้านสูแก)

6,700 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน 
ผู้ปกครองเด็กเล็ก บุคลากรใน
โรงเรียน และผู้น้าชุมชน 
แกนน้าชุมชน อสม.

- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.  ชุมชน
บ้านสูแก จ้านวน 50 คน
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

33 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านเจ๊ะยอ)

6,650 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน 
และชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การดูและภาวะโภชนาการ
ของเด็ก

-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้าชุมชน แกน
น้า ในชุมชนบ้านเจ๊ะยอจ้านวน 50 
คน

34 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนบ้านเจ๊ะยอ)

6,650 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม

- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน แกนน้า
 และกลุ่มเส่ียงใน ชุมชนบ้านเจ๊ะยอ
จ้านวน 50 คน

35 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชน
บ้านเจ๊ะยอ)

6,700 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน 
ผู้ปกครองเด็กเล็ก บุคลากรใน
โรงเรียน และผู้น้าชุมชน 
แกนน้าชุมชน อสม.

- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.  ชุมชน
บ้านเจ๊ะยอจ้านวน 50 คน

36 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านเจ๊ะเด็ง)

6,650 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน 
และชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การดูและภาวะโภชนาการ
ของเด็ก

-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้าชุมชน แกน
น้า ในชุมชนบ้านเจ๊ะเด็งจ้านวน 50 
คน

37 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม
  (ชุมชนบ้านเจ๊ะเด็ง)

6,650 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม

- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน แกนน้า
 และกลุ่มเส่ียงใน ชุมชนบ้านเจ๊ะเด็ง 
จ้านวน 50 คน

38 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชน
บ้านเจ๊ะเด็ง)

6,700 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน 
ผู้ปกครองเด็กเล็ก บุคลากรใน
โรงเรียน และผู้น้าชุมชน 
แกนน้าชุมชน อสม.

- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.  ชุมชน
บ้านบูเก๊ะตาจ้านวน 50 คน
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

39 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านบูเก๊ะตา)

6,650 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน 
และชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การดูและภาวะโภชนาการ
ของเด็ก

-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้าชุมชน แกน
น้า ในชุมชนบ้านบูเก๊ะตาจ้านวน 50
 คน

40 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม
   (ชุมชนบ้านบูเก๊ะตา)

6,650 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม

- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน แกนน้า
 และกลุ่มเส่ียงใน ชุมชนบ้านบูเก๊ะตา
จ้านวน 50 คน

41 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชน
บ้านบูเก๊ะตา)

6,700 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน 
ผู้ปกครองเด็กเล็ก บุคลากรใน
โรงเรียน และผู้น้าชุมชน 
แกนน้าชุมชน อสม.

- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.  ชุมชน
บ้านบูเก๊ะตาจ้านวน 50 คน

42 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านบือแนบารู)

6,650 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน 
และชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การดูและภาวะโภชนาการ
ของเด็ก

-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้าชุมชน แกน
น้า ในชุมชนบ้านบือแนบารูจ้านวน 
50 คน

43 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนบ้านบือแนบารู)

6,650 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม

- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน แกนน้า
 และกลุ่มเส่ียงใน ชุมชนบ้านบือแน
บารูจ้านวน 50 คน
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

44 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชน
บ้านบือแนบารู)

6,700 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน 
ผู้ปกครองเด็กเล็ก บุคลากรใน
โรงเรียน และผู้น้าชุมชน 
แกนน้าชุมชน อสม.

- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.  ชุมชน
บ้านบือแนบารูจ้านวน 50 คน

45 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านละหาร์)

6,650 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน 
และชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การดูและภาวะโภชนาการ
ของเด็ก

-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้าชุมชน แกน
น้า ในชุมชนบ้านละหาร์จ้านวน 50 
คน

46 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม
   (ชุมชนบ้านละหาร์)

6,650 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม

- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน แกนน้า
 และกลุ่มเส่ียงใน ชุมชนบ้านละหาร์
จ้านวน 50 คน

47 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชน
บ้านละหาร์)

6,700 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน 
ผู้ปกครองเด็กเล็ก บุคลากรใน
โรงเรียน และผู้น้าชุมชน 
แกนน้าชุมชน อสม.

- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.  ชุมชน
บ้านละหาร์จ้านวน 50 คน

48 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
(ชุมชนบ้านสะบือรัง)

6,650 -เพื่อส่งเสริมองค์กรในชุมชน 
และชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การดูและภาวะโภชนาการ
ของเด็ก

-ผู้ปกครองเด็ก อสม ผู้น้าชุมชน แกน
น้า ในชุมชนบ้านสะบือรังจ้านวน 50
 คน

49 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนบ้านสะบือรัง)

6,650 -เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม

- ประชาชน อสม. ผู้น้าชุมชน แกนน้า
 และกลุ่มเส่ียงใน ชุมชนบ้านสะบือรัง
จ้านวน 50 คน
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

50 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน(ชุมชน
บ้านสะบือรัง)

6,700 -เพื่อให้ความรู้กับประชาชน 
ผู้ปกครองเด็กเล็ก บุคลากรใน
โรงเรียน และผู้น้าชุมชน 
แกนน้าชุมชน อสม.

- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก บุคลากรในโรงเรียน และผู้น้า
ชุมชน แกนน้าชุมชน อสม.  ชุมชน
บ้านสะบือรังจ้านวน 50 คน

51 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

243,000 -เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา กีฬา
พื้นบ้าน ของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคี
ในชุมชน

- จัดการแข่งขันกีฬากีฬาพื้นบ้าน 
ของประชาชนในชุมชน

52 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

800,000 เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส
เลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามา
บริหาร 

-เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น


ด้าเนินการเลือกต้ัง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

53 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการฝึกอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นที่ควรรู้แก่ประชาชน

20,000 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจกฎหมาย

จัดอบรมกฎหมายเบื้องต้น ปีละ ๑ 
คร้ัง

54 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

50,000 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภยั 

สู่ประชาชน และให้มี อปพร.
 ของเทศบาลคอยช่วยเหลือ
เมือ่เกิดสาธารณะภยั 


จัดฝึกทบทวนอปพร.
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55 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การอบรมจริยธรรมสัญจรของ
ผู้น้าศาสนา ประชาชนและ
เยาวชน

70,000  เพื่อส่งเสริมให้ผู้น้าศาสนา
เข้ามามีบทบาทและศักยภาพ
ในการแก้ปัญหาความมัน่คง

ให้การส่งเสริมสนับสนุนอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ ปีละ ๑ 
คร้ัง

56 ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพของชุมชนในเขต
เทศบาล

50,800 เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
พัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชนให้
มีความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้
ให้แก่ชุมชน

กลุ่มอาชีพในชุมชนเขตพื้นที่
รับผิดชอบเทศบาลฯ

57 ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

470,580 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนในเขตเทศบาลได้มี
ทักษะในการด้าเนินชีวติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- สนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
 ทางการเกษตร

58 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

100,000 เพื่ออบรมรณรงค์ให้
ประชาชนมีจิตส้านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมและจัดท้าป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์

59 ด้านศิลปะ 
วฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการบรรยายธรรมเสียง
ตามสายเพื่อประชาชนโดย
ความร่วมมือของชุมชน

75,000  เพื่อจัดบรรยายธรรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาล

จัดการบรรยายธรรมให้ความรู้แก่
ประชาชน
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ผลผลิต

60 ด้านศิลปะ 
วฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการอบรมการเรียน     
การสอนคัมภร์ี-อัลกุรอ่านตาม
ระบบกีรออาตี

242,200 เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้
การอ่านอัลกรุอ่าน ด้วยวธิทีึ่
ถูกต้องและรวดเร็ว

จัดอบรมประชาชนทุกชุมชน

61 ด้านศิลปะ 
วฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการมหกรรมตาดีกาสู่
ความเป็นเลิศ

105,400 เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักและความรับผิดชอบ
ให้คนในสังคม ให้
ความส้าคัญกับตาดีกาซ่ึงเป็น
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวถิี
ชีวติชุมชน

จัดโครงการมหกรรมตาดีกาสู่ความ
เป็นเลิศ

62 ด้านศิลปะ 
วฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการงานสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

98,000 -เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ท้านุ
บ้ารุงศิลปวฒันธรรมของคน
ในท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างและประชาชน เยาวชนในเขต
เทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา

63 ด้านศิลปะ 
วฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 130,000 -เพื่อรักษาไวซ่ึ้ง
ศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น

-ประชาชนและหน่วยงานในเขต
เทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา

64 ด้านศิลปะ 
วฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 110,000 -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางทางศาสนาตาม
ความเชื่อของประชาชนใน
ชุมชน

- ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

65 ด้านศิลปะ 
วฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 97,400 -เพื่อส่งเสริมประเพณีและ
ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

-จัดกิจกรรมกวนอาซูรอในเขต
เทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา

66 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการก่อสร้างร้ัว คสล.บริ
เวณส้านักงานเทศบาล

1,025,000 เพื่อพัฒนาสถานที่ราชการให้
เป็นสัดส่วนและมีความ
ปลอดภยั

ก่อสร้างร้ัว คสล. ขนาดความยาว 
180 เมตร สูง 1.50 เมตร

67 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อ
เติมอาคารส้านักงานเทศบาล

116,290 เพื่อสร้างความพร้อมในการ
ปฏบิัติงาน

ซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
ส้านักงาน ฯลฯ

68 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 เพื่อจัดท้าข้อมูลในระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้เป็นปัจจุบัน

ระบบแผนที่ภาษีมีความพร้อมและมี
ความถูกต้องในการใช้งานเป็นปัจจุบัน

69 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดกิจกรรมวนั
เทศบาล

20,000 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานทศ
บาล ลูกจ้าง และประชาชน
ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน

 จัดกิจกรรมเนื่องในวนัเทศบาล

70 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดท้าวารสาร
เผยแพร่ข่าวสารผลงานของ
เทศบาล

100,000 เพื่อจัดท้าเอกสารเผยแพร่

ผลการด้าเนินงานของ
เทศบาลให้ประชาชน และ
หน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร


จัดท้าเอกสารเผยแพร่ผลงาน  
ประชาสัมพันธ ์ ฯลฯ  ของเทศบาล
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

71 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ 
   ทัศนศึกษาดูงานของฝ่าย
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานและลูกจ้างของ
เทศบาล

260,000 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
ได้มีความรู้และประสบการณ์
เพื่อน้ามาใช้ในการบริหาร
พัฒนางานขององค์การ

อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศให้แก่บุคลากรของ
เทศบาล ปีละ ๑ คร้ัง

72 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรใน
องค์กร

20,000 เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรใน
องค์กร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจ้าง

73 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดท้าประชาคมใน
เขตเทศบาล

15,000 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

การบริหารงาน ฯลฯ ของ 
เทศบาล 


ประชาชน ชุมชน  ชมรม ฯลฯ 
สมาคม  สถานศึกษา  หน่วยราชการ
อื่นๆ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ
การเบกิจ่าย
งบประมาณ

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 12 3,712,520.00 12 3,712,520.00

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น

1 129,960.00 1 129,960.00

ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภบิาล

1 86,400.00 1 86,400.00

รวม 14 3,928,880.00 14 3,928,880.00

จ. การใชจ้่ายงบประมาณ

    เทศบาลต าบลบเูก๊ะตา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณ  โดยได้มีการ
ก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 14 โครงการ  จ านวนเงิน 3,928,880  บาท  มีการเบกิจ่ายงบประมาณ
จ านวน 14 โครงการ จ านวนเงิน 3,928,880  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามเทศบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
1 ด้านงาน

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา

492,000.00 41,000.00 ฎ.112-116/2562 05/11/2561 31

41,000.00 ฎ.245-249/2562 03/12/2561 30
41,000.00 ฎ.337/2562 02/01/2562 31

2 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา(แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน)

384,000.00 32,000.00 ฎ.117-120/2562 05/11/2561 31

32,000.00 ฎ.250/2562 03/12/2561 30
32,000.00 ฎ.342/2562 02/01/2562 31
32,000.00 ฏ.464-467/2562 25/02/2562 31
32,000.00 ฎ.557-560/2562 04/03/2562 30

3 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา

708,000.00 59,000.00 ฎ.127-133/2562 05/11/2561 31

50,000.00 ฎ.254-259/2562 03/12/2561 30
50,000.00 ฎ.347-352/2562 02/01/2562 30
50,000.00 ฎ.496-501/2562 01/02/2562 31
57,000.00 ฎ.594-600/2562 04/03/2562 30

4 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

490,000.00 151,300.00 ฎ.107/2562 01/11/2561 31

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
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5 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา (แผนงาน
สาธารณสุข)

1,152,000.00 79,000.00 ฎ.146-155/2562 05/11/2561 31

79,000.00 ฎ.235-244/2562 03/12/2561 30
71,000.00 ฎ.365-373/2562 02/01/2562 31
78,000.00 ฎ.474-483/2562 01/02/2562 31
78,000.00 ฎ.572-581/2562 04/03/2562 30

6 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา(งานก าจัดขยะมูล
ฝอย ฯ)

1,296,000.00 108,000.00 ฎ.134-145/2562 05/11/2561 31

108,000.00 ฎ.223-234/2562 03/12/2561 30
108,000.00 ฎ.353-364/2562 02/01/2562 31
108,000.00 ฎ.484-495/2562 01/02/2562 31
108,000.00 ฎ.582-593/2562 04/03/2562 30

7 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา(แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

600,000.00 41,000.00 ฎ.122-126/2562 05/11/2561 31

41,000.00 ฎ.206/2562 03/12/2561 30
41,000.00 ฎ.

346,374-
377/2562

02/01/2562 31

41,000.00 ฎ.469-473/2562 01/02/2562 31
8 ด้านงาน

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ 100,000.00 2,000.00 ฎ.391/2562 14/01/2562 1

11,820.00 ฎ.393/2562 14/01/2562 1
30,000.00 ฎ.394/2562 14/01/2562 1
56,000.00 ฎ.413/2562 22/01/2562 1

-22-



9 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000.00 1,000.00 ฎ.00060/2562 05/10/2561 30

1,000.00 ฎ.160/2562 07/11/2561 31
1,000.00 ฎ.268/2562 03/12/2561 30
1,000.00 ฎ.379/2562 02/01/2562 31

10 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,820,600.00 207,100.00 ฎ.58/2562 05/10/2561 30

204,200.00 ฎ.158/2562 07/11/2561 31
209,400.00 ฎ.266/2562 03/12/2561 31
213,000.00 ฎ.378/2562 02/01/2562 31
213,000.00 ฎ.458/2562 01/02/2562 31
214,200.00 ฎ.618/2562 05/03/2562 30

11 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนคนพิการ 960,000.00 67,200.00 ฎ.59/2562 05/10/2561 30

67,200.00 ฎ.159/2562 07/11/2561 31
68,000.00 ฎ.267/2562 03/12/2561 30
68,000.00 ฎ.379/2562 02/01/2562 31
68,000.00 ฎ.459/2562 01/02/2562 31
68,800.00 ฎ.169/2562 05/03/2562 30

12 ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (เพื่อเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน)

170,000.00 151,300.00 ฎ.107/2562 01/11/2561 31
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13 ด้านศิลปะ 
วฒันธรรม 
จารีต
ประเพณีและ
ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 130,000.00 3,960.00 ฎ.211/2562 08/11/2561 31

126,000.00 ฎ.277/2562 19/12/2561 30
14 ด้านการ

บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่
ข่าวสารผลงานของเทศบาล

100,000.00 86,400.00 ฎ.333/2562 02/01/2562 31



จ ำ นวน งบ ประมำณ จ ำ นวน งบ ประมำณ จ ำ นวน งบ ประมำณ จ ำ นวน งบ ประมำณ จ ำ นวน งบ ประมำณ

โครงสร้าง
พื้นฐาน

45 49,343,000 3 3,737,000 0 0 0 0 0 0

ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

91 21,985,300 48 13,418,700 12 3,712,520 12 3,712,520 12 3,712,520

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

10 2,472,050 4 940,000 0 0 0 0 0 0

ด้านการ
วางแผน 
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยก
รรมและ
การ
ท่องเที่ยว

7 16,421,380 2 521,380 0 0 0 0 0 0

รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562
เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ

เบิกจ่ำย 100%ยุทธ
ศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำร
ทั้งหมด

อนุมตังิบประมำณ ลงนำมสัญญำ



ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

9 2,746,300 1 100,000 0 0 0 0 0 0

ด้านศิลปะ 
วฒันธรรม 
จารีต
ประเพณี
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น

24 3,554,300 7 858,000 1 129,960 1 129,960 1 129,960

ด้านการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรร
มาภบิาล

22 8,367,000 8 1,656,290 1 86,400 1 86,400 1 86,400
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แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์
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