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ประกาศ เทศบาลต าบลบเูก๊ะตา
เร่ือง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ .ศ. 2560

******************************************* 
     ด้วยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) 
ก าหนดใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างนอ้ยปลีะสองคร้ัง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

     ดังนัน้เพื่อการปฏบิติัใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลบเูก๊ะตา  จึงขอประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท างบประมาณ
 การใช้จ่าย และผลการด าเนนิงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปงีบประมาณ พ .ศ.  2560
 มา เพื่อใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ เทศบาลต าบลบเูก๊ะตา ดังนี้

ก. วิสัยทศัน์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหนา้ มุง่สู่สังคมสันติสุข

ข. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมืองรวมจังหวัด
2.ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏบิติังานของศูนย์ปฏบิติัการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย ปอ้งกันบรรเทาสาธารภยั และรักษาความสงบเรียบร้อย
4. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน ส่งเสริมการค้าการลงทุน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5.บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการก าจัดขยะ ส่ิงปฏกิูล และการใช้พลังงาน
6.ส่งเสริมการศาสนาวัฒนธรรม จริยธรรม บ ารุงรักษาจารีตประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 7 ยุทธศำสตร์ ดังนี้

1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
   1. บกุเบกิ สร้ำง  ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ และระบบระบำยน้ ำ
   2. สร้ำงและปรับปรุงแหล่งน้ ำอุปโภค บริโภค
   3. จัดท ำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต ำบล
   4. พัฒนำและปรับปรุงระบบจรำจร
   5. จัดใหม้ีไฟฟ้ำใช้ และระบบโทรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง

2 งำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
   1. ส่งเสริมและสนบัสนนุกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพแบบยั่งยืนใหก้ับประชำชนในท้องถิ่น
   2. ส่งเสริมงำนด้ำนสังคมสงเครำะหแ์ละสวัสดิกำรชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
   3. ส่งเสริมกำรศึกษำทั้งใน นอกระบบและตำมอัธยำศัย โดยสนบัสนนุใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
   4. ส่งเสริมศักยภำพศูนย์ปฏบิติักำรกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด
   5. ส่งเสริมด้ำนกำรออกก ำลังกำย กำรกีฬำ และนนัทนำกำร
   6. ส่งเสริมกำรปอ้งกัน รักษำ ควบคุมโรค ตลอดจนกำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข
   7. ส่งเสริมสนบัสนนุกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

3 ด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
   1. ส่งเสริมใหค้วำมรู้ ควำมเข้ำใจ แก่ประชำชน เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองระบบประชำธิปไตย
   2. พัฒนำศักยภำพของท้องถิ่นในกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยัตลอดจนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น
   3. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
   4. ส่งเสริมใหผู้้น ำศำสนำเข้ำมำมีบทบำทเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแก้ปญัหำควำมมัน่คง

4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว
   1. ส่งเสริมกำรตลำด กำรค้ำ กำรลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชำยแดน
   2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภณัฑ์ในท้องถิ่น
   3. ส่งเสริมใหป้ระชำชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   4. พัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์
   5. ส่งเสริมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ



5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
   1. อนรัุกษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
   2. ส่งเสริมสนบัสนนุใหป้ระชำชนในชุมชนมีจิตส ำนกึในกำรร่วมกันอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
   3. ปรับปรุงภมูิทัศนใ์นชุมชนและเมือง
   4. จัดท ำระบบก ำจัดขยะและส่ิงปฏกิูลตลอดจนระบบบ ำบดัน้ ำเสีย
   5. ส่งเสริมและสนบัสนนุกำรใช้พลังงำนทดแทน

6 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภมูิปญัญำท้องถิ่น
   1. ส่งเสริมกำรอนรัุกษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจำรีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
   2. ส่งเสริมและสนบัสนนุภมูิปญัญำท้องถิ่น และปชูนยีบคุคล
   3. เสริมสร้ำงท ำนบุ ำรุงศำสนำ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
   4. ส่งเสริมและสนบัสนนุกำรอนรัุกษ์โบรำณวัตถุและโบรำณสถำนในท้องถิ่น
   5. ส่งเสริมสนบัสนนุกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยำวชนและประชำชน

7 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภบิำล
   1. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บคุลำกรในองค์กร
   2. พัฒนำปรับปรุงจัดหำเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดถึงสถำนที่ในกำรปฏบิติังำน
   3. พัฒนำปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภบิำล
   4. ปรับปรุงและสร้ำงระบบใหบ้ริกำรท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ
   5. ส่งเสริมและสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏบิติังำนเพื่อกำรบริกำรประชำชน
   6. พัฒนำส่งเสริมระบบกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กำรด ำเนนิงำนขององค์กรเพื่อรองรับประชำคมอำเซียน



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 54 53,736,600 54 53,736,600 54 53,736,600
งานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

61 16,019,400 61 16,019,400 61 16,019,400

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

11 2,310,000 11 2,310,000 11 2,310,000

ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และ
การท่องเทีย่ว

7 1,700,000 7 1,700,000 7 1,700,000

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

9 3,536,300 9 3,536,300 9 3,536,300

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
 จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

25 3,293,300 24 3,243,300 24 3,243,300

ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

67 5,230,400 63 4,861,000 63 4,861,000

รวม 234 85,826,000 229 85,406,600 229 85,406,600

    เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตาม
กระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟัง
ปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชนในพืน้ที ่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที ่ทีบ่รรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

   เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที ่31 ตุลาคม 2559 โดยได้
ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)

ง. กำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์
2560 2561 2562



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจดัท ำแผน 3 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร กำรจดัท ำแผน 3 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 9,301,500.00
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 31 9,961,680.00
ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 566,600.00
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 3 786,370.00
ด้านการบริหารจัดการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 100,000.00
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น  10 1,000,000.00
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 36 2,220,300.00

รวม 95 23,936,450.00

 ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบญัญัติงบประมาณ เมือ่วันที่ 27/09/2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบญัญัติ
งบประมาณ จ านวน 95 โครงการ งบประมาณ 23,936,450.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้ 

      

จ. การจัดท างบประมาณ



แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมำณ
เปรียบเทียบตำมยทุธศำสตร์

แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมำณ
เปรียบเทียบตำมยทุธศำสตร์

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

งานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 

ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย 

ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุพาณชิยกรรม และ
การทอ่งเทีย่ว 

ดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม  

ดา้นศลิปะ วฒันธรรม  จารตีประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่   

ดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการ 

โครงการ 

0.00 4,000,000.00 8,000,000.00 12,000,000.00

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

งานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 

ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรักษา

ความสงบเรยีบรอ้ย 

ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุพาณชิยก
รรม และการทอ่งเทีย่ว 

ดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

ดา้นศลิปะ วฒันธรรม  จารตีประเพณีและภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่   

ดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

งบประมาณ 
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญัต ิ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. แยกจากถนนบู
เก๊ะตาตือเงาะตลาดบู

เก๊ะตา

165,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางใช้สัญจร

สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 4 
 ม. ยาว  58  ม. 
หนา  0.15 ม.

2 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. ถนน   สูงาบา
โอ๊ะ  ภายในตลาดบา

โอ๊ะ

692,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ใช้สัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง เฉล่ีย 4.90 
 ม.  ยาว 220 ม.

3 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้า้  คสล.  
แยกจากถนนก้าปง

เจ๊ะยอ  ซอย 4 บา้น
เจ๊ะยอ

เงินสะสม 3,990,000.00 เพื่อแก้ไขปญัหา
น้า้ท่วมขัง

ก่อสร้างคูระบาย
น้า้  คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 80 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.60 ม.

4 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันตล่ิง คลอง

โละจูด

เงินสะสม 2,784,000.00 เพื่อปอ้งกันน้า้กัด
เซาะตล่ิง

ก้าเขื่อนกันตล่ิง   
ยาว  700 ม. ลึก 
 4  ม.  (ตามแบบ
ที่เทศบาลก้าหนด)

5 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนก้าปง

เจ๊ะเด็งโดยปผิูวแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต

719,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทาง

ใช้สัญจรสะดวกขึ้น

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00  ม.  

ยาว 460 ม.

6 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้า้  คสล.
เชื่อมกับถนนบื
อเจาะกลาดี

เงินสะสม 157,000.00 เพื่อแก้ไขปญัหา
การระบายน้า้

คูระบายน้า้คสล.
กว้าง 0.80 ม. 

ยาว  400  ม. ลึก
เฉล่ีย 1.00 ม.

รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณ เทศบาลต้าบลบเูก๊ะตา  มีดังนี้



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

7 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้า้ คสล. ตาม
แนวถนนก้าปงสูกา

เงินสะสม 449,500.00 เพื่อแก้ไขปญัหา
การระบายน้า้

ท่วมขัง

 คูระบายน้า้ คสล.
ขนาด กว้าง 0.50
  ม. ยาว 100  ม.
  ลึกเฉล่ีย 0.60 ม.

8 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการจัดซ้ือพร้อม
ติดต้ังชุดโคมไฟฟ้า

สาธารณะหลอด LED

0.00 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าสาธารณะใช้

อย่างทั่วถึง

จัดซ้ือชุดโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ

หลอด LED ขนาด
 48 วัตต์ จ้านวน 
          50 ชุด

9 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า

345,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า 
ตามแนวถนนและ

ชุมชนในเขต
เทศบาล

10 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้างเหมา
บริการ    บคุคล

ธรรมดา

441,611.00 เพื่อแก้ปญัหาการ
ว่างงานและ

กระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่
เพื่อใหม้ี

ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

จ้างงานประชาชน 
  เยาวชน ฯลฯ  

ในพื้นที่

11 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้างเหมา
บริการ    บคุคล

ธรรมดา

334,200.00 เพื่อแก้ปญัหาการ
ว่างงานและ

กระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่
เพื่อใหม้ี

ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

จ้างงานประชาชน 
  เยาวชน ฯลฯ  

ในพื้นที่



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

12 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้างเหมา
บริการ    บคุคล

ธรรมดา

919,028.00 เพื่อแก้ปญัหาการ
ว่างงานและ

กระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่
เพื่อใหม้ี

ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

จ้างงานประชาชน 
  เยาวชน ฯลฯ  

ในพื้นที่

13 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตโครงการจ้างเหมา
บริการ    บคุคล

ธรรมดา

1,296,000.00 เพื่อแก้ปญัหาการ
ว่างงานและ

กระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่
เพื่อใหม้ี

ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

จ้างงานประชาชน 
  เยาวชน ฯลฯ  

ในพื้นที่

14 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตโครงการจ้างเหมา
บริการ    บคุคล

ธรรมดา

441,611.00 เพื่อแก้ปญัหาการ
ว่างงานและ

กระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่
เพื่อใหม้ี

ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

จ้างงานประชาชน 
  เยาวชน ฯลฯ  

ในพื้นที่

15 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตโครงการจ้างเหมา
บริการ    บคุคล

ธรรมดา

549,030.00 เพื่อแก้ปญัหาการ
ว่างงานและ

กระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่
เพื่อใหม้ี

ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

จ้างงานประชาชน 
  เยาวชน ฯลฯ  

ในพื้นที่

16 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตโครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส

0.00 เพื่อใหก้าร
ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส

ใหก้ารสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

จ้านวน ๒๐ คน

17 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตโครงการจ่ายเบีย้ยัง
ชีพผู้ปว่ยเอดส์

30,000.00 สร้างขวัญและ
ก้าลังใจใหก้ับ
ผู้ปว่ยเอดส์

จ่ายเบีย้ยังชีพ
ใหก้ับผู้ปว่ยเอดส์
ในเขตเทศบาล



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

18 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตโครงการจ่ายเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ

2,356,900.00 สร้างขวัญและ
ก้าลังใจกับผู้สูงอายุ

จ่ายเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาล

19 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ่ายเบีย้ยัง
ชีพคนคนพิการ

639,400.00 สร้างขวัญและ
ก้าลังใจกับคนพิการ

จ่ายเบีย้ยังชีพคน
พิการในเขต

เทศบาล

20 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดท้าส่ิง
อ้านวยความสะดวก

ใหก้ับคนพิการ

50,000.00 เพื่อใหค้นพิการได้
เข้าถึงการบริการ

ที่ทั่วถึงและมี
ความสะดวก

รวดเร็ว

จัดท้าส่ิงอ้านวย
ความสะดวก

ใหก้ับคนพิการทั้ง
ในพื้นที่ส้านกังาน

เทศบาล

21 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน

8,000.00 เพื่อเปน็การ
ส้ารวจความ

จ้าเปน็พื้นฐาน

ออกส้ารวจจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชนในเขตพื้นที่

เทศบาล

22 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานวัน
เด็กแหง่ชาติ

100,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
เนือ่งในวันเด็ก
แหง่ชาติใหเ้ด็ก

ได้รับความรู้และ
ความสนกุสนาน

จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในวันเด็กแหง่ชาติ

23 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสายใย
สัมพันธ์วันปดิภาค

เรียน

70,000.00 เพื่อใหผู้้ปกครอง
ชุมชนได้ตระหนกั
ถึงความส้าคัญ

และคุณค่า
ทางการศึกษา

จัดท้าโครงการใน
วันปดิภาคเรียน

ของศูนย์เด็ก และ
มีกิจกรรมให้

หนว่ยงานในพื้นที่
มีส่วนร่วมในการ

จัดงาน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

24 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล

สัมพันธ์

215,000.00 เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬาพื้นบา้นของ

ประชาชนใน
ชุมชนและกีฬา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดการแข่งขัน
กีฬาพื้นบา้นของ

ประชาชนใน
ชุมชนและกีฬา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

25 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบอ่น้า้ต้ืน

20,000.00 เพื่อใหศู้นย์พัฒนา
เด็กเล็กมีน้า้ใช้
อย่างพอเพียง

ปรับปรุงซ่อมแซม
บอ่น้า้ต้ืนประจ้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ฯ

26 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการทัศนศึกษา
เพิ่มการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของ 

บคุลากรทางการศึกษา

80,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะการ
เรียนการสอน 
การบริหารงาน
และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ 

ของบคุลากรทาง
การศึกษา

สนบัสนนุการทัศน
ศึกษาดูงานของ
บคุลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

27 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ

168,000.00 เพื่อความมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

เคร่ืองปรับอากาศ 
 ขนาด 40,000 
BTU จ้านวน 6 

เคร่ือง

28 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดท้าปา้ย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต้าบลบเูก๊ะตา

64,600.00 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีปา้ยประจ้า

ศูนย์ที่ชัดเจน

ปา้ยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ้านวน 1

 ปา้ย

29 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ 
เก้าอี้ จ้านวน 2 ชุด
ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

0.00 เพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน ใหม้ี

ประสิทธิภาพ

จัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ 
จ้านวน 2 ชุด



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

30 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดท้าเสาธง 34,400.00 เพื่อความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
ของศูนย์ราชการ

ขนาดความสูง 9 
เมตร

31 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุง
อาคารภายในและ
ภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
พื้นท่ีในบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ตาม

แบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด)

403,000.00 เพื่อปรับปรุงศูนย์ 
ฯใหม้ีความพร้อม
ต่อการใช้งานและ
มีความปลอดภยั

ปรับปรุง อาคาร
และพื้นที่ใน

บริเวณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

32 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดซ้ือพร้อม
ติดต้ังชั้นวางเอกสาร

20,000.00 เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซ้ือชั้นวาง
เอกสารพร้อมติดต้ัง

33 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดซ้ือพัดลม
ติดผนงั

12,000.00 เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซ้ือพัดลมติด
ผนงัอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ้านวน 20 เคร่ือง

34 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุศักยภาพ
ศูนย์ปฏบิติัการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดของเทศบาล

30,000.00 เพื่อเปน็การลด
ปญัหายาเสพติด
และสนบัสนนุ
นโยบายของ
รัฐบาลในการ

ปฏบิติัการต่อสู่เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
ระดับท้องถิ่นและ

ระดับชุมชน

จัดต้ังศูนย์
ปฏบิติัการการต่อสู่

เพื่อเอาชนะยา
เสพติดของ

เทศบาลพร้อม
วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์เพื่อ

ด้าเนนิการและ
ปฏบิติัการ เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด
ฯลฯ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

35 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการผนกึใจ 
สร้างภมูิคุ้มกัน ต้าน

ยาเสพติด

50,000.00 เพื่อใหผู้้เสพสาร
เสพติดและ

เยาวชนกลุ่มเส่ียง
ได้รับความรู้และ
ความสามารถ
ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสมและอยู่
ในสังคมได้อย่าง

ปกติสุข

อุดหนนุ
งบประมาณ เพื่อ
สนบัสนนุโครงการ

ผนกึใจ สร้าง
ภมูิคุ้มกัน ต้านยา
เสพติดจ้านวน 

300 คน  ใหท้ี่ท้า
การปกครอง
อ้าเภอแว้ง

36 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตโครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่นของ

เทศบาล

881,300.00 เพื่อความ
ปลอดภยัของ

อุปกรณ์เด็กเล่น

ปรับปรุงสนามเด็ก
เล่นของเทศบาล
ใหม้ีประสิทธิภาพ

และความ
ปลอดภยัในการใช้

อุปกรณ์

37 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการแข่งขัน

กีฬา-กรีฑาในทุกระดับ

200,000.00 เพื่อใหก้าร
สนบัสนนุการ

จัดการแข่งขันกีฬา
 - กรีฑา การส่ง

นกักีฬาของ
เทศบาลเข้าร่วม

แข่งขันในทุกระดับ
 ฯลฯ

สนบัสนนุการ
จัดการแข่งขัน

กีฬา- กรีฑา ฯลฯ 
และส่งนกักีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา

ในทุกระดับในการ
แข่งขันกีฬา

38 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุง
ก่อสร้าง

สวนสาธารณะของ
เทศบาล(สวนกูแบบอ

ยอ)

327,600.00 เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่พักผ่อนที่
พร้อมมากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงก่อสร้าง
สวนสาธารณะกู
แบบอยอ  (ตาม
แบบที่เทศบาล

ก้าหนด)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

39 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสาธารณสุข
มูลฐาน

80,000.00 เพื่อใหค้วามรู้ 
ปอ้งกัน ควบคุม 

โรคติดต่อในชุมชน
 เช่น โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก 
และโรคติดต่อ

อื่น ๆ

จัดกิจกรรมรณรงค์
 ประชาสัมพันธ์  

และออก
ปฏบิติัการ ควบคุม
 ปอ้งกัน โรคติดต่อ
 ฯลฯ  ปลีะ ๒ คร้ัง

40 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

ท้องถิ่น

140,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ในเขตเทศบาล
ได้รับการดูแล

ส่งเสริมปอ้งกัน 
ด้านสุขภาพอย่าง
ครอบคลุม (ส.

ป.ส.ช.)

ประชาชนในเขต
เทศบาล

41 ด้านการจัด
ระเบยีบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น

0.00 -เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีโอกาสเลือก
บคุคลที่เหมาะสม

เข้ามาบริหาร 
-เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น

ด้าเนนิการเลือกต้ัง
 สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่น

42 ด้านการจัด
ระเบยีบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการฝึกอบรม
กฎหมายเบือ้งต้นท่ี

ควรรู้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล

20,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความ

เข้าใจกฎหมาย

จัดอบรมกฎหมาย
เบือ้งต้น ปลีะ ๑ 

คร้ัง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

43 ด้านการจัด
ระเบยีบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการติดต้ัง/
ปรับปรุงซ่อมแซม  
กล้องวงจรปดิและ
ระบบการรักษา 
ความปลอดภยั

442,600.00 เพื่อใหท้้องถิ่นมี
ศักยภาพในการ

ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั  ตลอดถึงการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อยในท้องถิ่น

สร้างความพร้อม
ด้าน เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้   ใหม้ี
ศักยภาพในการ

ปฏบิติังาน

44 ด้านการจัด
ระเบยีบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปอ้งกันภยัฝ่ายพล

เรือน (อปพร.)

100,000.00 เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านการ

ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภยัสู่ประชาชน 
และใหม้ี อปพร. 
ของเทศบาลคอย
ช่วยเหลือเมือ่เกิด

สาธารณะภยั

จัดฝึกทบทวนอป
พร.ปลีะ ๑ คร้ัง

45 ด้านการจัด
ระเบยีบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุการอบรม
จริยธรรมสัญจรของ

ผู้น้าศาสนา 
ประชาชนและ

เยาวชนในเขตเทศบาล

4,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้น้าศาสนาเข้ามา

มีบทบาทและ
ศักยภาพในการ
แก้ปญัหาความ

มัน่คง

ใหก้ารส่งเสริม
สนบัสนนุอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานในประเทศปี

ละ ๑ คร้ัง

46 ด้านการวางแผน
 การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม 
และการ
ท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพของ
ชุมชนในเขตเทศบาล

36,370.00 เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและพัฒนา

กลุ่มอาชีพใน
ชุมชนใหม้ีความ
เข้มแข็งและเพิ่ม

รายได้ใหแ้ก่ชุมชน

กลุ่มอาชีพใน
ชุมชนพื้นที่
รับผิดชอบ
เทศบาลฯ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

47 ด้านการวางแผน
 การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม 
และการ
ท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

600,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีทักษะ
ในการด้าเนนิชีวิต

ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

- สนบัสนนุ
อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ ทาง
การเกษตร- จัดซ้ือ
 จัดหาพันธุ์พืช  

ฯลฯใหป้ระชาชน -
 เกษตรกร น้าไป
เพาะปลูกเพื่อ
ประกอบอาชีพ
ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง-
เรียนรู้แหล่งการท้า

เศรษฐกิจแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

48 ด้านการวางแผน
 การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม 
และการ
ท่องเที่ยว

ส่งเสริมโครงการ 
และกิจกรรมอัน

เนือ่งมาจาก
พระราชด้าริ

150,000.00 เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหก้ับ

ประชาชนตาม
แนวทาง

พระราชด้าริ

สนบัสนนุกิจกรรม
การเรียนรู้ตาม

แนวทาง
พระราชด้าริใหแ้ก่
ประชาชน  เช่น  
ศึกษาดูงาน ฯลฯ

49 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้

ประชาชนมีจิตส้านกึ
ในการร่วมกัน

อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

100,000.00 เพื่ออบรมรณรงค์
ใหป้ระชาชนมี
จิตส้านกึในการ
ร่วมกันอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมและ
จัดท้าปา้ยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

50 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี
และภมูิปญัญา
ท้องถิ่น

โครงการส่งเสริม
ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น
 เช่นวันขึ้นปใีหม,่งาน
ประเพณีลอยกระทง
,วันสงกรานต์,วันรา
ยอฮัจย,ีวันเมาลิด

,สุนตัหมู่,ถือศีลอด  
และปใีหม่ศาสนา

อิสลาม ฯลฯ

655,000.00 - เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมส้าคัญ
ทางศาสนาของ

ท้องถิ่น
-เพื่ออนรัุกษ์ไว้ซ่ึง

ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น
-เพื่อสร้างเสริม
ความสามัคคี
ระหว่างหมู่
ประชาชนใน

ท้องถิ่น

- จัดงานประเพณี
ที่ส้าคัญในท้องถิ่น-

 สนบัสนนุ
งบประมาณใน

การจัดงาน

51 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น  โครงการอุดหนนุ
จัดท้าร้ิวขบวนแห่

งานของดีเมืองนราฯ

40,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนนุการจัด

กิจกรรมงานของดี
เมืองนราฯ

อุดหนนุ
งบประมาณเพื่อ
สนบัสนนุการจัด

กิจกรรมงานของดี
เมืองนรา ฯใหท้ี่
ท้าการปกครอง

อ้าเภอแว้ง

52 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น  โครงการอุดหนนุการ
แข่งขันเรือกอและชิง

ถ้วยพระราชทาน
หนา้พระท่ีนัง่

35,000.00 เพื่ออนรัุกษ์ไว้ซ่ึง
ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีให้
สืบเนือ่งต่อไป

อุดหนนุ
งบประมาณเพื่อ
สนบัสนนุเปน็

ค่าใช้จ่ายใหท้ี่ท้า
การปกครอง
อ้าเภอแว้ง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

53 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น  โครงการอนรัุกษ์
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

50,000.00 - เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- เพื่อรักษาไว้ซ่ึง

ศิลปะ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปญัญาท้องถิ่น 

เช่น การแข่งขัน ซี
ละ  ลิเกฮูลู  

ประกวดบหุงาซี
เร๊ะฯลฯ

- สนบัสนนุ
งบประมาณ. วัสดุ

อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องในการ
เข้าร่วมแข่งขัน 

ในทุกระดับ เช่น  
ลิเกฮูลู ฯลฯ  ของ

ชุมชน

54 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น  โครงการวันผู้สูงอายุ 0.00 เพื่อเปน็การให้
ความส้าคัญกับ
ผู้สูงอายุในพื้นที่

จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวเนือ่งกับใน

วันผู้สูงอายุ

55 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี
และภมูิปญัญา
ท้องถิ่น

โครงการบรรยาย
ธรรมแก่ประชาชนใน

เขตเทศบาล

50,000.00 เพื่อจัดบรรยาย
ธรรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนในเขต

เทศบาล

จัดการบรรยาย
ธรรมใหค้วามรู้แก่

ประชาชน

56 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี
และภมูิปญัญา
ท้องถิ่น

โครงการอบรมการ
เรียน     การสอน

คัมภร์ี-อัลกุรอ่านตาม
ระบบกีรออาตี

120,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้เรียนรู้การ

อ่านอัลกรุอ่าน 
ด้วยวิธีทึ่ถูกต้อง

และรวดเร็ว

จัดอบรม
ประชาชนทุกชุมชน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

57 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี
และภมูิปญัญา
ท้องถิ่น

โครงการมหกรรมตา
ดีกาสู่ความเปน็เลิศ

0.00 เพื่อเปน็การสร้าง
ความตระหนกั

และความ
รับผิดชอบใหค้น

ในสังคม ให้
ความส้าคัญกับตา
ดีกาซ่ึงเปน็การ

เรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชุมชน

จัดโครงการ
มหกรรมตาดีกาสู่

ความเปน็เลิศ

58 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี
และภมูิปญัญา
ท้องถิ่น

โครงการค่ายอบรม
จริยธรรมแก่เด็กและ

เยาวชน

0.00 เพื่อจัดอบรม
จริยธรรมใหก้ับ
เด็กและเยาวชน

ในชุมชน

จัดอบรมจริยธรรม
ในชุมชน 8  ชุมชน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

59 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี
และภมูิปญัญา
ท้องถิ่น

จัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทนข์อง

ประชาชน อ้าเภอแว้ง
 จังหวัดนราธิวาส ใน
งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จ
พระปริมทรมหาภมูิ

พลอดุุลยเดช

50,000.00 1. เพื่อให้
ด้าเนนิการจัดพิธี

ถวาย
ดอกไม้จันทนข์อง
ประชาชนในเขต

อ้าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 
เนือ่งในงานพระ
ราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา
ภมูิพลอดุลยเดช 
เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย และสม

พระเกียรติ

1.ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในพิธี

ถวาย
ดอกไม้จันทนฯ์อัน
เปน็พิธีส้าคัญของ

ประเทศ

60 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและ    ทัศน
ศึกษาดูงานของฝ่าย
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนกังาน

และลูกจ้างของ
เทศบาล

200,000.00 เพื่อใหบ้คุลากร
ของเทศบาลได้มี

ความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อ
น้ามาใช้ในการ

บริหารพัฒนางาน
ขององค์การ

อบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ

ใหแ้ก่บคุลากรของ
เทศบาล ปลีะ ๑ 

คร้ัง

61 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อเติม
อาคารส้านกังาน

เทศบาล

320,000.00 เพื่อสร้างความ
พร้อมในการ
ปฏบิติังาน

ซ่อมแซมปรับปรุง
และต่อเติมอาคาร
ส้านกังาน ฯลฯ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

62 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งประชุม
สภาเทศบาลต้าบลบู

เก๊ะตา

158,000.00 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้ง
ประชุมสภา

เทศบาลเพื่อใหใ้ช้
งานได้มี

ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงหอ้ง
ประชุมสภา

เทศบาลต้าบลบู
เก๊ะตา

63 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
แม่ข่ายวิทยุพร้อม
ติดต้ังระบบรับ-ส่ง

สัญญาณวิทยุ

60,000.00 เพื่อสร้างความ
พร้อมในการ
ปฏบิติังาน

ระบบส่ือสาร ฯ 
ของงานปอ้งกัน ฯ

เคร่ืองแม่ข่ายวิทยุ
พร้อมระบบรับ-ส่ง

สัญญาณวิทยุ
จ้านวน 1 ชุด

64 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดชื้อตู้เหล็ก
  ขนาด ๒ บาน (มอก.)

6,000.00 เพื่อใช้เก็บเอกสาร
ของส้านกั

ปลัดเทศบาล

จัดซ้ือตู้เหล็กขนาด
  ๒  บาน (มอก.) 

จ้านวน 2  ตู้

65 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือกล้อง
ถ่ายรูประบบดิจิตอล

17,000.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏบิติังานของ
งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

จัดซ้ือกล้อง
ถ่ายรูประบบ

ดิจิตอลจ้านวน  ๑
 กล้อง

66 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดชื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

22,000.00 เพื่อใช้ส้าหรับการ
ปฏบิติังานของ

ส้านกัปลัด

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

จ้านวน  3 เคร่ือง

67 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์

15,800.00 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ

ส้านกัปลัด

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
จ้านวน 3 เคร่ือง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

68 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ส้ารองไฟ

3,200.00 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ

ส้านกัปลัด

จัดซ้ือเคร่ืองส้ารอง
ไฟ จ้านวน 3 

เคร่ือง

69 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุค้

21,000.00 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ

กองคลัง

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

โนต๊บุค้ จ้านวน 1 
เคร่ือง

70 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้ จ้านวน  1 ชุด

2,000.00 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ

กองช่าง

จัดซ้ือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้ จ้านวน 1 ชุด

71 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดชื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

30,000.00 เพื่อใช้ส้าหรับการ
ปฏบิติังานของ

กองช่าง

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

จ้านวน  1 เคร่ือง

72 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์

4,300.00 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ

กองช่าง

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
จ้านวน 1 เคร่ือง

73 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ส้ารองไฟ

3,200.00 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ

กองช่าง

จัดซ้ือเคร่ืองส้ารอง
ไฟ จ้านวน 2 

เคร่ือง

74 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดชื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

30,000.00 เพื่อใช้ส้าหรับการ
ปฏบิติังานของ
กองการศึกษา

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

จ้านวน  1 เคร่ือง

75 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์

7,900.00 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ
กองการศึกษา

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
จ้านวน 1 เคร่ือง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

76 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ส้ารองไฟ

3,200.00 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ
กองการศึกษา

จัดซ้ือเคร่ืองส้ารอง
ไฟ จ้านวน 1 

เคร่ือง

77 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้ จ้านวน  1 ชุด

2,000.00 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ
กองการศึกษา

จัดซ้ือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้ จ้านวน 1 ชุด

78 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดชื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

30,000.00 เพื่อใช้ส้าหรับการ
ปฏบิติังานของ

กองสาธารณสุขฯ

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

จ้านวน  1 เคร่ือง

79 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์

8,500.00 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ

กองสาธารณสุขฯ

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
จ้านวน 1 เคร่ือง

80 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ส้ารองไฟ

5,800.00 เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการ
ปฏบิติังานของ

กองสาธารณสุขฯ

จัดซ้ือเคร่ืองส้ารอง
ไฟ จ้านวน 1 

เคร่ือง

81 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ฉายโปรเจคเตอร์

พร้อมจอโปรเจคเตอร์

30,000.00 เพื่อความมี
ประสิทธิภาพใน

การปฏบิติังานเพื่อ
รองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

จัดซ้ือเคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์

พร้อมจอ
โปรเจคเตอร์

82 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ

103,000.00 เพื่อความมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

เคร่ืองปรับอากาศ 
      ขนาด 

24,000 BTU 
จ้านวน 2 เคร่ือง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

83 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดท้าเวที
ส้าเร็จรูป

40,000.00 เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาล

จัดท้าเวที จ้านวน
 1 เวที

84 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบคุลากร

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

80,000.00 ฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่
เกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทั้ง ๕ ส้านกั/กอง

85 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและ

ทะเบยีนทรัพย์สิน

423,000.00 เพื่อจัดท้าข้อมูลใน
ระบบแผนที่ภาษี

และทะเบยีน
ทรัพย์สินใหเ้ปน็

ปจัจุบนั

ระบบแผนที่ภาษี
มีความพร้อมและ
มีความถูกต้องใน
การใช้งานเปน็

ปจัจุบนั

86 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

50,000.00 - เพื่อรับทราบ
ปญัหาและความ

ต้องการของ
ประชาชน

- เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจที่ดี
ระหว่างเทศบาล
กับประชาชน

- เพื่อใหค้้าแนะน้า
ในการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชน

ชุมชนทั้ง ๘ ชุมชน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

87 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

40,000.00 เพื่อใหค้ณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 

พนกังานทศบาล 
ลูกจ้าง และ

ประชาชนได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน

จัดกิจกรรมเนือ่ง
ในวันเทศบาล ( 
๒๔ เมษายน )

88 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดท้า
วารสารเผยแพร่

ข่าวสารผลงานของ
เทศบาล

100,000.00 เพื่อจัดท้าเอกสาร
เผยแพร่ผลการ
ด้าเนนิงานของ

เทศบาลให้
ประชาชน และ

หนว่ยงานต่าง ๆ 
ได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร

จัดท้าเอกสาร
เผยแพร่ผลงาน  
ประชาสัมพันธ์  

ฯลฯ  ของเทศบาล

89 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการจัดท้าแผน
ชุมชน

30,000.00 เพื่อใหชุ้มชนได้
จัดท้า  ทบทวน

แผนพัฒนาของแต่
ละชุมชนเอง

ชุมชนจัดท้า
แผนพัฒนาชุมชน

ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน

90 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการประชาคม
เทศบาล

15,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีส่วนร่วมใน

การจัดท้า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นการ

บริหารงาน ฯลฯ 
ของ เทศบาล

ประชาชน ชุมชน 
 ชมรม ฯลฯ 

สมาคม  
สถานศึกษา  

หนว่ยราชการอื่นๆ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

91 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการส่งเสริมการ
ด้าเนนิงานของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือหรือการจ้าง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ

อ้าเภอ

15,000.00 เพื่อใหศู้นย์รวม
ข้อมูลการจัดซ้ือ

จัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่นระดับ

อ้าเภอสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อุดหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่ 
 อบต.กายูคละ  
เพื่อสนบัสนนุเปน็
ค่าใช้จ่ายโครงการ

ส่งเสริมการ
ด้าเนนิงานของ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือ
หรือการจ้างของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ้าเภอ

92 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

จัดซ้ือเคร่ืองเสียง
หอ้งประชุมสภา

เทศบาลพร้อมอุปกรณ์

280,000.00 เพื่อใหห้อ้งประชุม
สภามีเคร่ืองเสียงที่

ใช้งานมี
ประสิทธิภาพ

จัดซ้ือเคร่ืองเสียง
พร้อมอุปกรณ์

93 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

จัดซ้ือผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์

15,000.00 เพื่อใช้กันแสงแดด
ส่อง

จัดซ้ือผ้าม่าน

94 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

จัดซ้ือจอรับภาพชนดิ
มอเตอร์ไฟฟ้า

10,400.00 เพื่อการใช้งานมี
ประสิทธิภาพ

จอรับภาพชนดิ
มอเตอร์ไฟฟ้าจ

95 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล

จัดซ้ือเคร่ืองมัล
ติมิเดียโปรเจคเตอร์

39,000.00 เพื่อการใช้งานมี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์



ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 9,290,935.22 7 7,721,935.22
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 24 9,080,249.36 24 9,006,668.55
ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

1 440,000.00 1 440,000.00

ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว

2 740,660.00 2 740,660.00

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น

6 946,089.00 6 946,089.00

ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภบิาล

25 1,316,900.00 25 1,316,900.00

รวม 66 21,814,833.58 65 20,172,252.77

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ

    เทศบาลต าบลบเูก๊ะตา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณ  โดยได้มีการ
ก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 66 โครงการ  จ านวนเงิน 21,814,834  บาท  มีการเบกิจ่ายงบประมาณ
จ านวน 65 โครงการ จ านวนเงิน 20,172,253  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
1 ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. แยกจาก
ถนนบูเก๊ะ
ตาตือเงาะ
ตลาดบูเก๊ะตา

165,000.00 165,000.00 7/2560 25/01/2560 15

2 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนน   สู
งาบาโอ๊ะ  
ภายในตลาด
บาโอ๊ะ

692,000.00 692,000.00 3/60 17/11/2559 90

3 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
ก่อสร้างคู
ระบายน้้า  
คสล.  แยก
จากถนนก้าปง
เจ๊ะยอ  ซอย 4
 บ้านเจ๊ะยอ

เงินสะสม 3,990,000.00 3,987,000.00 ฎ775/60 18/09/2560 180

4 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน
กันตล่ิง คลอง
โละจูด

เงินสะสม 2,784,000.00 1,662,000.00 10/2560 16/03/2560 180

1,120,000.00 13/2560 02/08/2560 180
5 ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนนก้า
ปงเจ๊ะเด็งโดย
ปูผิวแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต

719,000.00 719,000.00 2/60 17/11/2559 60

6 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
ก่อสร้างคู
ระบายน้้า  
คสล.เชื่อมกับ
ถนนบือเจาะก
ลาดี

เงินสะสม 157,000.00 156,000.00 8/5560 22/02/2560 30

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญติังบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดังนี้



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
7 ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
ก่อสร้างคู
ระบายน้้า 
คสล. ตามแนว
ถนนก้าปงสูกา

เงินสะสม 449,500.00 449,000.00 14/2560 04/08/2560 90

8 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขยาย
เขตไฟฟา้

345,000.00 119,254.43 ฎ.321/60 01/03/2560 7

221,680.79 ฎ.558/60 19/06/2560 7
9 งานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการจ้าง
เหมาบริการ   
 บุคคลธรรมดา

441,611.00 34,611.00 ฏ.46/60 01/10/2559 31

37,000.00 ฏ.105/60 01/11/2559 30
37,000.00 ฏ.196/60 01/12/2559 31
37,000.00 ฏ.245/60 01/01/2560 31
37,000.00 ฏ.315/60 01/02/2560 28
37,000.00 ฎ395/60 01/03/2560 31
37,000.00 ฎ449/60 01/04/2560 30
37,000.00 ฎ517/60 01/05/2560 31
37,000.00 ฎ.576/60 01/06/2560 30
37,000.00 ฎ.626/60 01/07/2560 31
37,000.00 ฎ.710/60 01/08/2560 31
37,000.00 ฎ.

731-
735/2560

01/09/2560 30

10 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้าง
เหมาบริการ   
 บุคคลธรรมดา

334,200.00 26,192.00 ฏ.47/60 01/10/2559 31

28,000.00 ฏ.106/60 01/11/2559 30
28,000.00 ฏ.197/60 01/12/2559 31
28,000.00 ฏ.246/60 01/01/2560 31
28,000.00 ฏ.316/60 01/02/2560 28
28,000.00 ฎ 396/60 01/03/2560 31
28,000.00 ฎ450/60 01/04/2560 30
28,000.00 ฎ518/60 01/05/2560 31
28,000.00 ฎ.577/60 01/06/2560 30
28,000.00 ฎ.627/60 01/07/2560 31
28,000.00 ฎ.710/60 01/08/2560 31
28,000.00 ฎ.

736-739/60
01/09/2560 30



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
11 งานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการจ้าง
เหมาบริการ   
 บุคคลธรรมดา

919,028.00 72,028.00 ฎ.50/60 01/10/2559 31

77,000.00 ฏ.110/60 01/11/2559 30
77,000.00 ฏ.200/60 01/12/2559 31
77,000.00 ฏ.249/60 01/01/2560 31
77,000.00 ฏ.319/60 01/02/2560 28
77,000.00 ฎ399/60 01/03/2560 31
77,000.00 ฎ453/60 01/04/2560 30
77,000.00 ฎ521/60 01/05/2560 31
77,000.00 ฎ580/60 01/06/2560 30
77,000.00 ฎ.630/60 01/07/2560 31
77,000.00 ฎ.713/60 01/08/2560 31
77,000.00 ฎ.

763-773/60
01/09/2560 30

12 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้าง
เหมาบริการ   
 บุคคลธรรมดา

1,296,000.00 101,028.00 ฏ.51/60 01/10/2559 31

108,000.00 ฏ.109/60 01/11/2559 30
107,419.36 ฏ.201/60 01/12/2559 31
108,000.00 ฏ.250/60 01/01/2560 31
108,000.00 ฏ.320/60 01/02/2560 28
180,000.00 ฎ400/60 01/03/2560 31
108,000.00 ฏ639/60 01/07/2560 31
108,000.00 ฎ454/60 01/04/2560 31
108,000.00 ฏ714/60 31/08/2560 31

13 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้าง
เหมาบริการ   
 บุคคลธรรมดา

441,611.00 34,611.00 ฏ.48/60 01/10/2559 31

37,000.00 ฏ.107/60 01/11/2559 30
37,000.00 ฏ.198/60 01/12/2559 31
37,000.00 ฏ.247/60 01/01/2560 31
37,000.00 ฏ.317/60 01/02/2560 28
37,000.00 ฎ397/60 01/03/2560 31
37,000.00 ฎ451/60 01/04/2560 30
37,000.00 ฎ519/60 01/05/2560 31
37,000.00 ฎ.578/60 01/06/2560 30
37,000.00 ฎ.628/60 01/07/2560 31
37,000.00 ฎ.711/60 01/08/2560 31



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
37,000.00 ฎ.

740-744/60
01/09/2560 30

14 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้าง
เหมาบริการ   
 บุคคลธรรมดา

549,030.00 43,030.00 ฏ.49/60 01/10/2559 31

46,000.00 ฏ.108/60 01/11/2559 30
46,000.00 ฏ.199/60 01/12/2559 31
46,000.00 ฏ.248/60 01/01/2560 31
46,000.00 ฏ.318/60 01/02/2560 28
46,000.00 ฎ 398/60 01/03/2560 31
46,000.00 ฎ452/60 01/04/2560 30
46,000.00 ฎ520/60 01/05/2560 31
46,000.00 ฏ579/60 01/06/2560 30
46,000.00 ฎ.629/60 01/07/2560 31
46,000.00 ฎ.71/60 01/08/2560 31
46,000.00 ฎ.745-750 01/09/2560 30

15 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ่าย
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

30,000.00 1,000.00 ฏ.28/60 01/10/2559 31

1,000.00 ฏ.55/60 01/11/2559 30
1,000.00 ฏ.116/60 01/12/2560 31
1,000.00 ฏ.208/60 01/01/2560 31
1,000.00 ฏ.256/60 01/02/2560 28
1,000.00 ฏ.347/60 01/03/2560 31
1,000.00 ฎ.405/60 07/04/2560 30
1,000.00 ฎ.469/60 08/05/2560 31
1,000.00 ฎ.527/60 02/06/2560 30
1,000.00 ฎ.585/60 05/07/2560 31
1,000.00 ฎ.640/60 03/08/2560 31
1,000.00 ฎ.718/60 05/09/2560 30

16 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ่าย
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

2,356,900.00 193,000.00 ฏ.26/60 01/10/2559 31

193,000.00 ฏ.53/60 01/11/2559 30
192,400.00 ฏ.114/60 01/12/2559 31
192,400.00 ฏ.206/60 01/01/2560 31
191,600.00 ฏ.254/60 01/02/2560 28
191,000.00 ฏ.345/60 01/03/2560 31
189,400.00 ฎ.403/60 07/04/2560 30
188,000.00 ฎ.467/60 08/05/2560 31



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
187,200.00 ฎ.525/60 02/06/2560 30
186,500.00 ฎ.583/60 05/07/2560 31
185,100.00 ฎ.638/60 03/08/2560 31
184,300.00 ฎ.716/60 05/09/2560 30

17 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ่าย
เบี้ยยังชีพคน
คนพกิาร

639,400.00 46,400.00 ฏ.27/60 01/10/2559 31

47,200.00 ฏ.54/60 01/11/2559 30
49,600.00 ฏ.115/60 01/12/2559 31
52,000.00 ฏ.207/60 01/01/2560 31
52,800.00 ฏ.255/60 01/02/2560 28
53,600.00 ฏ.346/60 01/03/2560 31
52,800.00 ฎ.404/60 07/04/2560 30
52,000.00 ฎ.468/60 08/05/2560 31
55,200.00 ฎ.526/60 02/06/2560 30
55,200.00 ฎ.584/60 05/07/2560 31
55,200.00 ฎ.630/60 03/08/2560 31
56,000.00 ฎ.717/60 05/09/2560 30

18 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน

8,000.00 7,900.00 ฏ.222/60 10/01/2560 7

19 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัด
งานวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000.00 99,800.00 ฎ274/60 09/01/2560 5

20 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
สายใยสัมพนัธ์
วันปิดภาคเรียน

70,000.00 66,320.00 35/2560 03/04/2560 7

21 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาเทศบาล
สัมพนัธ์

215,000.00 213,890.00 ฎ514/60 24/04/2560 7

22 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ่อ
น้้าต้ืน

20,000.00 18,720.00 ฏ.142/60 08/12/2559 7

23 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากา
ศ

168,000.00 101,500.00 5/2560 08/02/2560 7



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
24 งานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการ
จัดท้าป้าย
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต้าบลบูเก๊ะตา

64,600.00 64,000.00 ฎ.726/60 07/09/2560 30

25 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดท้า
เสาธง

34,400.00 34,000.00 58/2560 07/03/2560 30

26 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
ปรับปรุง
อาคารภายใน
และภายนอก
ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กและ
พื้นที่ในบริเวณ
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก (ตามแบบ
ที่เทศบาล
ก้าหนด)

403,000.00 402,000.00 11/2560 27/04/2560 60

27 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
จัดซ้ือพร้อม
ติดต้ังชั้นวาง
เอกสาร

20,000.00 15,000.00 111/2560 17/07/2560 3

28 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
จัดซ้ือพดัลม
ติดผนัง

12,000.00 11,700.00 36/60 09/06/2560 5

29 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นของ
เทศบาล

881,300.00 681,300.00 6/2560 15/02/2560 15

200,000.00 ฎ.333/60 02/03/2560 30
30 งานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา-
กรีฑาในทุก
ระดับ

200,000.00 35,700.00 ฏ.288/60 10/02/2560 5

6,880.00 ฎ.465/60 01/05/2560 7
19,720.00 ฎ.536/60 02/06/2560 7



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
31 งานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการ
ปรับปรุง
ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ
ของเทศบาล
(สวนกูแบบอ
ยอ)

327,600.00 326,000.00 12/2560 15/05/2560 120

32 งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น

140,000.00 140,000.00 ฎ.310/60 21/02/2560 7

33 ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการ
ติดต้ัง/
ปรับปรุง
ซ่อมแซม  
กล้องวงจรปิด
และระบบการ
รักษา ความ
ปลอดภยั

442,600.00 440,000.00 7/2560 29/03/2560 30

34 ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว

โครงการ
ส่งเสริมและ
พฒันา
ประชาชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพยีง

600,000.00 371,360.00 ฎ.719/60 05/09/2560 7

224,000.00 ฎ.720/60 05/09/2560 7
35 ด้านการ

วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว

ส่งเสริม
โครงการ และ
กิจกรรมอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

150,000.00 1,000.00 ฎ.148/60 08/12/2559 7

1,600.00 ฎ.168/60 19/12/2559 7
1,500.00 ฎ.170/60 19/12/2559 7

64,000.00 ฎ.171/60 19/12/2559 7
77,200.00 ฎ.172/60 19/12/2559 7



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
36 ด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม  
จารีต
ประเพณีและ
ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการ
ส่งเสริมฟื้นฟู
ประเพณี
ท้องถิ่น เช่น
วันขึ้นปีใหม,่
งานประเพณี
ลอยกระทง
,วันสงกรานต์
,วันรายอฮัจยี
,วันเมาลิด
,สุนัตหมู่,ถือ
ศีลอด  และปี
ใหม่ศาสนา
อิสลาม ฯลฯ

655,000.00 113,075.00 ฏ.191/60 29/12/2559 7

399,239.00 ฎ.418/60 07/04/2560 7
67,935.00 ฎ.547/60 05/06/2560 7
72,760.00 ฎ.669/60 10/08/2560 7

37 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีต
ประเพณีและ
ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการ
อุดหนุนจัดท้า
ร้ิวขบวนแห่
งานของดีเมือง
นราฯ

40,000.00 40,000.00 ฎ692/60 15/08/2560 0

38 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีต
ประเพณีและ
ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการ
อุดหนุนการ
แข่งขันเรือกอ
และชิงถ้วย
พระราชทาน
หน้าพระที่นั่ง

35,000.00 35,000.00 ฎ692/60 23/08/2560 0

39 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีต
ประเพณีและ
ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการ
บรรยายธรรม
แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล

50,000.00 50,000.00 ฏ409/60 07/04/2560 7



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
40 ด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม  
จารีต
ประเพณีและ
ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการ
อบรมการเรียน
     การสอน
คัมภร์ี-อัลกุ
รอ่านตาม
ระบบกีรออาตี

120,000.00 118,080.00 ฏ.359/60 10/03/2560 7

41 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีต
ประเพณีและ
ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น

จัดพธิีถวาย
ดอกไม้จันทน์
ของประชาชน
 อ้าเภอแว้ง 
จังหวัด
นราธิวาส ใน
งานพระราช
พธิีถวายพระ
เพลิงพระบรม
ศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปริมทรม
หาภมูิพลอดุุลย
เดช

50,000.00 50,000.00 ฎ792/60 25/09/2560 0

42 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อ
เติมอาคาร
ส้านักงาน
เทศบาล

320,000.00 295,000.00 15/2560 25/08/2560 60

43 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้อง
ประชุมสภา
เทศบาล
ต้าบลบูเก๊ะตา

158,000.00 154,000.00 ฏ.285/60 10/02/2560 7

44 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองแม่ข่าย
วิทยุพร้อม
ติดต้ังระบบ
รับ-ส่ง
สัญญาณวิทยุ

60,000.00 60,000.00 ฏ.363/60 10/03/2560 7



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
45 ด้านการ

บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดชื้อ
เคร่ือง
คอมพวิเตอร์

22,000.00 21,900.00 51/60 27/09/2560 15

46 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองพมิพ์

15,800.00 13,200.00 51/60 27/09/2560 15

47 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองส้ารองไฟ

3,200.00 2,700.00 51/60 27/09/2560 15

48 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ือง
คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ้ค

21,000.00 20,800.00 ฎ.807/60 27/09/2560 7

49 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดชื้อ
เคร่ือง
คอมพวิเตอร์

30,000.00 29,800.00 ฎ.809/60 27/09/2560 7

50 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองพมิพ์

4,300.00 4,300.00 ฎ.809/60 27/09/2560 7

51 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองส้ารองไฟ

3,200.00 2,700.00 ฎ.809/60 27/09/2560 7

52 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดชื้อ
เคร่ือง
คอมพวิเตอร์

30,000.00 29,800.00 ฎ.806/60 27/09/2560 7



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
53 ด้านการ

บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองพมิพ์

7,900.00 7,900.00 ฎ.806/60 27/09/2560 7

54 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองส้ารองไฟ

3,200.00 2,700.00 ฎ.806/60 27/09/2560 7

55 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดชื้อ
เคร่ือง
คอมพวิเตอร์

30,000.00 29,800.00 ฎ.808/60 27/09/2560 7

56 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองพมิพ์

8,500.00 7,900.00 ฎ.808/60 27/09/2560 7

57 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองส้ารองไฟ

5,800.00 5,800.00 ฎ.808/60 27/09/2560 7

58 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์
พร้อมจอ
โปรเจคเตอร์

30,000.00 30,000.00 ฏ.188/60 29/12/2559 7

59 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากา
ศ

103,000.00 101,500.00 5/2560 08/02/2560 7

60 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดท้า
เวทีส้าเร็จรูป

40,000.00 40,000.00 60/2560 16/03/2560 35



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญตัิ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
61 ด้านการ

บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เทศบาล

40,000.00 40,000.00 ฎ475/60 08/05/2560 7

62 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการจัดท้า
วารสาร
เผยแพร่
ข่าวสาร
ผลงานของ
เทศบาล

100,000.00 78,000.00 ฏ.243/60 17/01/2560 7

63 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

โครงการ
ส่งเสริมการ
ด้าเนินงาน
ของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือหรือ
การจ้างของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ
อ้าเภอ

15,000.00 15,000.00 ฎ415/60 07/04/2560 5

64 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

จัดซ้ือเคร่ือง
เสียงห้อง
ประชุมสภา
เทศบาลพร้อม
อุปกรณ์

280,000.00 279,700.00 3/60 13/01/2560 10

65 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

จัดซ้ือ
จอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์
ไฟฟา้

10,400.00 8,900.00 66/2560 29/03/2560 7

66 ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาล

จัดซ้ือ
เคร่ืองมัล
ติมิเดีย
โปรเจคเตอร์

39,000.00 35,500.00 66/60 29/03/2560 7



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

54 53,736,600 9 9,301,500 8 9,290,935.22 7 7,721,935.22 6 6,059,935.22

งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

61 16,019,400 31 9,961,680 24 9,080,249.36 24 9,006,668.55 21 6,683,163.00

ด้านการจัด
ระเบยีบ
ชุมชน/สังคม
 และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย

11 2,310,000 5 566,600 1 440,000.00 1 440,000.00 1 440,000.00

ด้านการ
วางแผน 
การส่งเสริม
การลงทนุ
พาณิชยก
รรม และ
การทอ่งเทีย่ว

7 1,700,000 3 786,370 2 740,660.00 2 740,660.00 2 740,660.00

ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

9 3,536,300 1 100,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำน ปี 2560
เทศบำลต ำบลบเูก๊ะตำ

เบกิจ่ำย 100%
ยุทธ

ศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำร
ทัง้หมด

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ



ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีต
ประเพณี
และภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

25 3,293,300 10 1,000,000 6 946,089.00 6 946,089.00 6 946,089.00

ด้านการ
บริหาร
จัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิ
บาล

67 5,230,400 36 2,220,300 25 1,316,900.00 25 1,316,900.00 25 1,316,900.00

รวม 234 85,826,000 95 23,936,450 66 21,814,833.58 65 20,172,252.77 61 16,186,747.22



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 50 100 150 200 250

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

งานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 

ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรักษา

ความสงบเรยีบรอ้ย 

ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุพาณชิยก

รรม และการทอ่งเทีย่ว 

ดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

ดา้นศลิปะ วฒันธรรม  จารตีประเพณีและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่   

ดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

รวม 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการด าเนนิการ 
ทัง้หมด 

0 40,000,000 80,000,000

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

งานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 

ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย 

ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุพาณชิ

ยกรรม และการทอ่งเทีย่ว 

ดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

ดา้นศลิปะ วฒันธรรม  จารตีประเพณีและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่   

ดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

รวม 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการด าเนนิการ 
ทัง้หมด 



ช.ผลการด าเนินงาน

1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. แยกจำกถนนบเูก๊ะตำตือเงำะตลำดบเูก๊ะตำ
(ใส่รูป)
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ถนน   สูงำบำโอ๊ะ  ภำยในตลำดบำโอ๊ะ
(ใส่รูป)
3. โครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำ  คสล.  แยกจำกถนนก ำปงเจ๊ะยอ  ซอย 4 บำ้นเจ๊ะยอ
(ใส่รูป)
4. โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนก ำปงเจ๊ะเด็งโดยปผิูวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ใส่รูป)
5. โครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำ  คสล.เชื่อมกับถนนบอืเจำะกลำดี
(ใส่รูป)
6. โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
(ใส่รูป)
7. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร    บคุคลธรรมดำ
(ใส่รูป)
8. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร    บคุคลธรรมดำ
(ใส่รูป)
9. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร    บคุคลธรรมดำ
(ใส่รูป)
10. โครงกำรจ่ำยเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์
(ใส่รูป)
11. โครงกำรจ่ำยเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ
(ใส่รูป)
12. โครงกำรจ่ำยเบีย้ยังชีพคนคนพิกำร
(ใส่รูป)
13. โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน
(ใส่รูป)
14. โครงกำรจัดงำนวันเด็กแหง่ชำติ
(ใส่รูป)

                 ได้ด ำเนนิกำรโครงกำรตำมเทศบญัญัติงบประมำณ  ป ี 2560  ในเขตพื้นที่  โดยได้รับควำมร่วมมือ  กำร
ส่งเสริมและสนบัสนนุจำกภำคประชำชน  ภำครัฐ  และภำคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงกำรต่ำงๆ  ประสบผลส ำเร็จด้วยดี 
 ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชำชนทั้งในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง  โดยมีผลกำรด ำเนนิงำนที่ส ำคัญดังนี้
    อปท. ใส่ข้อมูลผลกำรด ำเนนิกำร เช่น แผนภมูิ ตำรำง กรำฟเปรียบเทียบ รูปถ่ำย 



15. โครงกำรสำยใยสัมพันธ์วันปดิภำคเรียน
(ใส่รูป)
16. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเทศบำลสัมพันธ์
(ใส่รูป)
17. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมบอ่น้ ำต้ืน
(ใส่รูป)
18. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ
(ใส่รูป)
19. โครงกำรจัดท ำปำ้ยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบเูก๊ะตำ
(ใส่รูป)
20. โครงกำรจัดท ำเสำธง
(ใส่รูป)
21. โครงกำรปรับปรุงอำคำรภำยในและภำยนอกของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและพื้นที่ในบริเวณศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก (ตำมแบบที่เทศบำลก ำหนด)
(ใส่รูป)
22. โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังชั้นวำงเอกสำร
(ใส่รูป)
23. โครงกำรจัดซ้ือพัดลมติดผนงั
(ใส่รูป)
24. โครงกำรปรับปรุงสนำมเด็กเล่นของเทศบำล
(ใส่รูป)
25. โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนนุกำรแข่งขันกีฬำ-กรีฑำในทุกระดับ
(ใส่รูป)
26. โครงกำรปรับปรุงก่อสร้ำงสวนสำธำรณะของเทศบำล(สวนกูแบบอยอ)
(ใส่รูป)
27. โครงกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น
(ใส่รูป)
28. โครงกำรติดต้ัง/ปรับปรุงซ่อมแซม  กล้องวงจรปดิและระบบกำรรักษำ ควำมปลอดภยั
(ใส่รูป)
29. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
(ใส่รูป)
30. ส่งเสริมโครงกำร และกิจกรรมอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ
(ใส่รูป)



31. โครงกำรส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น เช่นวันขึ้นปใีหม,่งำนประเพณีลอยกระทง,วันสงกรำนต์,วันรำ
ยอฮัจย,ีวันเมำลิด,สุนตัหมู่,ถือศีลอด  และปใีหม่ศำสนำอิสลำม ฯลฯ
(ใส่รูป)
32. โครงกำรอุดหนนุจัดท ำร้ิวขบวนแหง่ำนของดีเมืองนรำฯ
(ใส่รูป)
33. โครงกำรอุดหนนุกำรแข่งขันเรือกอและชิงถ้วยพระรำชทำนหนำ้พระที่นัง่
(ใส่รูป)
34. โครงกำรบรรยำยธรรมแก่ประชำชนในเขตเทศบำล
(ใส่รูป)
35. โครงกำรอบรมกำรเรียน     กำรสอนคัมภร์ี-อัลกุรอ่ำนตำมระบบกีรออำตี
(ใส่รูป)
36. จัดพิธีถวำยดอกไม้จันทนข์องประชำชน อ ำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิง
พระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปริมทรมหำภมูิพลอดุุลยเดช
(ใส่รูป)
37. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอำคำรส ำนกังำนเทศบำล
(ใส่รูป)
38. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุมสภำเทศบำลต ำบลบเูก๊ะตำ
(ใส่รูป)
39. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองแม่ข่ำยวิทยุพร้อมติดต้ังระบบรับ-ส่งสัญญำณวิทยุ
(ใส่รูป)
40. โครงกำรจัดชื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
41. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
(ใส่รูป)
42. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ
(ใส่รูป)
43. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค้
(ใส่รูป)
44. โครงกำรจัดชื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
45. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
(ใส่รูป)
46. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ



(ใส่รูป)
47. โครงกำรจัดชื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
48. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
(ใส่รูป)
49. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ
(ใส่รูป)
50. โครงกำรจัดชื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
51. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
(ใส่รูป)
52. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ
(ใส่รูป)
53. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองฉำยโปรเจคเตอร์พร้อมจอโปรเจคเตอร์
(ใส่รูป)
54. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ
(ใส่รูป)
55. โครงกำรจัดท ำเวทีส ำเร็จรูป
(ใส่รูป)
56. โครงกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล
(ใส่รูป)
57. โครงกำรจัดท ำวำรสำรเผยแพร่ข่ำวสำรผลงำนของเทศบำล
(ใส่รูป)
58. โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนนิงำนของศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซ้ือหรือกำรจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
(ใส่รูป)
59. จัดซ้ือเคร่ืองเสียงหอ้งประชุมสภำเทศบำลพร้อมอุปกรณ์
(ใส่รูป)
60. จัดซ้ือจอรับภำพชนดิมอเตอร์ไฟฟ้ำ
(ใส่รูป)
61. จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
(ใส่รูป)
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