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ค าน า 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา จัดท าขึ้นตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลบูเก๊ะตา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลบูเก๊ะตา ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2566 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ของผู้บริหารด้วย  
  
 

     เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
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ส่วนที่  1  บทน า 
1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ น พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางข้ึน  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (25๖6 – ๒๕70)  และเชื่อมโยง
กับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ดที่  มท ๐๘๑๐.๓ /ว๐๖๐๐ ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล  
บูเก๊ะตา  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖6 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดย
ปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2566  ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการ
ต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตามุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 

/1.2 วัตถุประสงค์... 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการ
ในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล    
บูเก๊ะตาเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาซึ่งจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาและหน่วยงาน
ต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
เค้าโครง แผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1   บทน า  ประกอบด้วย           
   1) บทน า          
   2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      
   3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน       
   4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       
 ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย       
   1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        
   2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                
   3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา ให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
-6- 

 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วย งานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
  2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น  (ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับ
ที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวน 

งบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                    
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 

1 
3 

 
 

1.61 
4.84 

 
 

200,000 
2,099,000 

 
 

  1.36 
14.34 

 
 
กองช่าง 
กองช่าง 
 

รวม 4 6.45 2,299,000           15.70  
2.ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
   2.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
   2.3 แผนงานการศึกษา 
   2.4 แผนงานสาธารณสุข 
   2.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
   2.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   2.7 แผนงานงบกลาง 

 
 

1 
 

1 
 

5 
8 
3 
 

4 
 

4 

 
 

1.61 
 

1.61 
 

8.06 
12.90 

4.84 
 

6.45 
 

6.45 

 
 

25,000 
 

60,000 
 

3,165,050 
84,040 

150,800 
 

546,000 
 

5,243,600 

 
 

0.17 
 

0.40 
 

21.62 
0.57 
1.03 

 
3.73 

 
35.82 

 
 
ส านักปลดั 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
 

รวม 26 41.94 9,274,490 63.34  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชมุชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
   3.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
   3.3 แผนงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

2 
 

5 
 

1 

 
 
 

3.22 
 

8.06 
 

1.61 
 

 
 
 

170,000 
 

390,000 
 

600,000 

 
 
 

1.16 
 

2.66 
 

4.09 

 
 
 
ส านักปลดั 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
 

รวม 8 12.90 1,160,000 7.91  
4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดกรและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   4.1 แผนงานการเกษตร 
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

5 
1 

 
 
 
 

8.06 
1.61 

 
 
 
 

100,000 
24,100 

 
 
 
 

0.68 
0.16 

 
 
 
 
ส านักปลดั 
กองสาธารณสุขฯ 

รวม 6 9.68 124,100 0.84  



 
-8- 

  
 

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลป 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปํญญาท้องถิ่น 
   5.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   5.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 
 

12 
 

1 

 
 
 

19.35 
 

1.61 

 
 
 

1,149,660 
 

160,000 

 
 
 

7.85 
 

1.09 

 
 
 
กองการศึกษา 
 

รวม 13 20.97 1,309,660 8.94  
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   5.1 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

 
 

5 

 
 

8.06 
 

 
 

470,000 

 
 

3.21 

 
 
ส านักปลดั 
กองคลัง 

รวม 5 8.06 470,000 3.21  
รวมท้ังสิ้น 62 100 14,637,250 100  

 



๙ 
 

 
 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส   

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน                                                                                                                    

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

อุดหนุนให้การไฟฟ้า
อ าเภอสไุหงโก-ลก 

200,๐๐๐ ทต.บูเก๊ะตา กองช่าง             

รวม รวม 1 โครงการ  200,000               

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 

โครงการก่อสร้างบุกเบิก
ถนน สายก าปงสูกา 
ซอย 4 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 600.00 
เมตร 

765,๐๐๐ บ้านสูแก 
หมู่ที่ 3 
ต าบลโละจูด 

กองช่าง             

    
 



๑๐ 
 

แบบ ผด.02 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 

โครงการก่อสร้างบุกเบิก
ถนน สายเจ๊ะเด็ง ซอย 5 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 
270.00 เมตร 

198,๐๐๐ บ้านเจ๊ะเด็ง 
หมู่ที่ 4 
ต าบลโละจูด 

กองช่าง             

3 โครงการบุกเบิกถนนหิน
คลุกและก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังมัสยดิบูเกะ๊ตา-
โรงเรียนบ้านบูเกะตา 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 
355.00 เมตร ท่อ
ลอดเหลี่ยมกว้าง 
1.80 เมตร ยาว 
6.00 เมตร ลึก 1.80 
เมตร จ านวน 2 ช่อง  

1,136,๐๐๐ หมู่ที่ 2 
ต าบลโละจูด 

กองช่าง             

รวม 3 โครงการ  2,099,000               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑ 
 

แบบ ผด.02 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนฯ 

เพื่ออุดหนุนให้
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกายคูละ 

25,000 อุดหนุนให้
อบต.กายู
คละ 

ส านักปลดั             

รวม 1 โครงการ  25,000               
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

60,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

รวม 1 โครงการ  60,000               
 
 
 
 



๑๒ 
 

แบบ ผด.02 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2.3 แผนงาน การศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

360,150 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรยีน เครื่องแบบนักเรียน และ
ค่ากิจกรรม ฯ 

198,100 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการสายใย
สัมพันธ์วันปิดภาค
เรียน 

เพื่อให้ผู้ปกครองชุมชน 
ตระหนักถึงความส าคญั 
และคณุค่าทางการศึกษา 

40,600 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านเจ๊ะยอ 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านเจ๊ะยอ 

823,200 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

5 
 

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านบูเกะตา 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านบูเกะตา 

1,743,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 5 โครงการ  3,165,050               

 



๑๓ 
 

แบบ ผด.02 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่นและการ
ป้องกันโรคเอดส ์

เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันการมีเพศสมัพันธ์
ก่อนวัยสมควร 

10,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

2 
 

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยและการ
จดัการดา้น
สิ่งแวดล้อม 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยและการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อม 

15,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการชาวบูเกะ๊ตา
ร่วมใจป้องกนั
ไข้เลือดออก 

เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่ประชาชนเยาวชน     
อสม. 

10,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันให้แก่
สุนัขและแมวที่ไดร้ับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

8,500 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

 



๑๔ 
 

แบบ ผด.02 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการส ารวจ
จ านวนข้อมูลสตัว์และ
ลงทะเบียนสัตว ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ในการส ารวจจ านวนข้อมูล
สัตว์ ฯ 

540 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

6 
 

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ด้านสุขาภบิาล
อาหาร 

10,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

7 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและระงับ
โรคตดิติอ 

20,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

8 โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิ 

เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

10,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 8 โครงการ  84,040               

 
 
 

 



๑๕ 
 

 
 

แบบ ผด.02 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพของ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ด้านสุขาภบิาล
อาหาร 

50,800 ทต.บูเก๊ะตา ส านกัปลดั             

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ 

50,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านกัปลดั             

3 โครงการครอบครัว
อบอุ่น 

เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้แก่ครอบครัวอย่างมี
ความสุข 

50,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านกัปลดั             

รวม 3 โครงการ  150,800               

 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 

 
แบบ ผด.02 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2.6 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา 300,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ค่าของขวัญค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 

150,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑาในทุกระดับ 

เพื่อให้การสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

80,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประชาชนระดับอ าเภอ(อปท.อ.แว้ง 
คัพ) ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

เพื่ออุดหนุนให้กับ  อปท.
ภายใน อ าเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส 

16,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 4 โครงการ  546,000               

 
 



๑๗ 
 

 
แบบ ผด.02 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2.7 แผนงาน งบกลาง 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ 3,703,200 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

2 จ่ายเบี้ยยังชีพความ
พิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,358,400 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

3 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

12,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

4 โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 

เพื่อประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
ส่งเสริมป้องกันด้าน
สุขภาพอย่างครอบคลุม 

170,00 ทต.บูเก๊ะตา กองสาธารณสุข             

รวม 4 โครงการ  5,243,600               

 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

 
แบบ ผด.02 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 3  ด้านการจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
       3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมการ
เป็นพลเมืองที่ด ี

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคญั
ของการด าเนินชีวิตอย่าง
มีคุณธรรมจริยธรรม 

20,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

2 โครงการอบรมทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริม
การเรยีนรู้ตาม
อัธยาศัยเทศบาล
ต าบลบเูก๊ะตา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้มโีอกาสเรียนรู้องค์
ความรู้ใหม่ๆ  ตามความ
สนใจและสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต 

150,000 ทต.บูเก๊ะตา กองการศึกษาฯ             

รวม  2 โครงการ  170,000               

 
 
 
 
 

 



๑๙ 
 

 
 

แบบ ผด.02 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 3  ด้านการจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
       3.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อทบทวนการฝึก
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

150,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาฯ 

100,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

เพื่อตั้งจุดตรวจ/บริการ
ประชาชนและรณรงค์
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
ฯ 

20,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

 
 



๒๐ 
 

แบบ ผด.02 
   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา : 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 
       3.2 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน 

ล าดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการส่งเสริมความรู้
และจิตส านึกด้านสาธารณ
ภัย 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้และจิตส านึกด้าน
สาธารณภัย 

20,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลัด             

5 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณภัย 

เพื่อจัดกิจกรรมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณภัย 

100,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลัด             

รวม 5 โครงการ  390,000               

 
   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา : 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 
         3.3 แผนงาน สาธารณสุขฯ 

ล าดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานและการบริหาร
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อจัดกิจกรรมการ
ด าเนินงานและการบริหาร
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

600,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 1 โครงการ  600,000               



๒๑ 
 

 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5.1 แผนงาน การเกษตร      

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปลูกต้นไม้ 
ถนนสวยเมืองสะอาด 

เพื่ออบรมรณรงค์ให้
ประชาชน มีจิตส านึกใน
การร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากร ฯ 

20,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

2 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการเกษตร 

เพื่อจัดโครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
การเกษตร 

30,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

20,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

4 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน
เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่มีจิตส านึกในการ ฯ 

20,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

 
 



๒๒ 
 

 
แบบ ผด.02 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5.1 แผนงาน การเกษตร      

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการปลูกจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อจัดโครงการปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

10,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 5 โครงการ  100,000               

 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน      

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์การคดั
แยกขยะในครัวเรือน
และลดปรมิาณขยะตาม
หลักการ 3Rs 

เพื่อเป็นการเพิ่มมูลคา่ขยะ
ในครัวเรือน ลดปริมาณ
ขยะได ้

24,100 ทต.บูเก๊ะตา กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 1 โครงการ  24,100               

 



๒๓ 
 

 
 

แบบ ผด.02 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 6 ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น      
         6.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบรรยายธรรม
เสียงตามสายเพื่อ
ประชาชนโดยความ
ร่วมมือของชุมชน 

เพื่อจัดการบรรยายธรรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

112,500 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการมหกรรมตาดี
กาสู่ความเป็นเลศิ 

เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักและความ
รับผิดชอบให้คนในสังคม 
ฯ 

150,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการเมาลดิ
สัมพันธ์ 

เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ศิลปะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม ฯ 

100,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนาตาม
ความเชื่อของประชาชน 

110,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

 



๒๔ 
 

 
 

แบบ ผด.02 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 6 ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น      
         6.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอบรมสอน
คัมภีร์อลักร-ุอ่านตาม
ระบบกีรออาต ี

เพื่ออบรมสอนคมัภีร์อลั
กรุ-อ่านตามระบบกีรออา
ต ี

242,200 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการอาซรูอ
สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

120,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการสืบสานและ
ประชาสมัพันธ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของอ าเภอแว้ง 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์สถานท่ี
ท่องเที่ยวของอ าเภอแว้ง
ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 

30,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการอบรม
จริยธรรมแกเ่ด็กใน
ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา)
ดารุสซาอาดะห ์

เพื่อปลูกฝังคณุธรรมและ
จริยธรรมให้เด็กเยาวชนได้
รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวิต 

77,490 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

 



๒๕ 
 

 
 

แบบ ผด.02 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 6 ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น      
         6.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการอบรม
จริยธรรมแก่เด็กใน
ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา)
ดารุอูลลูมดินีียะห ์

เพื่อปลูกฝังคณุธรรมและ
จริยธรรมให้เด็กเยาวชนได้
รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวิต 

48,990 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการอบรม
จริยธรรมแก่เด็กใน
ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา)
นะห์ฎอฎลูดีนียะห ์

เพื่อปลูกฝังคณุธรรมและ
จริยธรรมให้เด็กเยาวชนได้
รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวิต 

30,990 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการอบรม
จริยธรรมแก่เด็กใน
ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา)
มูฮัมมาดียะห ์

เพื่อปลูกฝังคณุธรรมและ
จริยธรรมให้เด็กเยาวชนได้
รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวิต 

29,490 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

 



๒๖ 
 

 
แบบ ผด.02 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 6 ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น      
         6.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการสบืสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

98,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 12 โครงการ  1,149,660               

 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 6 ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น      
         6.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชมุชน     

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรมและ
จริยธรรมให้ประชาชนได้
รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวิต 

160,000 ทต.บูเก๊ะตา กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 1 โครงการ  160,000               

 



๒๗ 
 

   
 

แบบ ผด.02 
   ยุทธศาสตร์พัฒนา : 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล    
         7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป    

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดักิจกรรม
วันเทศบาล 

จัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆการปลูกต้นไม้ ฯลฯ 

40,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

2 โครงการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ผล
การด าเนินงานของ
เทศบาล 

เพื่อจัดท าเอกสารเผยแพรผ่ล
การด าเนินงานของเทศบาลให้
ประชาชนและหน่วยงานต่าง 
ๆ ไดร้ับทราบ 

120,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของฝ่าย
บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
และลูกจ้างของ
เทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมและเดินทางไปทัศน
ศึกษาดูงาน โดยพิจารณา
เลือกจากเทศบาลที่ประสบ
ความส าเร็จในด้านการพัฒนา 

250,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

 
 
 



๒๘ 
 

 
 

แบบ ผด.02 
   ยุทธศาสตร์พัฒนา : 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล    
         7.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป     

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร
ในองค์กร 

ฝึกอบรมพัฒนาคณุธรรม
และจริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กร 

10,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลดั             

5 โครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้เป็น
ปัจจุบัน 

50,000 ทต.บูเก๊ะตา กองคลัง             

รวม 5 โครงการ  470,000               

 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 
 

 
แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
************************** 

   1. ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
       1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ 

ที 
ครุภณัฑ ์ รายละ 

เอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องสูบน้ าดับเพลิง เครื่องสูบน้ าชนิดหาบ
หาม จ านวน 1 เครื่อง 
ปั๊มดับเพลิง มีก าลังไม่
น้อยกว่า 25 แรงมา้ 
ชนิดเครื่องยนต์ดเีซล 
2 สูบ 4 จังหวะ  

180,000 ทต.บูเก๊ะตา ส านักปลัด             

รวม 1  180,000               
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