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คํานํา 
 

                           เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงปจจุบันนับวามีบทบาท
อํานาจหนาท่ีกวางขวางมากข้ึน การบริหารงานของเทศบาลจึงตองมีทิศทางท่ีแนนอน มีแนวทางการบริหารท่ี
ชัดเจน มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารงาน และมีตัวชี้วัดผลสําเร็จของการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือบรรลุถึงสภาพการณท่ีพึงประสงครวมกัน การท่ีเทศบาลจะบริหารงาน
เปนไปในลักษณะดังกลาวไดนั้น เทศบาลจะตองมีแผนพัฒนาท่ีชัดเจนและมาจากปญหาและความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง 
                           เทศบาลตําบลบูเกะตาโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เล็งเห็นถึงประโยชนและ
ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
แผนพัฒนาสามปเพ่ือใชเปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาท่ีจะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป
และเชื่อมโยงไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  เทศบาลตําบลบู เกะตา  จึ งไดจัดทํา       
แผนพัฒนาสามปฉบับนี้ข้ึนเพ่ือใชแสดงถึงโครงการ / กิจกรรมพัฒนาท่ีเทศบาลจะดําเนินการในหวง
ระยะเวลาสามปขางหนา และใชเปนเครื่องมือในการเชื่องโยงไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของ
เทศบาลตอไป 

                 ขอขอบคุณทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบล       
บูเกะตาฉบับนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามปฉบับนี้จะไดแสดงใหเห็นถึง โครงการ / กิจกรรม
พัฒนาท่ีจะดําเนินการในระยะสามป และจะไดใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใช
ในการพัฒนาเทศบาลตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
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   สวนที ่๑ 
  บทนํา 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน    โครงการพัฒนา
ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดย
มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีวา 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย 
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป ยังเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป ท้ังนี้เนื่องจากการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
ไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน 

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
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๓. เพ่ือใชเปนเอกสารท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ

งบประมาณรายจายประจําป 
๔. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใหเปนไปดวยความรอบคอบ 

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

แบงข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปออกเปน  ๘  ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. ข้ันตอนการเตรียมการจัดทําแผน   
๒. ข้ันตอนการคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
๓. ข้ันตอนการทําประชาคม การสํารวจความคิดเห็นตองการและความตองการ 
๔. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
๕. ข้ันตอนการกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
๖. ข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
๗. ข้ันตอนการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
๘. ข้ันตอนการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

๑ 

 



 

 

 

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

                       การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาอยาง
รอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบท้ังในเชิงสนับสนุน และเปน
อุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากร
ของทองถ่ินอันไดแก ทรัพยากรทางดานงบประมาณ ทรัพยากรทางดานบุคลากร ทรัพยากรทางดานวัสดุอุปกรณ 
และทรัพยากรดานการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

 
 

……………………………………. 
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สวนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

2.1 การสรุปสถานการณพัฒนา (อาจเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค) 

2.1 จุดแข็ง (Strange) 2.2 จุดออน  (Weakness) 

   ดานเศรษฐกิจ 
1.มีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญในการเพ่ิมรายได 
  เชน ยางพารา ปาลม ลองกอง 
2.พ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะแกการทํา 
   เกษตรกรรม 
3. มีพ้ืนท่ีติดชายแดนประเทศมาเลเซีย 

   ดานเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนไมมีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
2. ขาดโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
3. ไมมีตลาดกลาง รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4. การสงเสริมของภาครัฐไมท่ัวถึง 

 

   ดานสังคม 
 1.นโยบายผูบริหารใหความสาํคัญในเรื่อง 
    การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดาน 
    เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และ 
    การเมืองการบริหาร 
2. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหกับกลุม 
   องคกร ตาง ๆ เชน กลุมสตรี กลุมผูนํา 
   ชุมชน ผูนําทองท่ี ผูนําศาสนา ผูนําอิสระ 
3. มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณ ดาน 
   วัฒนธรรม เชน ภาษา อาหาร การ 
   แตงกาย ฯลฯดานประเพณี เชน  
   การเขาสุนัต เปนตน 

   ดานสังคม 
1. ปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน 
2. ปญหาการวางงานของประชาชนในกลุมแรงงาน 
3. ระบบน้ําประปาขาดคุณภาพและไมท่ัวถึง 
4. ไมมีระบบประปาขนาดใหญ 
5. ผูนําบางสวนไมมีความเสียสละเพ่ือสวนรวม 

 
 
 
 

ดานการเมืองการปกครอง 
1. ผูบริหารมีอิสระในการบริหารและพัฒนา 
   ทองถ่ิน 
2. มีการบูรณาการของ อปท.กับหนวยงาน 
   ราชการทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. การมีสวนรวมในภาคประชาชนครอบคลุมทุก 
    ภาคสวน 
4.ผูบริหารและบุคลากรมีโอกาสในการ 
  พัฒนาตนเองในดานการศึกษาหาความรู 
  ในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

ดานการเมืองการปกครอง 
1. ความไมตอเนื่องของผูบริหารทองถ่ิน 
2. สวนราชการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. 
    จึงไมสามารถใชงบประมาณในการดําเนิน 
    โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรไดเต็มท่ี 
3. งบประมาณกระจายไมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
4. ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
5. ประชาชนยังขาดความรูในดานกฎหมาย  
    การเมือง การบริหาร และการมีสวนรวม 
6. ประชาชนแตกแยก เกิดจากปญหาการเมือง      
    มีการซ้ือเสียง 
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2.3 โอกาส  (Opportunity) 2.4 อุปสรรค (Threat) 

ดานเศรษฐกิจ 
1.เปนอําเภอท่ีอยูติดชายแดนมีศักยภาพท่ี  
  จะเจริญเติบโตทางการคาชายแดน 

   

 

ดานเศรษฐกิจ 
1. ผลผลิตทางการเกษตร เชน ผลไม ราคาตกต่ํา 

ตนทุนการผลิตสูง 
2. เกษตรกรขาดการรวมกลุมทางดานเศรษฐกิจ 
3. คาตอบแทนแรงงานในพ้ืนท่ีต่ําทําใหมีการอพยพ 
    แรงงานไปทํางานตางถ่ินโดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย 

   ดานสังคม 
1.มีการรวมมือกันจัดทําโครงการ/กิจกรรม  
  ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
  และประชาชนท่ัวไป 
2.มีประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีสืบทอดกันมา 

   ดานสังคม 
1.ปญหาการวางงานและไมมีงานทําของประชาชน 
2.การลักเล็กขโมยนอย 
3.ยาเสพติดแพรระบาด 
4.ความไมสงบในพ้ืนท่ี กอใหเกิดความไมปลอดภัย 
   ในชีวิตและทรัพยสิน 

ดานการเมืองการปกครอง 
1.นักการเมืองมีนโยบายท่ีเปนรูปธรรม และมี 
   ศักยภาพในการแกไขปญหาดานตาง ๆ ให 
   เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
  อํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542 กําหนดให 
  อปท.มีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการ 
  สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน 
  ทองถ่ิน โดยมีหนวยงานราชการสวนกลาง 
  สวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนใหแก 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ดานการเมืองการปกครอง 
1.นโยบายของรัฐบาลและผูบริหารไมสรางความ 
  เชื่อม่ันใหกับประชาชน 

2.กฎหมายดานการเมืองการบริหารยากแกการ 

  เขาใจของประชาชน 
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2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
       เทศบาลตําบลบูเกะตา ไดบรรจุโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ไวในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป  
๒๕๕8  จํานวน  54  โครงการ และไดนําโครงการไปดําเนินการจํานวน  42 โครงการ คิดเปน  รอยละ  
77.78  ดังแสดงในตาราง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
 

จํานวนโครงการท่ี
บรรจุในแผนพัฒนา 

ประจําป ๒๕๕8 

จํานวนโครงการ 
ท่ีนําไปดําเนินการ 

รอยละ 

๑. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3 3 100 
๒. การพัฒนาดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต 20 16 80 
๓. การพัฒนาดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

3 0 0 

๔. การพัฒนาดานการลงทุนพาณชิยกรรม และการ
ทองเท่ียว 

2 0 0 

๕. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 1 100 

๖. การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

7 6 85.71 

๗. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด ี 18 16 88.89 
รวม 54 42 77.78 

       
2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

                      เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาเทศบาลมีจํานวนจํากัด จึงทําใหเทศบาลนํา
โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลไปดําเนินการไดนอย ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้ 

2.3.๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
เทศบาลตําบลบูเกะตา  ไดดําเนินการบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของชุมชนภายในเขตเทศบาลท้ังในสวนท่ีดําเนินการใหมและปรับปรุงของเดิมซ่ึงมองใน
ภาพรวมดานโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลถือไดวาพัฒนาครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมด มีเพียงบาง
โครงการซ่ึงจะตองใชระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาตอไป 

2.3.๒ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม  จึงทําใหภาวะเศรษฐกิจหรือ

คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจไมพัฒนาเทาท่ีควร อีกประการหนึ่งเทศบาลยังขาดบุคลากรท่ีมีความรูความ
ชํานาญเก่ียวกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน  จึงเห็นไดวาการพัฒนาดานเศรษฐกิจของปท่ีผานมา
ไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร แตเทศบาลตําบลบูเกะตาก็พยายามผลักดันการพัฒนาดานเศรษฐกิจโดย
การของบประมาณ   เพ่ือสรางตลาดเพ่ือการเกษตรไวรองรับสินคาภาคเกษตรกรรมของชุมชน  เพ่ือให
คุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึน 
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2.3.๓  ดานการพัฒนาสังคม 
เปนสาขาการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนอยางมากไมวาจะ

เปนดานสุขภาพอนามัย  ความเปนอยู  การศึกษา  วัฒนธรรมประเพณี ตาง ๆ รวมถึงสวัสดิการและ
นันทนาการของชุมชน  โดยเทศบาลไดดําเนินการไปแลว  ซ่ึงการพัฒนาดานสังคมของโครงการตาง ๆ 
ไดรับความรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี  ท้ังนี้การพัฒนาทางดานสังคมจําเปนตองพัฒนาดวยความ
ระมัดระวังและจําเปนตองวางแผนใหครอบคลุมสรางความเขาใจอันดีกับชุมชน เพราะเปนดานท่ีมีความ
เก่ียวของกับชีวิตประจําวันและความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก 

2.3.๔  ดานการพัฒนาการเมือง-การบริหาร 
เนื่องจากเทศบาลตําบลบูเกะตา เปนเทศบาลท่ีเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล  

ดังนั้น การจัดการระบบภายในหนวยงาน ท้ังบุคลากร  เครื่องมือเครื่องใช  ความรูของประชาชน  จึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐาน  ในการท่ีจะพัฒนาทองถ่ินและบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และในปท่ีผานมาเทศบาลก็ไดมีการพัฒนาเปนไปอยางมาก  แตยัง
พัฒนาไมครอบคลุมท้ังหมด  แตอยางไรก็ตามเทศบาลจะพัฒนาทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามมา  หนวยงานท่ีจะพัฒนาทองถ่ินนั้นตองมีความพรอมในทุก ๆ ดานกอนจึงจะพัฒนา
ทองถ่ินใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนได 

2.3.๕ ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
เทศบาลไดดําเนินโครงการปรับปรุงท่ีท้ิงขยะมูลฝอยของเทศบาลเพ่ือใหสามารถ

รองรับปริมาณขยะไดมากข้ึน ลดมลภาวะและไมทําลายสิ่งแวดลอม  รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือ
สรางแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ แหลงเรียนรูทางธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
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   สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบูเกะตา 
2.4  สภาพท่ัวไป 

2.4.๑ ลักษณะท่ีตั้ง  อาณาเขตและเขตการปกครอง 
         เทศบาลตําบลบูเกะตา  ไดเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบล ตามราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๖  ตอนท่ี ๙ ก เม่ือวันท่ี  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยูในพ้ืนท่ี บางสวน หมูท่ี  ๒, ๓  
และหมูท่ี ๔  ของตําบลโละจูด  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุมแมน้ําและท่ี
ราบลุม เชิงเขา   อยูทางทิศใตของอําเภอแวง   อยูหางจากอําเภอแวง  ๑๐  กิโลเมตร  และระยะทางจาก
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสถึงเทศบาลตําบลบูเกะตา  ๙๗  กิโลเมตร  ซ่ึงใชเวลาในการเดินทาง  ๑  ชั่วโมง 
ในการเดินทางจากจังหวัดนราธิวาสถึงเทศบาลใชเสนทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๘(นราธิวาส-ตากใบ-แวง)โดย
ผานอําเภอสุไหงโก-ลก และเสนทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๗ (แวง-ชายแดน)เทศบาลตําบลบูเกะตามีพ้ืนท่ี  
๗.๐๔   ตารางกิโลเมตร เปนหนวยงานท่ีอยูติดชายแดนประเทศมาเลเซีย   โดยมีแมน้ําสุไหงโก-ลกก้ันกลาง
เขตแดน 
 มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดตอกับหมูท่ี ๖ (บานเขาสามสิบ)  ตําบลโละจูด  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศใต       ติดตอกับหมูท่ี ๒ (บานละหาร) ตําบลโละจูด  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับแมน้ําสุไหงโก-ลก  บานบูเกะบูงอ   อําเภอตาเนาะแมเราะ ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก   ติดตอกับหมูท่ี  ๗  (บานโละจูด)  ตําบลโละจูด   อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส 
      2.4.๒ เขตการปกครองและบริหาร 
               เทศบาลตําบลบูเกะตา  มีเขตการปกครองครอบคลุม ๓  หมูบาน ของตําบลโละจูด คือ 

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

 - ชุมชนบานบูเกะตา            หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานสูงาบาโอะ             หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานบือแนบารู        หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานละหาร        หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานสูแก        หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานสะบือรัง      หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานเจะยอ        หมูท่ี  ๓  ตําบลโละจูด 
 - ชุมชนบานเจะเด็ง       หมูท่ี  ๔  ตําบลโละจูด 
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2.4.๓   ประชากร     ( ขอมูลทะเบียนราษฎร    สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลบูเกะตา ) 
 

ขอมูลประชากร   ณ  วันท่ี   11  มีนาคม  ๒๕๕9 
 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

  ๐ - ๑๐  ป 466 454 920 

๑๑ - ๒๐  ป 390 385 775 

๒๑ - ๓๐  ป 372 394 766 

๓๑ – ๔๐  ป 373 372 745 

๔๑ – ๕๐  ป 344 359 703 

๕๑ – ๖๐  ป 205 231 436 

๖๑ – ๗๐  ป 114 123 237 

๗๑ – ๘๐  ป 51 63 114 

๘๑ – ๙๐  ป 19 29 48 

๙๑ - ๑๐๐ ป 6 9 15 

มากกวา  ๑๐๐  ป 1 1 2 

รวม 2,341 2,420 4,761 
 

  2.4.๔  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
              เทศบาลตําบลบูเกะตา  มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมแมน้ําและท่ีราบเชิงเขา  โดยเฉพาะทิศ
ตะวันออก และทิศใตติดตอกับแมน้ําสุไหงโก-ลก  ซ่ึงก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย    
สภาพภูมิอากาศ  มี ๒ ฤดู  คือฤดูรอนกับฤดูฝน    ชวงฤดูรอนในเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม  และฤดูฝนชวง
เดือนสิงหาคม – มกราคม  และจะมีฝนตกชุกชวงเดือนตุลาคม - มกราคมของทุกป 
         2.4.๕ สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 
     เทศบาลตําบลบูเกะตา มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักอันมีสวน
ยางพาราและสวนผลไม   และการเลี้ยงสัตวเพ่ือยังชีพ  สวนการคามีบางเล็กนอย เปนการคาขายแบบ
คาขายขนาดเล็กซ่ึงสวนมากจะติดตอคาขายกับประเทศเพ่ือนบานและรับจางท่ัวไปมีรายไดไมแนนอน
ข้ึนอยูกับฤดูกาลการผลิต    
2.5  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

         ๒.5.๑   การคมนาคม  การจราจร 
                   การคมนาคม  การเดินทางติดตอกับเทศบาลตําบลบูเกะตา  ปจจุบันมีเสนทางเดียว 
ท่ีสามารถเดินทาง ถึงตัวอําเภอแวงไดคือ เสนทางหลวงหมาเลข ๔๐๕๗ (แวง-ชายแดน) ระยะทาง ๑๐ 
กิโลเมตร  เสนทางยุทธศาสตรระหวางบานบูเกะตา  ตําบลโละจูด  อําเภอแวง  ถึงอําเภอสุคิริน  และ
เสนทางคมนาคมซ่ึงอยูในความรับผิดชอบอ่ืน ๆ อีก  ๓๕  สาย  รวมระยะทาง  ๑๓.๗๒  กิโลเมตร 
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         ๒.5.๒   การจราจร การจราจรยังไมพลุกพลานหรือติดขัดเหมือนกับเขตชุมชน แตมีการสัญจร
ไปมาตลอด กรมทางหลวงไดปรับขยายเสนทางชวงในเขตเทศบาล เพ่ือรองรับการเปดดานชายแดน
ถาวร  บานบูเกะตา   

        ๒.5.๓  การไฟฟาในเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา    ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของทางการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแวง   ซ่ึงมีราษฎรมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน เทศบาลกําลังขยายเขตไฟฟาแสง
สวางสาธารณะ 
        ๒.5.๔  การประปา  เทศบาลตําบลบูเกะตายังไมมีกิจการประปาเปนของตนเอง แตประชาชนใช
น้ําประปาภูเขาจากกรมชลประทานโครงการพระราชดําริ  เม่ือป ๒๕๓๘  ทุกครัวเรือนมีประปาภูเขาใช 
        ๒.๕.5  การส่ือสารและโทรคมนาคม   การโทรศัพทสวนบุคคลมีการเปดใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี  
จํานวน  ๔๐๐  เลขหมาย  และสามารถเปดใหบริการระบบ ADSL  สําหรับใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงได 
โทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี  มี   ๑๑  แหง  การไปรษณียโทรเลข มีเพียงสถานียอย รับ – สงพัสดุภัณฑ 
จากเขตอําเภอแวงมีสถานีบริการสัญญาณระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีท้ังระบบ GSM และ DTAC    
          ๒.5.๖   ลักษณะการใชท่ีดิน   พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีประกอบการทางการเกษตรกรรม  มีการจําแนก  
ดังนี้       
                     -  พ้ืนท่ีอาศัย  ประมาณ   ๗๕๕  ไร  
                     -  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   ประมาณ  ๒,๔๓๐  ไร       
                     -  พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม   ประมาณ   ๕๑๕   ไร 
                     -  พ้ืนท่ีตั้งหนวยงานของรัฐ  ประมาณ  ๑๒๒   ไร   
                     -  พ้ืนท่ีตั้งสถานศึกษา  ประมาณ  ๓๖   ไร   
2.6  ดานเศรษฐกิจ  

    2.6.๑  โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร  ในเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา 
   การประกอบอาชีพของประชากรมีรายไดตอหัวโดยเฉลี่ยแลว  ๙,๐๐๐  บาท/เดือน 

    2.6.๒  การเกษตรกรรม  ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร  คือการทําสวนยาง  
มีการทําสวนผลไม  การเลี้ยงสัตว  และการรับจางเปนอาชีพรอง  ผลไมท่ีปลูกมาก  เชน  ลองกอง   
ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  เปนตน   

         2.6.๓  การอุตสาหกรรม  ยังไมมีโรงงานขนาดใหญ มีเพียงโรงงานขนาดเล็ก คือโรงหลอ-ทอ
ปลองซีเมนต  ๑  แหง  และรานซอมรถจักรยานยนต  ๙  แหง 
          2.6.๔  การพาณิชยกรรม/การบริการ 

            2.6.4.๑  การพาณิชยกรรม   เปนการจําหนายสินคาอุปโภค – บริโภค และคาขายกับประเทศ
มาเลเซียดานชายแดนยังไมมีศูนยการคา  มีตลาดสดเอกชน 1  แหง รานคาท่ัวไป  ๕๐  แหง  สวนสถาน
ประกอบการเทศพาณิชย  และสถานประกอบการดานการบริการยังไมมี 

            2.6.4.๒ ดานการบริการ  มีสํานักงานเทศบาลตําบลบูเกะตา  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลโละจูด   สํานักงานตรวจคนเขาเมืองบานบูเกะตา  และดานศุลกากรบานบูเกะตา   

          2.6.5  การทองเท่ียว   ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบูเกะตา  ไมมีสถานทองเท่ียว  ปจจุบันนี้กําลัง
ปรับปรุงบึงละหาร  และปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมตลิ่งแมน้ําสุไหงโกลกใหเปนแหลงทองเท่ียวใน
อนาคต 
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  2.6.๖  การปศุสัตว 
  การประกอบการปศุสัตวในเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา  เปนการเลี้ยงสัตวเพ่ือยังชีพเปนสวนใหญ 

2.7  ดานสังคม 

     2.7.๑  จํานวนประชากร      เทศบาลตําบลบูเกะตา     มีประชากรรวมท้ังสิ้น   ๔,761  คน     
แยกเปน ชาย  ๒,341  คน   หญิง ๒,420   คน  มีจํานวนบาน  1,157  หลัง  ( ขอมูล ณ วันท่ี 11 
มีนาคม ๒๕๕9 ) 

     2.7.๒  ศาสนา   ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ ๙๘  นับ
ถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ ๒  มีมัสยิด  จํานวน  ๔  แหง  บาลาเซาะห  จํานวน  ๘  แหง 

     2.7.๓ ประเพณีและวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ินท่ีสําคัญไดแก  ประเพณีการถือศีลอด  ประเพณี
วันฮารีรายอ  ประเพณีวันเมาลิด  ประเพณีการเขาสุนัต  ประเพณีมาแกปูโละ (กินเหนียว)  เปนตน            
วัฒนธรรมท่ีสําคัญไดแก  วัฒนธรรมแตงกายแบบมลายูพ้ืนบาน  การทักทาย  งานของดีเมืองนราฯ  
เปนตน 

      2.7.๔  การศึกษา   มีโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาแหงชาติ (สพท.นธ. ๒)  จํานวน  ๒  แหง  
คือโรงเรียนบานบูเกะตา  หมูท่ี  ๒  ตําบลโละจูด  เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  
และโรงเรียนบานเจะยอ  หมูท่ี  ๓  เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖  รายละเอียด
ตอไปนี ้

            ชื่อสถานศึกษา จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครู-อาจารย 

     ชาย     หญิง     รวม 

-  โรงเรียนบานเจะยอ 

         ระดับอนุบาล 
ระดับประถมศึกษา 

 

     2    หอง 
๖    หอง 

 

33  คน 
94  คน 

 

22   คน 
70  คน 

 

55  คน 
164 คน 

 

๒  คน 
10  คน 

-  โรงเรียนบานบูเกะตา 

         ระดับอนุบาล 

ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา 

 

๔   หอง 

๑๒  หอง 

3   หอง 

 

 50  คน 

123  คน 

32  คน 

 

66  คน 

143 คน 

33  คน 

 

116  คน 

๒66  คน 

65  คน 

 

      ๔   คน 

    ๑๒  คน 

3   คน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
เทศบาลตําบลบูเกะตา 

 

๑  หอง 

 

๕4  คน 

 

63  คน 

 

๑17  คน 

 

       ๔  คน 

     กีฬานันทนาการ/พักผอน    ใชสนามฟุตบอลโรงเรียนบานบูเกะตา,  โรงเรียนบานเจะยอ  สถานท่ีพักผอน
หยอนใจใชบริเวณรอบบึงละหาร   สนามกีฬาเทศบาล  และสวนสาธารณะกูแบบอยอ   

      2.7.๕  การสาธารณสุข 

 ในเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา  มีสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย  ดังนี้ 
  -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโละจูด      จํานวน  1  แหง 
  -  นักวิชาการสาธารณสุข                           จํานวน  1  คน  
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  -  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน                  จํานวน  3  คน 

                     -  พยาบาลวิชาชีพ                                   จํานวน  4  คน 

  -  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข       จํานวน  1  คน 

  -  เจาพนักงานแพทยแผนไทย       จํานวน  1  คน 

                     -  อสม.                                                จํานวน  61  คน      

     2.7.๖  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

                   จํานวนสถิติคดีอาญา และจราจร   ประจําป    พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕8 

      สวนราชการ                     พ.ศ. ๒๕๕7                      พ.ศ.๒๕๕8 

      คดีอาญา         จราจร        คดีอาญา       จราจร 

สภ. บูเกะตา      65  ราย      4  ราย      ๖8  ราย      2  ราย 

         รวม      65ราย      4  ราย      ๖8  ราย      2  ราย 

  

2.8 ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

    2.8.๑  ทรัพยากรดิน   ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมและท่ีราบเชิงภูเขา  เนื้อดินเปนดินเหนียว
ปนทรายมีการระบายน้ําไดดี  มีความอุดมสมบูรณปานกลาง  เหมาะสําหรับการปลูกพืชไมยืนตน  เชน
ยางพารา  ลองกอง   เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ฯลฯ 

 2.8.๒ ทรัพยากรน้ํา  เทศบาลมีแหลงน้ําธรรมชาติ  คือ 
   -   แมน้ําสุไหงโก-ลก  ซ่ึงก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย  ประชาชนสามารถนํา   
น้ําไปใชท้ังอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  -   คลองโละจูด  มีน้ําไหลผานหมูท่ี ๒,๓,๔  และแบงเขตหมูท่ี ๒ กับหมูท่ี  ๑  ตําบลโละจูด  
ไหลลงสูแมน้ําสุไหงโก-ลก  มีน้ําไหลตลอดปแตฤดูรอนมีน้ํานอย 

   -   บึงละหาร  (หมูท่ี ๒)  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๘๙  ไร  ตอนบนกรมประมงไดขุดลอกทําเปนทํานบ 
ปลาในเนื้อท่ี  ๒๓  ไร  ๑  งาน  และปลอยพันธุปลาตาง ๆ เพ่ือใหราษฎรบริโภค  สําหรับตอนลาง
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด  ขุดลอกคลองเปนบึงสาธารณะ  เนื้อท่ีประมาณ  ๖๕   ไร  
เพ่ือใหราษฎรไวอุปโภค-บริโภค  และการเกษตร   และเทศบาลกําลังดําเนินการปรับปรุงเปนแหลง
ทองเท่ียว 

    2.8.๓ ทรัพยากรปาไม   ในเขตเทศบาลไมอยูในปาสงวนแหงชาติหรือเขตปาไมอ่ืน ๆ หากทางราชการ 
เปดจุดผานแดนท่ีบานบูเกะตาอยางเต็มระบบ จะมีกิจการคาไมแผนแปรรูปเขามาจากประเทศมาเลเซีย 

 2.8.๔  ภูมิอากาศ 
                   อุณหภูมิสูงสุด  ๓๖  องศาเซลเซียส  ต่ําสุด    ๒๑  องศาเซลเซียส 

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

                    อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  ก.ค. – ต.ค.  ๒๗  องศาเซลเซียส 

                    อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  พ.ย. – ก.พ.  ๒๔  องศาเซลเซียส 
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2.8.๕  การระบายน้ํา     ในเขตเทศบาลมีพ้ืนท่ีน้ําทวมถึง  คิดเปนรอยละ  ๓๐ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
ระยะเวลาเฉลี่ย  ท่ีน้ําทวมขังนานท่ีสุดประมาณชวงเดือน  พฤศจิกายน  ถึง มกราคม 

2.8.๖  ขยะ  ปริมาณขยะในเขตเทศบาล ๔  ตัน/วัน  รถยนตท่ีใชจัดเก็บขยะ  รวม  ๒  คัน  ขนาดความจุ  
๙ ลบ.หลา ซ้ือเม่ือ  พ.ศ. ๒๕๔๐  และขนาดความจุ  ๑๐   ลบ.หลา   ซ้ือเม่ือป  พ.ศ.  ๒๕๔๖   ขยะท่ีเก็บ
ขนได   จํานวน  ๑๕  ลบ.หลา/วัน  ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีกําลังใช  จํานวน  ๕  ไร  ตั้งอยูท่ีหมูท่ี  ๖  
ตําบลโละจูด  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส  หางจากเทศบาลระยะทาง ๑๐  กิโลเมตร   ซ่ึงท่ีดินดังกลาว
เทศบาลจัดซ้ือเอง  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๙   ราคา  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

2.9 ดานการเมือง - การบริหาร 

    2.9.๑  โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบูเกะตา 

          โครงสรางการบริหาร (องคกร)  ประกอบดวย 

 ๑)  สภาเทศบาล  ประกอบดวย  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา 
เทศบาล  และเลขานุการสภาเทศบาล  มีหนาท่ีดานนิติบัญญัติ  ตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  และ
ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของคณะผูบริหารเทศบาล 

     ๒)  คณะผูบริหารเทศบาลประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ทําหนาท่ีบริหาร  
การกําหนดนโยบาย  ในทองท่ีของเทศบาลตามท่ีไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาเทศบาลและตาม
ระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของเทศบาลตําบลบูเกะตา             
                   มีการแบงสวน  ราชการภายใน  ออกเปน  ๕  หนวยงาน  ดังนี้ 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองชาง 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- กองการศึกษา 

              เทศบาลตําบลบูเกะตา  มีอํานาจหนาท่ีโดยสรุป  ดังนี้ 
- การตราเทศบัญญัติ 
- การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
- สนับสนุนใหความรวมมือกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
- รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
- ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ี

สาธารณะ  รวมท้ังการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและบํารุงทางระบายน้ํา 
- ปองกันและระงับโรคติดตอ  รวมท้ังบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
- ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  รวมท้ังใหมี  และบํารุงไฟฟาและแสงสวาง 
- ใหประชาชนไดรับการศึกษาอบรม 
- ใหมีโรงฆาสัตวและตลาดสด 
- ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
- บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
- ใหมีน้ําสะอาดและการประปา 
- สงเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุและผูพิการ 
- บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
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- เทศพาณิชย 
- หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาลหรือตามหนังสือสั่งการ 

2.9.๒  การคลังทองถิ่น 
 ฐานะการคลังของเทศบาล 

                    ๑. รายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 
                         หมวดภาษีอากร 

-ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
-ภาษีบํารุงทองท่ี 
-ภาษีปาย                      
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและคาใบอนุญาต 

                        หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
                        หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                                                 
            ๒. รายไดท่ีสวนราชการอ่ืนจัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร 
-  ภาษีมูลคาเพ่ิม 

-  ภาษีสุรา 

-  ภาษีสรรพสามิต 

            ๓. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

  หมวดเงินอุดหนุน 
            ๔. รายไดอ่ืน 

       -  เงินกู 
       -  เงินท่ีจายขาดจากเงินสะสม 

          รายจาย 
           ๑. รายจายประจํา 

- หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
- หมวดคาจางชั่วคราว 
- หมวดคาตอบแทนใชสอย และวัสดุ 
- หมวดคาสาธารณูปโภค 
- หมวดเงินอุดหนุน 
- หมวดรายจายอ่ืน 
- รายจายงบกลาง 

           ๒. รายจายเพ่ือการลงทุน 
- หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ฐานะการคลังยอนหลัง  5  ป          

         ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕4 

                        รายได                             ๓๑,๘๐๔,๘๐๙.๒๕          บาท 
                        รายจาย                           ๒๘,๘๒๖,๓๗๓.๑๖          บาท 
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         ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕5 

                         รายได                             ๓2,463,131.52         บาท 
                             รายจาย                           ๒๘,๘๒2,942.65         บาท 

         ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕6 

                        รายได                             33,569,123.08         บาท 
                        รายจาย                           ๒9,630,022.34         บาท 

         ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕7 

                         รายได                             44,931,021.34         บาท 
                             รายจาย                           36,699,916.70         บาท 

         ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕8 

                        รายได                             45,770,624.93         บาท 
                        รายจาย                           34,889,885.47         บาท 

2.9.๓  บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 

         ประชาชนไปใชสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ในวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๓  
(ครั้งลาสุด)  จํานวนผูมีสิทธิเลอืกตั้ง  ๒,๗๔๕  คน  มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ๒,๐๙๑  คน  คิดเปนรอยละ  
๗๖.๑๗  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล   ๑๒  คน และไดลาออก ขณะนี้มี 9 คน  ดังนี้ 

                             ๑. นายอดุลย  อาเดอนาน           ประธานสภาเทศบาล 
                             ๒. นายมะตันลา  อูเซ็ง               รองประธานสภาเทศบาล 
                             3. นายซานูซี  ยะโกะ                  สมาชิกสภาเทศบาล 
                             4. นายเปาซี  ยีเด็ง                     สมาชิกสภาเทศบาล 
                             5. นายอันวา  อับดุลเลาะ             สมาชิกสภาเทศบาล 
                             6. นายมาหามะคัสตัม  มะแซ         สมาชิกสภาเทศบาล 
                             7. นายมะนาวี  มะนอ                  สมาชิกสภาเทศบาล 
                             8. นายอัดนาน  บินเซ็ง                สมาชิกสภาเทศบาล 
                             9. นายมะนูยี  อูเซ็ง                    สมาชิกสภาเทศบาล 
 
                โดยมีผูบริหารทองถิ่น ประกอบดวย 

                             ๑. นายฮําแดร    อามัด                นายกเทศมนตรี 

                             ๒. นายอับดุลรอหิง  นุห               รองนายกเทศมนตรี                  

                             ๓. นายศุภโยค  ลอดิง                  รองนายกเทศมนตรี 

                             4. นายอิบรอเฮ็ง  สือแม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

            5. นายฟารฮัม  ลอดิง   เลขานุการนายกเทศมนตรี                        

2.9.4  การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสวัสดิการของประชาชน 
             มีเจาหนาท่ีตํารวจประจําปอมยามจุดตรวจบานบูเกะตา  ใหบริการตลอดเวลา 2๔ ชั่วโมง 
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2.10 ผลการพัฒนาทองถิ่นในชวงระยะของแผนพัฒนา  ๓  ปท่ีผานมา 

    2.10.๑  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   เทศบาลไดวางแผนพัฒนาเปนของเทศบาลตําบลบูเกะตา  
นับตั้งแตมีการเปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล  ตั้งแตวันท่ี  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๒  ทําให
โครงสรางพ้ืนฐานท้ังดานถนนหนทาง  ทางบก  ทางน้ํา ไฟฟาและแสงสวาง ไดรับการพัฒนาไปในทางท่ีดี
ข้ึนตามลําดับทําใหประชาชนไดรับการบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีดีข้ึนเปนท่ีนาพอใจ 
    2.10.๒  การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ  เทศบาลไดใหความสําคัญ
ตอสภาพแวดลอมภายในเขตเทศบาล  และไดดําเนินการพัฒนาในดานปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขต
เทศบาลมาอยางตอเนื่อง  และมีโครงการจัดทําสวนสาธารณะและสถานท่ีออกกําลังกายใหประชาชนมี
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีข้ึนและมีทิศทางการพัฒนา  ตลอดท้ังการบริหารจัดการ   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมให  เดินไปในแนวทางท่ีตั้งเปาหมายไวในแผนยุทธศาสตร  
    2.10.๓  การพัฒนาเศรษฐกิจและดานการพัฒนาสังคม  ไดใหความสําคัญกับชุมชนในการเขารวม
ในการดําเนินงานและกิจกรรมกับทางเทศบาล จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
มีภารกิจท่ีเก่ียวของ  จนจัดตั้งชุมชนเปนรูปธรรมสําเร็จและมีการประสานความรวมมือดวยกันเสมอมา  
และไดสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดตั้งกลุมอาชีพ  เปนผลสําเร็จมีการผลิตสินคาออกจําหนาย   
    2.10.๔  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร   ไดจัดกิจกรรม  โครงการฝกอบรมใหพนักงานและ
ลูกจาง มีความรูและใหมีความโปรงใส  ในการบริหารงานตามแนวทางบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี 
สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
    2.10.๕ การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น       จัดกิจกรรม  บํารุงรักษา
ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน   

 
 
 

……………………. 
 
 

15 

 
 
 
 
 



 

สวนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา 

๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค  บริโภค 
๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม   
๒.๓ สงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชน 
      มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสู 
     ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 แนวทางการพัฒนา 

  ๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
                           ระบบประชาธิปไตย 
  ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา 
        ความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย 
      ในทองถ่ิน 
๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับ 
      ประชาคมอาเซียน 
๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถ่ิน 
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๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                   
๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือรองรับ 
      ประชาคมอาเซียน 
๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ       

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

ยุทธศาสตรท่ี ๗ ดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางการพัฒนา 

๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช  ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร 

       เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน       
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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แบบ 
 

ผ.01 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนารายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป แผนพัฒนาสามป   

((  พพ..ศศ..  ๒๕๒๕6060    --  ๒๕๒๕๖๖22))  
เทศบาลตําบลบูเกะตาเทศบาลตําบลบูเกะตา  

  
  
  

1188  
  
  
  
  



             

 ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
                   1.1 แนวทางการพัฒนา บุกเบิก สราง  ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ทางเทา และระบบระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.
ตามแนวถนนกําปงเจะยอ หนา
โรงเรียนบานเจะยอ  

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง - ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 
150 เมตร 

390,000  390,000 390,000 1 สาย -  ทําใหการระบายนํ้า
ไดสะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคชุมชนบานละหาร 

- เพ่ือใชเปนสถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของ 
ชุมชน 

- ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
12 เมตร (ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด) 

800,000  800,000 800,000 1 แหง - ชุมชนมีสถานท่ีใน
การดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ  

กองชาง 

3 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค
อเนกประสงคชุมชนบานบือแนบาร ู

- เพ่ือใชเปนสถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของ 
ชุมชน 

- ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
12 เมตร (ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด) 

450,000  450,000 450,000 1 หลัง - ชุมชนมีสถานท่ีใน
การดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ  

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน 
คูระบายนํ้า และระบบสาธารณูปโภค
อ่ืน ๆภายในเขตเทศบาล 

- เพ่ือปรับปรุงซอมแซมถนน     
คูระบายนํ้าและระบบ
สาธารณูปโภค อ่ืนๆ ภายในเขต
เทศบาล 

- ปรับปรุงซอมแซมถนน ครูะบาย
นํ้าและระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ
ภายในเขตเทศบาล 

100,000 

 
 100,000 

 
100,000 

 
 

5 สาย - ทําใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและระบบการ
ระบายนํ้าดีข้ึน 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน คสล.  
แยกจากถนนบูเกะตาตือเงาะ 
ตลาดบูเกะตา 

- เพ่ือใหประชาชนมีเสนทางใช
สัญจรสะดวกข้ึน 

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

174,000  174,000 174,000 1 สาย - ทําใหประชาชนมี
เสนทางใชสัญจร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางคูระบายนํ้าบริเวณ
ชุมชนสูงาบาโอะ 

-  เพ่ือแกไขปญหาการระบาย
นํ้าทวมขัง   

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

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

1 สาย -  ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้าไดดีและ
แกไขปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน คสล.บรเิวณ
ชุมชนบานสะบือรัง 

-เพ่ือใหประชาชนมีเสนทางใช
สัญจรสะดวกข้ึน 

-ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
190 เมตร  

390,000  390,000 390,000 1 สาย - ทําใหประชาชนมี
เสนทางใชสัญจร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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      ผ.01 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
                   1.1 แนวทางการพัฒนา บุกเบิก สราง  ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ทางเทา และระบบระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า 
คสล.ตามแนวถนนมสัยดิบูเกะตา  

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

600,000  600,000 600,000 1 สาย - ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกยิ่งข้ึน 

กองชาง 

9 โครงการบุกเบิกถนน แยกจาก
ถนนบือเจาะกลาดี    

- เพ่ือเปนเสนทางเขา 
ออกภายในชุมชน 

- ถนน   กวาง 5.00 ม. ยาว  
150  ม.   

100,000  100,000 100,000 1 สาย -  เพ่ือเปนเสนทาง 
เขาออกภายในชุมชน 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า  
คสล.ตามแนวถนนกําปงเจะเด็ง  
(ตอจากโครงการเดมิ) 

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

120,000  120,000 120,000 1 สาย -  ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้า 
ไดดเีพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน   
สูงาบาโอะ  ภายในตลาดบาโอะ 

-  เพ่ือใหประชาชนใชสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน 

-  ขนาดผิวจราจร กวาง เฉลี่ย 
4.90  ม.  ยาว 220 ม.  

887,800  887,80
0 

887,800 1 สาย -  ทําใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวกข้ึน 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางคูระบายนํ้าคสล.
ตามแนวถนนบูเกะตาตือเงาะ  

- เพ่ือแกไขปญหาการระบาย
นํ้า 

- ขนาดกวาง 0.80  ม.  
ยาว  814  ม.  

2,382,000  2,382,00
0 

2,382,000 1 สาย - ทําใหเกิดการระบาย
นํ้าไดดีและแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า  
คสล.  แยกจากถนนกําปงเจะยอ  
ซอย 4 บานเจะยอ 

-  เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง -  กอสรางคูระบายนํ้า  คสล. 
ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 80 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.60 ม.  

300,000  300,000 300,000 1 สาย -  ทําใหการระบายนํ้า
ไดสะดวกข้ึน 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน คสล.แยก
จากถนนกําปงเจะยอ ซอย 4 
(ตอจากโครงการเดมิ) 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวกใน
การใชเสนทางสัญจร 

- ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว   
50  เมตร หนา 0.15 เมตร  

150,000  150,000 150,000 1 สาย - ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกยิ่งข้ึน 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางเข่ือนกันตลิ่ง 
คลองโละจูด   

-  เพ่ือปองกันนํ้ากัดเซาะตลิ่ง - กําเข่ือนกันตลิ่ง   ยาว  700 ม. 
ลึก  4  ม.  (ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด) 

8,400,000  8,400,000 8,400,000 1 สาย -  ทําใหเกิดการ
ปองกันนํ้ากัดเซาะตลิ่ง 

กองชาง 
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   ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
                   1.1 แนวทางการพัฒนา บุกเบิก สราง  ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ทางเทา และระบบระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางเข่ือนก้ันตลิ่ง
คลองสายบานเจะเด็ง  

- เพ่ือปองกันตลิ่งพัง - ขนาดความยาว 60 เมตร  700,000  700,000 700,000 1 สาย - ทําใหเกิดการ
ปองกันนํ้ากัด
เซาะตลิ่ง 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน คสล. แยก
จากถนนกําปงละหาร-ถนนซูงา
ดูซง 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ใชเสนทางสัญจร 

-ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร   
ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร  

676,000  676,000 676,000  1 สาย -ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชาง 

18 โครงการบุกเบิกถนนแยกจากสาย
กําปงสูกา - ถนนกําปงเจะยอ   

-  เพ่ือใหประชาชนมีเสนทางใช
สัญจรไปมาระหวางหมูบาน
สะดวกข้ึน 

-  บุกเบิกถนน ขนาดผิวจราจร  
กวาง  6  ม. ยาว  1000  ม.  

3,000,000  3,000,000 3,000,000 1 สาย -ทําใหประชาชน 
มีเสนทางใชใน
การสญัจรไปมา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

19 โครงการขุดลอกคูระบายนํ้าชุมชน
บานบือแนบาร-ูคลองโละจดู 
 

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

300,000  300,000 300,000 1 สาย -ทําใหการ
ระบายนํ้าได
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
กําปงเจะเด็งโดยปูผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต  

- เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง 
ใชสัญจรสะดวกข้ึน 

-  ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00  ม.  
ยาว 460 ม.  

956,800  956,800 956,800 1 สาย -  ทําให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน 

กองชาง 

21 โครงการบุกเบิกถนนหลังมัสยิดบานบู
เกะตา – โรงเรียนบานบูเกะตา 

- เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง 
ใชสัญจรสะดวกข้ึน 

-ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร  

700,000  700,000 700,000 1 สาย -ทําใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.
ตามแนวถนนขางมัสยิดบูเกะตา 

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง - ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 60 
เมตร 

132,000  132,000 132,000 1 สาย - ทําใหการ
ระบายนํ้าได
สะดวกข้ึน 

กองชาง 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
                   1.1 แนวทางการพัฒนา บุกเบิก สราง  ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ทางเทา และระบบระบายน้ํา 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า 
คสล. ตามแนวถนนกําปง  
เจะยอ   

- เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังตามแนวถนน 

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

400,000  400,000 400,000 1 สาย -  ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้าไดดียิ่งข้ึน 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า 
คสล.ตามแนวถนนมสัยดิ    
บูเกะตา ซอย 2 

- เพ่ือแกไขปญหาการ
ระบายนํ้า 

- ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว  
60 เมตร 

60,000  60,000 60,000 1 สาย - ทําใหเกิดการระบาย
นํ้าไดดีและแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า 
คสล.สายหลังบาลาเซาะห 
ปะจู ชุมชนบานบือแนบาร ู

- เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังตามแนวถนน 

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

760,000  760,000 760,000 1 สาย - ทําใหเกิดการระบาย
นํ้าไดดยีิ่งข้ึน 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า 
คสล. แยกจากถนนบูเกะ
ตาตือเงาะ ซอย 1 
(ตอจากโครงการเดมิ) 

- เพ่ือแกไขปญหาการ
ระบายนํ้า 

- ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว  
19 เมตร 
(ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด) 

30,000  30,000 30,000 1 สาย - ทําใหเกิดการระบาย
นํ้าไดดยีิ่งข้ึน 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางทอระบาย
นํ้า คสล.จากถนนกําปงละ
หารถนนอาเซียน ชนิดทอ
เหลี่ยม 
(ทางหลวง 4057) 

- เพ่ือแกไขปญหาการ
ระบายนํ้า 

- ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว  
600 เมตร 
(ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด) 

7,200,000  7,200,000 7,200,000 1 สาย - ทําใหเกิดการระบาย
นํ้าไดดยีิ่งข้ึน 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้ารูปตัววีหลังโรงเรยีนตาดี
กาบานเจะยอ 

- เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังตามแนวถนน 

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

120,000  120,000 120,000 1 สาย -ทําใหเกิดการระบาย
นํ้าไดดยีิ่งข้ึน 

กองชาง 
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       ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
                   1.1 แนวทางการพัฒนา บุกเบิก สราง  ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ทางเทา และระบบระบายน้ํา 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางถนน คสล.แยก
จากถนนเจะเด็ง-ถนนตันหยงบือ
ลาเตะ  

- เพ่ือใหเกิดความสะดวกใน
การใชเสนทางสัญจร 

- ขนาดกวาง 4.00 ม.  ยาว  300  ม.   1,040,000  1,040,000 1,040,000 1 สาย -  ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกยิ่งข้ึน 

กองชาง 

30 โครงการปรับปรุงยกระดับผิว
จราจรถนนกําปงเจะยอ  

- เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  
100  เมตร   

540,000  540,000 540,000 1 สาย -ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกยิ่งข้ึน 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.
แยกจากถนนกําปงสูกา บานสะบือ
รัง  

-  เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง
ตามแนวถนน 

- ขนาดกวาง 0.80 เมตร   
ยาว  150  เมตร   

840,000  840,000 840,000 1 สาย - ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้าไดดียิ่งข้ึน 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.
สายบานเจะเด็ง 

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง
ตามแนวถนน 

- ขนาดกวาง 0.80 เมตร   
ยาว  100  เมตร  

150,000  150,000 150,000 1 สาย - ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้าไดดียิ่งข้ึน 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.
ตามแนวถนนกําปงเจะยอ 

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง
ตามแนวถนน 

- ขนาดกวาง 0.50 เมตร  ยาว   
250  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

925,000  925,000 925,000 1 สาย - ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้าไดดียิ่งข้ึน 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า  
คสล.เช่ือมกับถนนบือเจาะกลาด ี

- เพ่ือแกไขปญหาการระบาย
นํ้า 

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

1,900,00
0 

 1,900,00
0 

1,900,00
0 

1 สาย - ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้าไดดีและ
แกไขปญหานํ้าทวม
ขัง 

กองชาง 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
                   1.1 แนวทางการพัฒนา บุกเบิก สราง  ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ทางเทา และระบบระบายน้ํา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

35 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ตามแนวถนนกําปงสูกา 

-  เพ่ือแกไขปญหาการ
ระบายนํ้าทวมขัง   

-  คูระบายนํ้า คสล.ขนาด กวาง  
0.50  ม. ยาว 100  ม.  ลึกเฉลีย่ 
0.60 ม.  

300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

1 สาย -  ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้าไดดี
และแกไขปญหา
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

36 โครงการบุกเบิกถนนพรอมผิว
จราจรคสล.และระบบคูระบายนํ้า 
คสล.บริเวณชุมชนสูงาบาโอะ-แมนํ้า
สุไหงโก-ลก  

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม
ขังตามแนวถนน 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  
ยาว 150  เมตร  

1,335,000  1,335,000 1,335,000 1 สาย - ทําใหเกิดการ
ระบายนํ้าไดดี
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนนคสล.แยกจาก
ทางหลวง 4057 – ตลาดริมนํ้า
ชายแดนบูเกะตา 

- เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางใชสัญจรสะดวกข้ึน 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร     
ยาว  150   เมตร 

675,000  675,000 675,000 1 สาย - ทําใหประชาชน
มีเสนทางใช
สัญจรเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ถนนกําปงสูกา  

- เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทาง 
ใชสัญจรสะดวกข้ึน 

- ขนาดผิวจราจร กวาง 5  ม.  ยาว 
355 ม.พรอมคูระบาย    นํ้าคสล.กวาง 
0.50 ม. ยาว 
 710 เมตร  

4,010,0
00 

 

 4,010,00
0 

 

4,010,000 

 
1 สาย - ทําใหมีเสนทาง

ใชสัญจรไปมา
สะดวกและระบบ
ระบายนํ้าดีข้ึน 

กองชาง 

39 
โครงการกอสรางถนนคสล.ถนนกํา
ปงเจะยอ ซอย 1  

- เพ่ือใหเกิดความสะดวก
ในการใชเสนทางสัญจร 

- ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว   
900  เมตร หนา 0.15 เมตร  

2,790,0
00 

 2,790,000 2,790,000 

1 สาย 
- ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชาง 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
                   1.1 แนวทางการพัฒนา บุกเบิก สราง  ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ทางเทา และระบบระบายน้ํา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

40 โครงการกอสรางถนน คสล.แยกจาก
ทางหลวง 4057 – ถนนเข่ือนแมนํ้า
สุไหงโก-ลก 

- เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางใชสัญจรสะดวกข้ึน 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.  
ยาว  200  เมตร 

900,000  900,000 900,000 1 สาย - ทําใหประชาชน
มีเสนทางใช
สัญจรเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

41 โครงการบุกเบิกถนนพรอมคสล.
ภายในชุมชนบานสูแก  

- เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางใชสัญจรสะดวกข้ึน 

-ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

150,000  150,000 150,000 1 สาย - ทําใหประชาชน
มีเสนทางใช
สัญจรเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนนคสล.บรเิวณ
สนามกีฬา 

-เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมารอบสนามกีฬา 
 

-ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 200 
เมตร  

850,000  850,000 850,000 1 สาย -ทําใหประชาชน
ท่ีมาใชบริการมี
เสนทางในการ
สัญจรสะดวก 
สบาย 

กองชาง 

43 โครงการปรับปรุงกอสราง
ถนนลาดยางถนนสูงาดูซง 

-เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางใชสัญจรสะดวกข้ึน 

-ขนาดกวาง 8.50 เมตร ยาว 900
เมตร  

3,978,000  3,978,000 3,978,000 1 สาย - ทําใหประชาชน
มีเสนทางใช
สัญจรเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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ผ.01  
 

   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
                   1.2 แนวทางการพัฒนา สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการเจาะบอบาดาลพรอม
กอสรางแทนวางถังเก็บนํ้า พรอม
เครื่องสูบนํ้า  

- เพ่ือกอสรางแหลงนํ้าอุปโภค
บริโภคของชุมชนภายในเขต
ชุมชนเทศบาลตําบลบูเกะตา 

- เจาะบอบาดาลพรอมแทนวางถัง 
เก็บนํ้า พรอมเครื่องสูบนํ้าชนิดสบู
บาดาล จํานวน 8 ชุมชน         

250,000  250,000 250,000 8 ชุมชน -  ทําใหประชาชน
ในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลมีนํ้า
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ 
 

กองชาง 

2 โครงการจดัซื้อเครื่องสูบนํ้า -เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง -ซื้อเครื่องสูบนํ้า จํานวน 2 เครื่อง 20,000  20,000 20,000 2 เคร่ือง -ชวยแกไขปญหา
นํ้าทวมขัง 

สํานักปลดัฯ 
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 ผ.01  
 

   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
                   1.3 แนวทางการพัฒนา  จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 

โครงการจดัทําปายชุมชนและ
สถานท่ีสําคญัในชุมชน 

-เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย
ภายในชุมชนในการบริหารงาน 

-จัดทําปายชุมชนและสถานท่ี
สําคัญในชุมชน 

80,000  80,000 80,000 8 ชุมชน -ทุกชุมชนมีปาย
บอกสถานท่ีทํางาน
ของชุมชน 

กองการศึกษา 

2 โครงการจดัทําปายช่ือถนน 
ซอย ภายในเขตเทศบาล 

-เพ่ือความสะดวกในการสญัจรไป
มา 

-จัดทําปายช่ือถนน ซอย 
ภายในเขตเทศบาล 

125,000  125,000 125,000 8 ชุมชน -ประชาชนสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 

กองชาง 

3 
 
 

โครงการจดัทําระบบผังเมือง
รวมของเทศบาลท้ังระบบ 

- เพ่ือเทศบาลสามารถกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกทิศทาง 

-  จัดทําระบบผังเมืองรวม
ของเทศบาล  พ้ืนท่ี  
7.04 ต.ร.ก.ม.  
  

800,000 
 

 800,000 
 

800,000 
 

8 ชุมชน - ทําใหเกิดการ
พัฒนาเมืองเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
และมีทิศทาง  

กองการศึกษา 
 

4 โครงการจดัทําปาย สญัลักษณ 
สถานท่ี และแหลงทองเท่ียว 
ตาง ๆ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล 

-เพ่ือความสะดวกใหกับประชาชน
จากนอกพ้ืนท่ี ท่ีเดินทางเขามาใน
เขตเทศบาล 

- จัดทําปาย สัญลักษณ 
สถานท่ีและแหลงทองเท่ียว
ตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล 
 

100,000  100,000 100,000 8 ชุมชน -ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ติดตอประสานงาน 

กองการศึกษา 
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ผ.01  
 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
                   1.4 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
                

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบการจราจร - เพ่ือความสะดวกปลอดภัยของ
ประชาชนในการสญัจรทางถนน  
- เพ่ือดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยในพ้ืนท่ีรองรับการ
ขยายของชุมชนและการเติบโต
ของเมืองชายแดน 
- เพ่ือรองรับการเปดดานถาวร
ไทย-มาเลเซีย การเขาสู
ประชาคมอาเซียน  

- ติดตั้ง ปรับปรุง เครื่องหมาย   
ปายบอกเสนทางจราจรในเขต
เทศบาล ฯลฯ 

-  ตีเสนเครื่องหมายจราจรและ
ปรับปรุงชองทางจราจร กระจกโคง 
ฯลฯ 
- จัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ อุปกรณอื่น

เก่ียวเน่ืองกับงานดานจราจร การจัด
ระเบียบการคมนาคม 

200,000 

 
 200,000 

 
200,000 

 
8 ชุมชน - ทําใหเกิดความ

ปลอดภัยแก
ประชาชน มีความ
เปนระเบียบในการ
ใชยานพาหนะ
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
          1.5 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีไฟฟาใช และระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อพรอม
ติดตั้งชุดโคมไฟฟา
สาธารณะหลอด LED 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟา
สาธารณะใชอยางท่ัวถึง 

- จัดซื้อชุดโคมไฟฟา
สาธารณะหลอด LED 
ขนาด 48 วัตต จํานวน 
50 ชุด 

350,000  350,000 350,000  - ทําใหมีไฟฟาแสง
สวางอยางท่ัวถึง 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

2 โครงการจดัซื้อพรอม
ติดตั้งซุมโคมไฟฟา 
พลังงานแสงอาทิตยตาม
ซุมถนน และซุมชุมชน
ตาง ๆ ภายในเขต
เทศบาล 

-เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชจาก
พลังงานแสงอาทิตยตามซุมถนน
และซุมชุมชนตาง ๆ 

-จัดซื้อพรอมตดิตั้งซุมโคม
ไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย
ตามซุมถนน และซุมชุมชน
ตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล 

150,000  150,000 150,000 8 ชุมชน - ทําใหมีไฟฟาแสง
สวางอยางท่ัวถึง 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟา - เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟา ตามแนว
ถนนและชุมชนในเขต
เทศบาล 

200,000 
(2559 :291,000) 
(2558 :150,000) 
(2557 :50,000) 

 200,000 
 

200,000 8 ชุมชน - ทําใหประชาชนมี
ไฟฟาใชท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

4 โครงการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางสาธารณะ  

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาแสง
สวางสาธารณะใชท่ัวถึงท้ังใน
ชุมชนและตามแนวถนนตางๆ 

- ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะในเขตชุมชน
และตามแนวถนนภายใน
เขตเทศบาล 

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

 300,000 300,000 
 

8 ชุมชน - ทําใหมีไฟฟาแสง
สวางสาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
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           ผ.01  
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบย่ังยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
(แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

- เพ่ือแกปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนท่ี 

420,000 
(2559 : 234,000) 
(2558 : 435,000) 
(2557 : 64,080) 

 420,000 
 

420,000 
 

1 ป - ลดปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีไดในระดับหน่ึง 

สํานักปลดั 

2 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
(แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน) 

- เพ่ือแกปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนท่ี 

330,000 
 

 330,000 330,000 1 ป - ลดปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีไดในระดับหน่ึง 

สํานักปลดั 

3 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
 (แผนงานสาธารณสุข) 

- เพ่ือแกปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนท่ี 

800,000 
 

 800,000 800,000 1 ป - ลดปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีไดในระดับหน่ึง 

กอง
สาธารณสุข ฯ 

4 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
 (งานกําจัดขยะมูลฝอย ฯ) 

-เพ่ือแกปญหาการวางงานและ
กระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนท่ี 

1,200,๐๐๐ 
(2559 : 1,296,000) 

(2558 : 1,296,000) 
(2557 : 1,296,000) 

 1,200,๐๐๐ 

 
1,200,๐๐๐ 

 
1 ป - ลดปญหาการวางงาน

และกระตุนเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีไดในระดับหน่ึง 

กอง
สาธารณสุข ฯ 

5 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
 (แผนงานเคหะและชุมชน) 

-เพ่ือแกปญหาการวางงานและ
กระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนท่ี 

4๐๐,๐๐๐ 
(2559 : 420,000) 

(2558 : 420,000) 
(2557 : 420,000) 

 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 1 ป - ลดปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีไดในระดับหน่ึง 

กองชาง 

                                                                                                              30 

 



 

 
ผ.01  

        
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                     ๒.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบย่ังยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการจางเหมาบริการ    
บุคคลธรรมดา 
 (แผนงานการศึกษา) 

- เพ่ือแกปญหาการวางงาน
และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จางงานประชาชน   
เยาวชน ฯลฯ  ในพ้ืนท่ี 

460,๐๐๐ 
 

 460,๐๐๐ 
 

460,๐๐๐ 
 

1 ป - ลดปญหาการ
วางงานและกระตุน
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีได
ในระดับหน่ึง 

กองการศึกษา 

7 โครงการสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
ใหกับคนพิการและผูดอยโอกาส 

- เพ่ือคนพิการและผูดอย 
โอกาสเกิดการรวมกลุมและมี
กิจกรรมรวมกันเพ่ือเปนการ
หารายไดใหกับคนพิการ 

- จัดอบรมอาชีพใหกับคน
พิการและผูดอยโอกาส 

50,000  50,000 ๕๐,๐๐๐ 1ป/ครั้ง - คนพิการและ
ผูดอยโอกาสมรีายได
สามารถเลีย้งตนเอง
และครอบครัวได 

กองการศึกษา 

8 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชนในเขตเทศบาล  

- เพ่ือฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชนในเขตเทศบาล 

- ฝกอาชีพใหแกประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1ป/ครั้ง - ประชาชนมีอาชีพ
หลักหรืออาชีพเสริม
และมรีายไดเพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 
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   ผ.01   
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                     ๒.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการสงเคราะห 
ผูดอยโอกาส 
 

- เพ่ือใหการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส 
 

- ใหการสงเคราะห
ผูดอยโอกาส จํานวน  
 ๒๐ คน   

4๐,๐๐๐ 
(2559:50,000) 
(2558:40,000) 

 4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ผูดอยโอกาสมี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการชวยเหลือผูปวย
ในพระราชานุเคราะหของ
พระบรมวงศานุวงศและ
ผูดอยโอกาสในสังคม 

- เพ่ือใหผูปวยในพระราชานุ
เคราะหของพระบรมวงศานุ
วงศและผูดอยโอกาสในสังคม
ไดรับการชวยเหลือ 

- เพ่ือเปนคาใชจายเครื่อง
อุปโภคบรโิภคหรือคาใชจาย
ในการครองชีพความจําเปน 
ฯลฯ  

3๐,๐๐๐ 
(2558:30,000) 

 

 3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

1 ป -  ผูไดรับความ
ชวยเหลือมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการจายเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

- สรางขวัญและกําลังใจใหกับ
ผูปวยเอดส 

-จายเบ้ียยังชีพใหกับผูปวย
เอดสในเขตเทศบาล   
 

30,000 
(2559:30,000) 
(2558:30,000) 
(2557:30,000) 

 30,000 30,000 1 ป - เกิดขวัญและ
กําลังใจในการดําเนิน
ชีวิตของผูปวยเอดส 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

-สรางขวัญและกําลังใจกับ
ผูสูงอาย ุ

-จายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
ในเขตเทศบาล   

2,401,200  2,401,200 2,401,200 1 ป - เกิดขวัญและ
กําลังใจในการดําเนิน
ชีวิตของผูสูงอาย ุ

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจายเบ้ียยังชีพคน
คนพิการ 

-สรางขวัญและกําลังใจกับคน
พิการ 

-จายเบ้ียยังชีพคนพิการ 
ในเขตเทศบาล   

499,200  499,200 499,200 1 ป - เกิดขวัญและ
กําลังใจในการดําเนิน
ชีวิตของคนพิการ 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจดัทําสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหกับคน
พิการ 

-เพ่ือใหคนพิการไดเขาถึงการ
บริการท่ีท่ัวถึงและมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว 

-จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหกับคนพิการท้ังในพ้ืนท่ี
สํานักงานเทศบาล 

30,000 
(2559:50,000) 
(2558:30,000) 
(2557:80,000) 

 30,000 
 

30,000 
 

3 จุด -คนพิการไดเขาถึง
การบริการไดท่ัวถึง 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการจดัเก็บขอมลู
พ้ืนฐาน  

- เพ่ือเปนการสํารวจความ
จําเปนพ้ืนฐาน  

- ออกสํารวจจัดเก็บขอมลู
พ้ืนฐานของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล 

35,๐๐๐ 
(2559:35,000) 
(2558:35,000) 
(2557:35,000) 

 35,000 35,๐๐๐ 1 ป/ครั้ง - ไดขอมูลพ้ืนฐานใน
ชุมชนไดเปนแนวทาง
ในการแกปญหา 

กอง
การศึกษา 
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        ผ.01  
     

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.๓ แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการเรยีนรู
ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน 

-เพ่ือเปนการอนุรักษและ
สงเสริมการเรียนรูแบบดั่งเดิม 
เชน การสอนอัลกรุอาน การ
สอนกีตาบ ฯลฯ เปนตน 

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ สื่อการ
เรียนการสอนพรอมกับ
สนับสนุนคาวิทยากร ใหกับ
สถานท่ี ท่ีทําการสอน  
อัลกรุอาน กีตาบ  เปนตน 

๕๐,๐๐๐ 
(2556:150,000) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 ป/ครั้ง -ชาวบานตลอดจนเยาวชนใน
พ้ืนท่ีไดมีความเขาใหหลัก
คําสั่งสอนของศาสนา 
ไดมสีวนรวมในการจัดระบบ
การศึกษา 
ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน 

กองการศึกษา 

2 โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติ 

- เพ่ือจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
เด็กแหงชาติใหเด็กไดรับ
ความรูและความสนุกสนาน 

- จัดกิจกรรมตาง ๆ ในวันเด็ก
แหงชาติ 

10๐,๐๐๐ 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 
(2557:100,000) 

 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

1ป/ครั้ง - เด็ก ๆ และเยาวชนใหความ
สนใจและมารวมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

3 โครงการสายใยสัมพันธวัน
ปดภาคเรียน 

- เพ่ือใหผูปกครองชุมชนได
ตระหนักถึงความสําคญัและ
คุณคาทางการศึกษา 

-จัดทําโครงการในวันปดภาค
เรียนของศูนยเด็ก และมี
กิจกรรมใหหนวยงานในพ้ืนท่ีมี
สวนรวมในการจัดงาน 

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

 35,000 35,000 1ป/ครั้ง - นักเรียน ผูปกครอง และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
ความสําคญัในกิจกรรมของ
ศูนยเด็ก ฯ 

กองการศึกษา 

4 โครงการจดัการแขงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ 
 

- เพ่ือจัดการแขงขันกีฬา
พ้ืนบานของประชาชนใน
ชุมชนและกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

- จัดการแขงขันกีฬาพ้ืนบานของ
ประชาชนในชุมชนและกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   

10๐,๐๐๐ 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 
(2557:100,000) 

 
 

10๐,๐๐๐ 
 

100,000 1ป/ครั้ง - ใหเด็กและประชาชนใน
ชุมชนมีความสามัคคีและ
ปรองดองกันเหน็ความสาํคัญ
ของการเลนกีฬา 

กองการศึกษา 
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     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.๓ แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

5 
 
 

โครงการจดัหาอุปกรณการ
เรียนการสอนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

- เพ่ือใหมีสื่อ อุปกรณการ
เรียนการสอน มาใชในการ
จัดประสบการณใหแกเด็ก
และอํานวยความสะดวก 
แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- สนับสนุนงบประมาณและ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณการเรยีนการ
สอนแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐,๐๐๐ 
(2558:30,000) 
(2557:30,000) 

 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

1ป/ครั้ง - นักเรียนจะไดมี
อุปกรณท่ีดีและมี
คุณภาพสื่อการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย 

กองการศึกษา 

6 โครงการจดัทัศนศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
  

-  เพ่ือสรางความสมัพันธ 
อันดีระหวางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กกับผูปกครอง  เด็กไดรับ
ความรูและมีประสบการณ 

-  จัดทัศนศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน ๑ ครั้ง 

20,000  ๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 1ป/ครั้ง -  เด็กไดเรียนรูเพ่ิมข้ึน
จากกิจกรรมในการ 
ทัศนศึกษา  

กองการศึกษา 

7 โครงการปรับปรุงซอมแซม
บอนํ้าตื้น 

-เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
นํ้าใชอยางพอเพียง 

-ปรับปรุงซอมแซมบอนํ้าตื้น
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

30,000  30,000 30,000 1 บอ -ทําใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีนํ้าใชอยางพอเพียง 

กองการศึกษา 

8 โครงการสงเสริมการเรยีนรู
การเขาสูประชาคมอาเซียน
สูประตูชายแดน 

- เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความเขาใจในการเปน
ประชาคมอาเซียนสูประตู
ชายแดน 

- ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลบูเกะตา 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1ป/ครั้ง - ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความเขาใจในการ
เตรียมตัวการเปน
ประชาคมอาเซียนสู
ประตูชายแดน 

กองการศึกษา 

9 โครงการงานวิชาการ
สงเสริมการเรียนรูของหนู
นอยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

- เพ่ือเปนการไดเปดโลก
ทัศนเด็กเล็กใหกวางไกล
ระหวางผูปกครอง ครู และ
เด็กเล็ก 

- จัดกิจกรรมงานวิชาการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยรวมกับ
ประชาชนผูปกครองและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

25,000  25,000 25,000 1ป/ครั้ง - เกิดการเรียนรูรวมกัน 
เกิดความตระหนักใน
การสงเสริมการศึกษา
ทุกระดับช้ัน เปนแรง 
จูงใจใหเด็กรักการเรียน 

กองการศึกษา 
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     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต                      
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบริหารชุมชน 

- เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชนได
เขาใจถึงบทบาทหนาท่ีและมีความ
เขาใจถึงการปฏิบัติงานในชุมชน 

- คณะกรรมการทุกชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 

20,000  20,000 ๒๐,๐๐๐ 1ป/ครั้ง - คณะกรรมการชุมชนมี
ความเขาใจในการ
บริหารงานชุมชน 

กอง
การศึกษา 

๑1 โครงการทัศนศึกษาเพ่ิมการ
เรียนรูและประสบการณของ 
บุคลากรทางการศึกษา 

- เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรยีนการสอน 
การบริหารงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ของบุคลากรทาง
การศึกษา 

- สนับสนุนการทัศนศึกษา
ดูงานของบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ฯ 

50,000  50,000 50,000 1ป/ครั้ง - ทําใหบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู นํามา
ประยุกตใชในการสอน
และการบริหารงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ
ตอไป 

กอง
การศึกษา 

๑2 โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

- เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- เครื่องปรับอากาศ       
ขนาด 40,000 BTU  
จํานวน 6 เครื่อง 

300,000 
 

 300,000 300,000 6 เคร่ือง - ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการจดัทําปายศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบูเกะตา 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปายประจํา
ศูนยท่ีชัดเจน 

- ปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 ปาย 

50,000  50,000 50,000 1ป/ครั้ง - มีปายประจาํศูนยท่ี
มั่นคงถาวรและเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการจดัซื้อโตะ เกาอ้ี  
จํานวน 2 ชุด 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-  เพ่ือความสะดวกในการใชงาน 
ใหมีประสิทธิภาพ 

- จัดซื้อโตะ เกาอ้ี  
จํานวน 2 ชุด 

14,000  14,000 14,000 2 ชุด -  ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงการ
ปฏิบัติงานและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

-เพ่ือความปลอดภัยและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของสถานท่ี
ราชการ 

- ขนาดยาว 40 เมตร  
สูง 1.60 เมตร 

200,000  200,000 200,000 1 แหง -ทําใหมีความปลอดภัย
และเปนสัดสวนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการจดัทําเสาธง -เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย
ของศูนยราชการ 

- ขนาดความสูง 9 เมตร 40,000  40,000 40,000 1 เสา -มีเสาธงเปนสัญลักษณ
ของสถานท่ีราชการ 

กอง
การศึกษา 

17  โครงการปรบัปรุงอาคารภายใน
และภายนอกของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและพ้ืนท่ีในบรเิวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบท่ี
เทศบาลกําหนด) 

- เพ่ือปรับปรุงศูนย ฯใหมีความ
พรอมตอการใชงานและมีความ
ปลอดภัย  

-  ปรับปรุง อาคารและ
พ้ืนท่ีในบริเวณของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

200,000 
(2559:73,900) 
(2557:250,000) 

 

 200,000 200,000 1 หลัง  - ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 

18 โครงการจดัทําปาย
ประชาสมัพันธ 

-เพ่ือใชในงานประสัมพันธของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

- จัดทําปาย
ประชาสมัพันธ  
จํานวน 7 ปาย 

50,000  50,000 50,000 7 ปาย -ไดประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งช้ัน
วางเอกสาร 

-เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-จัดซื้อช้ันวางเอกสาร
พรอมติดตั้ง 

20,000  20,000 20,000 2 ชุด -ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

20 โครงการจดัซื้อพัดลมตดิผนัง -เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-จัดซื้อพัดลมติดผนัง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 20 เครื่อง 

50,000  50,000 50,000 20 
เคร่ือง 

-ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 โครงการจดัซื้อเครื่องแฟกซ
สํานักงาน  

- เพ่ือใชในปฏิบัติงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

- จัดซื้อเครื่องแฟกซ 
จํานวน 1 เครื่อง 

5,000  5,000 5,000 1 เคร่ือง -  ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
และมีประสทิธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการจดัซื้อเครื่องโทรศัพท - เพ่ือใชในปฏิบัติงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

- เครื่องโทรศัพท    
จํานวน 2 เครื่อง 

3,000 
 

 3,000 
 

3,000 
 

2 เคร่ือง - ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการจดัซื้อคูลเลอร สเตน
เลสไฟฟา 

-  เพ่ือใหเด็กไดดืม่นํ้าท่ีผานการ
ตมสุกแลว 

-  จัดซื้อคูลเลอรสเตนเลส
ไฟฟา จํานวน  ๑ เครื่อง 

10,000  10,000 10,000 1 ชุด - ทําใหเด็กไดดืม่นํ้าท่ี
สะอาดปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.๔ แนวทางการพัฒนา  สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะ
ยาเสพตดิของเทศบาล 

- เพ่ือเปนการลดปญหายาเสพ
ติดและสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการปฏิบัติการตอสู
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดระดับ
ทองถ่ินและระดับชุมชน 

- จัดตั้งศูนยปฏิบัติการการตอ
สูเพ่ือเอาชนะยาเสพตดิของ
เทศบาลพรอมวัสดุอุปกรณ 
ครุภณัฑเพ่ือดําเนินการและ
ปฏิบัติการ เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติดฯลฯ 

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

(2557:100,000) 

 10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

1ป/ครั้ง - ทําใหประชาชน
และชุมชนในเขต
เทศบาลเปนเขต
ปลอดยาเสพตดิ 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการผนึกใจ สราง
ภูมิคุมกัน ตานยาเสพติด 

-เพ่ือใหผูเสพสารเสพตดิและ
เยาวชนกลุมเสี่ยงไดรับความรู
และความสามารถปรับเปลีย่น
พฤติกรรมไดอยางเหมาะสมและ
อยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

-อุดหนุนงบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุนโครงการผนึกใจ 
สรางภมูิคุมกัน ตานยาเสพติด 
จํานวน 300 คน  ใหท่ีทําการ
ปกครองอําเภอแวง 

50,000  50,000 50,000 1ป/ครั้ง -ผูเสพ/ผูตดิสาร
เสพติด/ผูดูแลมี
ทัศนะในการ
ดําเนินชีวิตท่ีดี 
ปฏิเสธการใชสารฯ 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการรณรงคตอตาน     
ยาเสพตดิ 
 

- เพ่ือใหประชาชนรับรูถึงพิษภัย
ของยาเสพติด 

-  จัดทําโครงการรณรงค 
ปละ  ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1ป/ครั้ง - ทําใหประชาชน
และชุมชน
ปลอดภัยจากยา
เสพติด 

กองสาธารณสุข
ฯ 

4 โครงการสรางจติสํานึกตาน
ยาเสพตดิ 

- เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนมี
ความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติด
เพ่ือตอตานลดการเผยแพรของ
ยาเสพตดิ 

- จัดใหมีการอบรมเยาวชน
และประชาชนเพ่ือตอตานยา
เสพติด 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1ป/ครั้ง - ทําใหเยาวชนและ
ประชาชนมีความ
เขาใจ ตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพ
ติด และรูจักวิธีการ
ปองกัน 

กองสาธารณสุข 
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     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                    ๒.๕ แนวทางการพัฒนา  สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเลนของเทศบาล 

-เพ่ือความปลอดภัยของอุปกรณ
เด็กเลน 

-ปรับปรุงสนามเด็กเลน
ของเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการใชอุปกรณ 

800,000 
 

 800,000 
 

800,000 
 

1 แหง -ทําใหเด็กมีความ
ปลอดในการใช
อุปกรณ 

กองการศึกษา 

2 โครงการสงเสริมและ 
สนับสนุนการแขงขันกีฬา-
กรีฑาในทุกระดบั 

- เพ่ือใหการสนับสนุนการ
จัดการแขงขันกีฬา - กรีฑา การ
สงนักกีฬาของเทศบาลเขารวม
แขงขันในทุกระดับ ฯลฯ 
 

- สนับสนุนการจดัการ
แขงขันกีฬา- กรีฑา ฯลฯ 
และสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาในทุกระดับใน
การแขงขันกีฬา 

๓๐๐,๐๐๐ 
(2559:200,000) 

(2558:200,000) 
(2557:300,000) 

 300,000 300,000 1 ป/ครั้ง - ประชาชนเห็น
ความสําคญัของ
การกีฬาและหาง 
ไกลยาเสพติดสราง
ช่ือเสียงและกียรติ
ภูมิมาสูทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

3 โครงการปรับปรุงกอสราง
บริเวณสนามกีฬาเทศบาล 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวกแก
ประชาชนในการออกกําลังกาย 
เลนกีฬาและใชจัดกิจกรรม
ตางๆ 

-  ปรับปรุงกอสรางภายใน
บริเวณสนามกีฬาของ
เทศบาล (ตามแบบท่ี
เทศบาลกําหนด) 

1,500,000  1,500,000 ๑,๕๐๐,๐๐๐ 1 แหง - ทําใหประชาชนมี
สถานท่ีออกกําลัง
กาย เลนกีฬา  ท่ีมี
ความพรอมและได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 

4 โครงการปรับปรุงกอสราง
สวนสาธารณะของเทศบาล
(สวนกูแบบอยอ) 

- เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
พักผอนท่ีพรอมมากยิ่งข้ึน 

-  ปรับปรุงกอสรางสวน 
สาธารณะกูแบบอยอ  
(ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด) 

500,000 
(2558:297,767) 

 500,000 500,000 1 แหง -  ทําใหประชาชน
มีสถานท่ีพักผอนท่ี
มีความพรอมยิ่งข้ึน 

กองชาง 

 
 

39 



 

         ผ.01  
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                      ๒.๕ แนวทางการพัฒนา  สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการกีฬาทองถ่ิน
สัมพันธ 

- เพ่ือเช่ือมความสัมพันธระหวาง
บุคลากรกับประชาชนในทองถ่ิน
เพ่ือเกิดความสามัคค ี

- องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและประชาชนในเขต
อําเภอแวง 

๕๐,๐๐๐ 
(2558:50,000) 

(2557:40,000) 

 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ทําใหเกิด
กระบวนการสราง
ความสามัคคีและมี
ความสัมพันธท่ีดี
ระหวางประชาชน
และบุคลากรใน
ทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

6 โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตซอล 

- เพ่ือสงเสริมดานการออกกําลัง
กาย การกีฬาและนันทนาการ
ของประชาชน 

- ปรับปรุงสนามฟุตซอล  
จํานวน  ๑   แหง 

100,000  100,000 100,000 1 แหง ทําใหประชาชนมี
สนามกีฬาเพ่ือการ
ออกกําลังกายทําใหมี
สุขภาพด ี

กองการศึกษา 

7 โครงการจดัซื้ออุปกรณ
กีฬาใหแกชุมชนภายใน
เขตเทศบาลตําบล 
บูเกะตา  

- เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย
ของคนในชุมชนภายในเขต
เทศบาลตาํบลบูเกะตา 

- ประชาชนในชุมชน 
จํานวน 8 ชุมชน ภายในเขต
เทศบาลตาํบล      บูเกะตา 

100,000  
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ทําใหประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ
แข็งแรง หางไกลยา
เสพติดและการใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน 

กองการศึกษา 

8 โครงการจดัซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกายกลางแจง 

- เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
ตลอดจนเยาวชนในชุมชนไดให
ความสนใจในการออกกําลังกาย 

- จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง 

100,000  100,000 1๐๐,๐๐๐ 1 ชุด - ทําใหประชาชนได
ใหความสําคญัและ
เกิดการตื่นตวัในการ
ออกกําลงัข้ึน ภายใน
ชุมชน 

กองการศึกษา 
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     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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                    ๒.๕ แนวทางการพัฒนา  สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

9 โครงการจดัซื้อท่ีดินเพ่ือ
กอสรางสนามเด็กเลน 

- เพ่ือใหมีสนามเด็กเลนในเขต 
เทศบาล 

- จัดซื้อท่ีดิน ไมนอยกวา  
๑-๕  ไร เพ่ือเตรียมการ
สรางสนามเด็กเลนของ
ชุมชน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

1 แหง - ทําใหเด็กไดมสีถานท่ีเลน 
พักผอนหยอนใจมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง
สมบูรณ 

กองการศึกษา 
 

10 โครงการจดัซื้อท่ีดินเพ่ือ
ขยายสนามกีฬา  

- เพ่ือเตรียมความพรอมของ
สนามกีฬา  

- จัดซื้อท่ีดิน  ขนาดไม
นอยกวา ๑  ไร  

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

1 แหง - ทําใหเทศบาลมีสนาม
กีฬา 
ท่ีไดมาตรฐานสากล 

กองการศึกษา 

11 โครงการจดัซื้อท่ีดินเพ่ือ
กอสรางสนามกีฬา
ชุมชน(ทุกชุมชน) 

- เพ่ือใหมีสนามกีฬาประจํา
ชุมชน ชุมชนละ ๑ สนาม  

- จัดซื้อท่ีดิน ไมนอยกวา    
๒  ไร ตอชุมชน   

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

1 แหง -ทําใหชุมชนมีสนามกีฬา
เพ่ือการออกกําลังกายทํา
ใหมีสุขภาพท่ีด ี

กองการศึกษา 
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ผ.01  
     

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต                      
                     ๒.๖ แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ  
อสม. ในเขตเทศบาล 
(อุดหนุนการปฏิบัติงานของ    
อสม.) 

- เพ่ือให อสม. มีความรู มีทักษะ 
 และมีประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหาดานสาธารณสุข 
 

-  อสม. จัดทําโครงการแกไข
ปญหาสาธารณสุขรวมกับ
ชุมชน จัดประชุม ศึกษาดูงาน 
และสวัสดิการแก อสม. ฯลฯ 

๑0๐,๐๐๐ 
(2559:80,000) 

(2558:100,000) 
(2557:120,000) 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

1ป/ครั้ง - อสม.ของเทศบาล
สามารถปฏิบัติงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการสาธารณสุข 
มูลฐาน 

- เพ่ือใหความรู ปองกัน ควบคุม 
โรคตดิตอในชุมชน เชน โรค
เอดส  โรคไขเลือดออก และ
โรคตดิตอ 
อ่ืน ๆ 

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

๑2๐,๐๐๐ 
(2559:120,000) 
(2558:120,000) 
(2557:80,000) 

 

 ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ 2 ครั้ง/ป - ประชาชนมี
ความรูและไมเกิด
การระบาดของโรค  
ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน 

-  เพือ่ใหประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับการดูแลสงเสริม 
ปองกัน ดานสุขภาพอยาง
ครอบคลุม (ส.ป.ส.ช.) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล ๑4๐,๐๐๐ 
(2559:140,000) 
(2558:120,000) 
(2557:100,000) 

 ๑4๐,๐๐๐ 
 

๑4๐,๐๐๐ 
 

8 ชุมชน - ประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการ
ดานสุขภาพของ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
ควบคุมประชากรสตัวเลีย้งใน
ชุมชน 

-เพ่ือใหสัตวเลีย้งไดรับการเอาใจ
ใสดูแล ฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกัน
โรคพิษสุนัขบา 

- อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนรณรงคฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบา ฯ ใหสํานักงาน 
ปศุสัตวอําเภอแวง 

12,000  12,000 12,000 8 ชุมชน -สัตวเลี้ยง
ประชาชนไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาได
ครอบคลมุบริเวณ
เขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลบูเกะตา 

กองสาธารณสุขฯ 
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 ผ.01  
     

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต                      
                     ๒.๖ แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

5 โครงการอบรมใหความรู
ดานสุขภาพอนามัยและ
การจัดการดาน
สิ่งแวดลอม 

- เพ่ือใหความรูดานสุขภาพ
อนามัยแกประชาชน 

- จัดอบรมใหความรูดาน
สุขภาพอนามัย และ
สิ่งแวดลอมแกประชาชน  

8๐,๐๐๐ 
 

 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

1ป/ครั้ง - ประชาชนมีความรู
ดานสุขภาพอนามัย
มากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการดานสุขาภิบาล
อาหารและการคุมครอง
ผูบริโภค 

- เพ่ือใหประชาชน ผูประกอบการ 
มีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 

- จัดอบรมใหความรูดาน
สุขาภิบาลอาหารและการ
คุมครองผูบริโภคใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1ป/ครั้ง - ประชาชนและ 
ผูประกอบการ มี
ความรูดานสุขาภบิาล
อาหารท่ีถูกตอง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการจดัระเบียบแผง
ลอย   

- เพ่ือสรางจิตสํานึกของประขาชน
ผูคา หาบแร แผงลอย ใหมีความ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  

- สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความสามารถในการแขงขัน
และบริการ 

5๐๐,๐๐๐  5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 8 ชุมชน - ทําใหผูคา หาบเร
แผงลอย มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยและ
สะอาด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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 ผ.01 
 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต                      
                      ๒.7 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เยาวชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

- เพ่ือใหเยาวชน มีทักษะฝมือในการ
ประกอบอาชีพมีรายได 

- เยาวชนในพ้ืนเขตเทศบาล
ตําบลบูเกะตา 

30,000 
 

 30,000 
 
 

30,000 
 

1 ป/ครั้ง - ทําใหเยาชนมี
ความรูในการ
ประกอบอาชีพ มี
รายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
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  ผ.01  
      ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
      ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
                       ๓.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

1 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
โอกาสเลือกบุคคลท่ี
เหมาะสมเขามาบรหิาร  
-เพ่ือใหประชาชนไดมสีวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

- ดําเนินการเลือกตั้ง สมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ิน 

500,000 
(2559:100,000) 
(2558:750,000) 
2557:800,000) 

 500,000 
 

500,000 
 

8 ชุมชน -ทําใหเทศบาลได
บุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

สํานักปลดัฯ 

๒ โครงการฝกอบรมกฎหมาย
เบ้ืองตนท่ีควรรูแกประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

- เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจกฎหมาย  
 

- จัดอบรมกฎหมายเบ้ืองตน 
ปละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง -  ทําใหลดชองวาง
ระหวางประชาชนกับ
เทศบาล 

สํานักปลดัฯ 
 

๓ 
 
 

โครงการฝกอบรมประชาชน
เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย 

- เพ่ือใหประชาชนมีความ
เขาใจท่ีถูกตองและมสีวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

- จัดอบรมการเมืองการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย  ปละ ๑  ครั้ง  

๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

1 ป/ครั้ง - ทําใหประชาชนมี
ความรูและความ
เขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลดัฯ 

4 โครงการสงเสริมและพัฒนา
กลุมสตรีในเขตเทศบาล 

- เพ่ือพัฒนากลุมสตรีใน
พ้ืนท่ีไดทํางานเปนกลุมเกิด
ความรักความสามคัคีภาย 
ในกลุม 

- กลุมสตรีในพ้ืนท่ีมีความ
เขมแข็งสามารถทํางานเปน
กลุมองคกรได 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 ป/ครั้ง - การทํางานของกลุม
สตรเีปนไปอยางมี
ระบบและมีความ
เขมแข็ง 

กองการศกึษา 
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ผ.01  
      ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
      ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
                          ๓.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานของ 
พนักงานดับเพลิง    

- เพ่ือใหทองถ่ินมีบุคลากรดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัท่ีมีศักยภาพในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดถึง
การรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

- สรางความพรอมดาน เครื่องมือ 
เครื่องใช   ใหมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
- อบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 
ดูงานภายในประเทศใหกับ 
 จนท.ผูปฏิบัติงาน ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - สามารถ
ปฏิบัติงานได
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั ฯ 

๒ โครงการติดตั้ง/
ปรับปรุงซอมแซม  
กลองวงจรปดและ
ระบบการรักษา   
ความปลอดภัย    

-  เพ่ือใหทองถ่ินมีศักยภาพในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั  ตลอดถึงการรักษา
ความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน  

- สรางความพรอมดาน เครื่องมือ 
เครื่องใช   ใหมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

500,000 
(2559::370,000) 

 5000,000 500,000 8 ชุมชน - ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน  
สามารถปฏิบัติงาน
ได  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั ฯ 

3 โครงการจดัทําระบบ
ภูมิสารสนเทศ เพ่ือ
การบริหารจัดการภยั
พิบัติ 

- เพ่ือใหมีเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจดัการภัยพิบัติ 

- จัดซื้อ/พรอมตดิตั้งอุปกรณ 
ระบบสารสนเทศภมูิสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการภยัพิบัต ิ

200,000  200,000 200,000 1 ชุด - เทศบาลสามารถ
ใชขอมูลบนระบบ
ภูมิสารสนเทศ ฯ 

สํานักปลดั ฯ 
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        ผ.01  
      ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
      ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
             ๓.๓ แนวทางการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 

โครงการฝกอบรมทบทวน 
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย 
พลเรือน (อปพร.) 

- เพ่ือเผยแพรความรูดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
สูประชาชน และใหมี อปพร. ของ
เทศบาลคอยชวยเหลือเมื่อเกิด
สาธารณะภัย 

- จัดฝกทบทวนอปพร. 
ปละ ๑ ครั้ง 
 

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

(2557 : 50,000) 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
1 ป/ครั้ง - อปพร.ใหการ

ชวยเหลือเมื่อเกิด
เหตุสาธารณภัย 
- อปพร.มีศักยภาพ
ในการสนับสนุนแก
ทางราชการ 

สํานักปลดัฯ 

2 
 
 
 

โครงการจดัซื้อท่ีดินเพ่ือใช
ในกิจกรรมเสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

- เพ่ือสงเสริมกิจกรรมในการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน  ปองกัน
ปญหาความไมสงบเรยีบรอยใน
ทองถ่ิน 

- จัดซ้ือที่ดิน ไมนอยกวา  
๑- ๕ ไร  เพ่ือเตรยีม
กอสรางศูนยเรียนรู
ปลูกฝง  และฟนฟู แก
เยาวชน ประชาชน ใน
พ้ืนท่ี   

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
1 แหง -   ทําให เยาวชน 

และประชาชน  มี
สวนรวมในการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยใน
ทองถ่ิน 

สํานักปลดัฯ 

3 โครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของสถาบันครอบครัวใน
การพัฒนาชุมชน 

- เพ่ือใหสถาบันครอบครัวไดมสีวน
ในการแกไขปญหาของชุมชนและ
วางกรอบการทํางานรวมกัน 

- จัดอบรมหัวหนา
ครอบครัว ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 ป/ครั้ง - ทําใหสถาบัน
ครอบครัวมี
บทบาทในการ
แกไขปญหาและ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

กองการศึกษา 
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      ผ.01  
      ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
      ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
                       ๓.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ 
อบรมจรยิธรรมสญัจรของผูนํา
ศาสนา ประชาชนและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล  

- เพ่ือสงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามี
บทบาทและศักยภาพในการ
แกปญหาความมั่นคง 

- ใหการสงเสริมสนับสนุน 
อบรมและทัศนศึกษาดู
งานในประเทศ 

ปละ ๑ ครั้ง 

3๐๐,๐๐๐ 
(2559:100,000) 
(2558:150,000) 
(2557:150,000) 

 

 3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ผูนําศาสนาเขา
มามีบทบาทและ
ศักยภาพในการ
แกปญหาความ
มั่นคง ประชาชน
ไดรับการอบรม
ดานคุณธรรม
และจริยธรรม 

กองการศึกษา 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

    ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
                    ๔.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมการผลิต
ผลิตภณัฑชุมชน 

- เพ่ือสงเสริมใหประชาชน 
  มีอาชีพและรายไดเสรมิ 

- ประชาชนนําผลติภณัฑภายใน
ชุมชนออกจําหนายสรางรายได
ใหแกครอบครัว 

50,000  50,000 50,000 8 ชุมชน - ทําใหประชาชนมี
อาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 

2 โครงการถนนคนเดิน -เพ่ือสงเสรมิการคา การ
ทองเท่ียวเมืองชายแดน 

- ประชาชนนําสินคามาจาํหนาย 50,000  50,000 50,000 1 เดือน/ครั้ง -ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 
 

โครงการปรับปรุงหรือ
กอสรางอาคารสิ่งตาง ๆ ตาม
โครงการตลาดชายแดนรมินํ้า 
(ภายใตกรอบ IMT-GT) 
(ตอจากโครงการเดมิ) 
 

- เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
และการคาชายแดน 

- ปรับปรุงหรือกอสรางอาคาร
สิ่งตาง ๆ ภายในพ้ืนท่ี ๒ ไร    
๓ งาน ๑๖ ตารางวา 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 1 แหง - ทําใหเกิดความ
พรอมในการ
พัฒนาการทองเท่ียว
และการคาขาย
ชายแดน 

กองชาง 
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ผ.01  
 

   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
   ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
                   ๔.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมและพัฒนา
กลุมอาชีพของชุมชนในเขต
เทศบาล 

- เพ่ือเสริมสรางทักษะและ
พัฒนากลุมอาชีพในชุมชนใหมี
ความเขมแข็งและเพ่ิมรายได
ใหแกชุมชน 

-กลุมอาชีพในชุมชนเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบเทศบาลฯ 

10๐,๐๐๐ 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 
(2557:200,000) 

 

 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 8 ชุมชน กลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความ
เขมแข็งและมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
   ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
                   ๔.๓  แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนในเขตเทศบาล
ไดมีทักษะในการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สนับสนุนอุปกรณเครื่องมอื
เครื่องใช ทางการเกษตร 
- จัดซื้อ จัดหาพันธุพืช  ฯลฯ 
 ใหประชาชน  
- เกษตรกร นําไปเพาะปลูกเพ่ือ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
-เรียนรูแหลงการทําเศรษฐกิจ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

5๐๐,๐๐๐ 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 
(2557:300,000) 

 

 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง  - ทําใหประชาชน
สามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางพอเพียง  
พอประมาณ  มี
รายไดและไม
ประมาท 

กองการศึกษา 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
   ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
                    ๔.๔  แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการปรับปรุง
กอสรางสวนสาธารณะ
บึงละหาร 
(ชุมชนบานละหาร) 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ 
บึงละหารใหเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ บึง 
ละหารใหเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงอนุรักษและเปนท่ีพักผอน
หยอนใจของประชาชน 

200,000 
 

 200,000 
 

200,000 
 

1 จุด -ทําใหสภาพแวดลอม
ดีข้ึนสามารถพัฒนา
เปนแหลงทองเท่ียว 
สรางรายไดใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองชาง 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
   ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
                    ๔.๕  แนวทางการพัฒนา สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ สงเสริมโครงการ และ
กิจกรรมอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  
 

- เพ่ือสรางองคความรูใหกับ
ประชาชนตามแนวทาง
พระราชดําร ิ

-  สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวทางพระราชดําริใหแก
ประชาชน  เชน  ศึกษาดูงาน 
ฯลฯ   

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

8 ชุมชน - ประชาชนมีรูความ
เขาใจสามารถนําตาม
แนวพระราชดําร ิ
ไปปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั ฯ 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
   ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
           ๕.๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางฝายกักเก็บนํ้า
ชุมชนบานสูแก 
 
 

 

-เพ่ือเปนสถานท่ีอนุรักษสตัวนา -โครงการกอสรางฝาย 600,000  600,000 
 

600,000 1 แหง -ประชาชนมีสถานอนุรักษ
สัตวนํ้า 

กองชาง 

 
                                                                     

                                   
54 

 
 

 



 

ผ.01 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
   ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
           ๕.๒  แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
 

- เพ่ืออบรมรณรงคใหประชาชน
มีจิตสาํนึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

- จัดอบรมและจัดทํา
ปายรณรงค
ประชาสมัพันธ 

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

(2557:70,000) 
 

 100,000 100,000 8 ชุมชน - ทําใหประชาชน
ตระหนักและให
ความสําคญักับการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
   ยุทธศาสตรท่ี ๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
          ๕.๓ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

1  
 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ทางเขาชุมชนสูแก 

- เพ่ือสรางความประทับใจแก
ผูสญัจรไปมาสูเมืองชายแดน 

- ปรับปรุงภูมิทัศนตามแนว
ถนนทางเขาชุมชนสูแก 

3๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

1 จุด - ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความภมูิใจในภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ตามแนวตลิ่งแมนํ้าสไุหง
โกลก 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนตาม
แนวตลิ่งแมนํ้าสุไหงโก-ลก  ให
มีความสวยงาม 

- ปรับปรุงภูมิทัศนตามแนว
ตลิ่งแมนํ้าสุไหงโก-ลก 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

1 แหง - ทําให
สภาพแวดลอม 
มีความสวยงาม
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

3 
 
 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ตามแนวถนนสายหลัก
และสายรองของชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 

- เพ่ือใหสภาพถนน  สภาพ
เมืองและชุมชนเปนเมืองท่ีนา
อยูข้ึน 

- ปรับปรุงภูมิทัศนตามแนว
ถนนสายหลักและสายรองของ
ชุมชน  ภายในเขตเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

1 แหง - ทําใหสภาพเมืองมี
ความสวยงามและ
เปนระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางรั้วกูโบร
ชุมชนบานสูแก หมูท่ี 3 
ต.โละจูด อ.แวง 
จ.นราธิวาส 

-เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยของชุมชนเปนแนว
เขตของรั้วกูโบร ปองกันการ
บุกรุกในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

- มีขนาดความยาว 173 
เมตร สูง 1.50เมตร 

536,300  536,300 536,300 1 แหง -ชุมชนมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
และความเปน 
สัดสวนของกูโบร                            

กองชาง 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
   ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
           ๕.๔  แนวทางการพัฒนา จัดทําระบบกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการกอสราง/ปรับปรุงสถานท่ี
ท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- เพ่ือเปนการลดผลกระทบตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 

-  สถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอย
ของเทศบาล 
 

500,000  500,000  500,000 
 

1 แหง - ประชาชนใน
พ้ืนท่ีใกลเคียงมี
สุขภาพจิตดีข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

๒ 
 
 

โครงการจดัซื้อเตาเผาขยะ 
ไรมลพิษ 

- เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลอยางมีระบบและ 
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

- จัดซื้อเตาเผาขยะแบบ 
ไรมลพิษ   จํานวน ๑  ชุด 

20๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

1 แหง - สามารถบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยไดในทันที
ลดมลภาวะและ
รักษา
สิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุขฯ 
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      ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
   ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
           ๕.๕ แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการใชพลังงาน
ทดแทน ของชุมชน    

- เพ่ือสนับสนุนใหประชาชน
เรียนรูการใชพลังงานทดแทน
ภาคครัวเรือน 
 

- จัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ๑ ครั้ง  

3๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ทําใหประชาชน
สามารถนําความรูไป
บริหารจดัการการใช
พลังงานทดแทนใน
ครัวเรือนและลด
ตนทุนทางพลังงาน    

กองการศึกษา 
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ผ.01  

   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
   ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   
           ๖.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมฟนฟู
ประเพณีทองถ่ิน เชนวันข้ึนป
ใหม,งานประเพณีลอยกระทง
,วันสงกรานต,วันรายอฮจัยี,วัน
เมาลดิ,สุนัตหมู,ถือศลีอด   
และปใหมศาสนาอิสลาม ฯลฯ 

- เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมสําคญัทาง
ศาสนาของทองถ่ิน 
-เพ่ืออนุรักษไวซึ่งประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
-เพ่ือสรางเสริมความสามัคคี
ระหวางหมูประชาชนในทองถ่ิน 

- จัดงานประเพณีท่ีสําคญั 
ในทองถ่ิน 
- สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงาน 

5๐๐,๐๐๐ 
(2559:200,000) 
(2558:300,000) 
(2557:400,000) 

 

 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - สงเสริมและ
อนุรักษไวซึ่งศิลปะ
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของทองถ่ิน 
- เสริมสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ
ระหวางขาราชการ  
กับประชาชน ใน
พ้ืนท่ี 

กองการศึกษา 

2 โครงการอุดหนุนจัดทําริ้ว
ขบวนแหงานของดีเมืองนราฯ 
 

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจดั
กิจกรรมงานของด ี
เมืองนราฯ 

- อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
งานของดีเมืองนรา ฯใหท่ี
ทําการปกครองอําเภอแวง   

4๐,๐๐๐ 
(2559:40,000) 
(2558:25,000) 
(2557:25,000) 

 
 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - การจัดกิจกรรม
งานของดีเมือง
นราเปนไปดวย
ความเรยีบรอย
และคงอยูสืบไป 

สํานักปลดัฯ 

3 โครงการอุดหนุนการแขงขัน
เรือกอและชิงถวย
พระราชทาน 
หนาพระท่ีน่ัง 
 

- เพ่ืออนุรักษไวซึ่งประเพณี
วัฒนธรรมอันดีใหสืบเน่ืองตอไป 

- อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนเปนคาใชจายให
ท่ีทําการปกครองอําเภอ
แวง  

35,๐๐๐ 
(2559:35,000) 
(2558:30,000) 
(2557:30,000) 

 
 

35,๐๐๐ 
 

35,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดเห็นถึง
ศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีซึ่งควรอนุรักษไว 

สํานักปลดัฯ 

 

59 
 



 

     
ผ.01  

   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
   ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ดานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   
           ๖.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

  หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

4 โครงการอุดหนุนจัดทําเรือแห
บุปผชาต ิ ประจาํป 2560 

- เพ่ืออนุรักษไวซึ่ง
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
ใหสืบเน่ืองตอไป 

- อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนเปนคาใชจายใหกับ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัด
นราธิวาส (โดยทต.แวง)  

7,๐๐๐ 
(2559 : 7,000) 
(2558 : 7,000) 
(2557 : 7,000) 

 
 

7,๐๐๐ 
 

7,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ประชาชนในพ้ืนท่ี
และใกลเคียงไดเห็น
ถึงศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีซึ่งควรอนุรักษไว 

สํานักปลดัฯ 

5 โครงการสงเสริมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ประเพณีชุมชนบานสูแก 

- เพ่ือใหคนในชุมชนเกิด
ความตระหนักในการ
อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญา ประเพณี
ดั้งเดิมของคนในชุมชน 

-อุดหนุนงบประมาณการ
ดําเนินงานโครงการแก
คณะกรรมการหมูบาน ม.3 
(บานสูแก) 

50,000  50,000 50,000 1 แหง -คนในชุมชนเกิดความ
ตระหนักในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา ประเพณีด้ังเดิม
ของคนในชุมชน 

กองการศึกษา 

6 โครงการอนุรักษฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน     
 

- เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
- เพ่ือรักษาไวซึ่งศิลปะ 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน เชน การ
แขงขัน ซีละ  ลเิกฮลูู  
ประกวดบุหงาซเีระฯลฯ 

- สนับสนุนงบประมาณ. วัสดุ
อุปกรณท่ีเก่ียวของในการเขา
รวมแขงขัน ในทุกระดับ เชน  
ลิเกฮลูู ฯลฯ  ของชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ทําให
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินไดรับการสืบ
ทอดเปนมรดกของ
ทองถ่ินสืบไป 

กองการศึกษา 

7 
 

โครงการสงเสริมการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

- เพ่ือเปนการอนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยู
ในพ้ืนท่ี 

- จัดอบรมชาวบานในพ้ืนท่ีใหมี
จิตสํานึกในการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
-จัดตั้งศูนยการเรียนรูประจํา
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 แหง - ชาวบานมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

กองการศึกษา 
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ผ.01  

   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  
   ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

                       ๖.๒ แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ โครงการวันผูสูงอาย ุ -เพ่ือเปนการใหความสําคัญกับ
ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 

-จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 
ในวันผูสูงอาย ุ
 

5๐,๐๐๐ 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 
(2557:50,000) 

 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 1 ป/ครั้ง -เปนการปลูกฝง
ใหกับชาวบาน
ตลอดจนเยาวชน
ในพ้ืนท่ีไดเห็นถึง
สําคัญของ
ผูสูงอาย ุ

กองการศึกษา 
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ผ.01  
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
     ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
              ๖.๓ แนวทางการพัฒนา เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

1 โครงการบูรณะ ซอมแซมศาสน
สถานมัสยิดและพ้ืนท่ีโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ือใหอาคารมัสยิด
และบรเิวณโดยรอบมี
สภาพท่ีมั่นคง และ
ปลอดภัย 
-เพ่ือเปนการทํานุบํารุง
และสงเสรมิกิจกรรม
ทางดานศาสนาใหคงอยู
ตอไป 

-อุดหนุนงบประมาณให ศาสนสถาน
มัสยดิมูฮมัมาดียะห  บานเจะเด็ง เพ่ือ
ทําการบูรณะซอมแซม ศาสนสถาน
มัสยดิมูฮมัมาดียะห  บานเจะเด็งและ
บริเวณโดยรอบใหมีความมั่นคงถาวร 
สวยงาม สามารถรองรับประชาชนใน
พ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีมาประกอบ
ศาสนกิจและดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชนได 

211,300  211,300 211,300 1 แหง -อาคารมัสยิดและ
บริเวณโดยรอบมสีภาพ
ท่ีมั่นคง และปลอดภัย 
-เกิดการทํานุบํารุงและ
สงเสริมกิจกรรมศาสนา
ใหคงอยูตอไป 
-มัสยิดมีความสวยงาม
และเรียบรอย เหมาะ
สําหรับการประกอบพิธี
การทางศาสนาและใช
ประโยชนเพ่ือสวนรวม 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการบูรณะ ซอมแซมศาสน
สถานมัสยิดและบรเิวณโดย 
รอบมัสยดิ 
 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ือใหอาคารมัสยิด
และบรเิวณโดยรอบมี
สภาพท่ีมั่นคง และ
ปลอดภัย 
-เพ่ือเปนการทํานุบํารุง
และสงเสรมิกิจกรรม
ทางดานศาสนาใหคงอยู
ตอไป 

-อุดหนุนงบประมาณให ศาสนสถาน
มัสยดิดารสุสะอาดะห  บูเกะตา เพ่ือ
ทําการบูรณะซอมแซม ศาสนสถาน
มัสยดิดารสุสะอาดะห  บูเกะตา และ
บริเวณโดยรอบใหมีความมั่นคง ถาวร
สวยงาม สามารถรองรับประชาชนใน
พ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีมาประกอบ
ศาสนกิจและดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชนได 

480,000  480,000 480,000 1 แหง -อาคารมัสยิดและ
บริเวณโดยรอบมสีภาพ
ท่ีมั่นคง และปลอดภัย 
-เกิดการทํานุบํารุงและ
สงเสริมกิจกรรมศาสนา
ใหคงอยูตอไป 
-มัสยิดมีความสวยงาม
และเรียบรอย เหมาะ
สําหรับการประกอบพิธี
การทางศาสนาและใช
ประโยชนเพ่ือสวนรวม 

กอง
การศึกษา 
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ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
   ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
            ๖.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษโบราณวัตถุ
และโบราณสถานในทองถ่ิน 
 
 
 

 

- เพ่ือใหเยาวชน ได
ศึกษาหาความรู 
โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน เก่ียวกับ
วิถีชีวิตความเปนอยูของ
คนในชุมชน 

- สนับสนุนงบประมาณใหเพ่ือการอนุรักษ
โบราณวัตถุและโบราณสถานใหกับชุมชน 
บานละหาร 

50,000  50,000 50,000 1 แหง - ชุมชนบาน 
ละหารมี
โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน
อนุรักษ   ให
เยาวชน ไดศึกษา
หาความรู ตอไป 

กองการศึกษา 
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ผ.01  
               ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
               ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

                                 ๖.๕ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

1 โครงการบรรยายธรรมแก
ประชาชนในเขตเทศบาล 

- เพ่ือจัดบรรยายธรรมให
ความรูแกประชาชนในเขต
เทศบาล 

- จัดการบรรยายธรรม
ใหความรูแกประชาชน 

5๐,๐๐๐ 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 
(2557:40,000) 

 

 5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ประชาชนมีความรูและมี
จิตใจท่ีดีงาม 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการอบรมการเรียน     
การสอนคัมภีร- 
อัลกุรอานตามระบบกีรออาตี  

- เพ่ือใหประชาชนไดเรียนรู
การอานอัลกรุอาน ดวยวิธีท่ึ
ถูกตองและรวดเร็ว 

- จัดอบรมประชาชนทุก
ชุมชน 

๗๐,๐๐๐ 
(2559:70,000) 
(2558:80,000) 
(2557:50,000) 

 ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 8 ชุมชน - ประชาชนในพ้ืนท่ีเขาใจ
การเรยีนอัลกุรอานในการ
ปรับใชในชีวิตประจําวัน 

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพ่ือสงเสรมิ 
กิจกรรมทางดานศาสนา 

- เพ่ือเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานทางดานศาสนา
ใหมีความพรอมสอดคลอง
กับหลักคําสอนของศาสนา 

- ดําเนินกิจกรรมท่ีเปน
การสงเสริมงานศาสนา
ในพ้ืนท่ีใหมี ความพรอม 

50,000 
(2558:50,000) 

 50,000 50,000 1 ป/ครั้ง - ทําใหการดําเนินการ
กิจการทางดานศาสนาใน
พ้ืนท่ีมีความพรอมถูกตอง
ตามหลักศาสนา เกิดความ
ตระหนักในการทํานุบํารุง
และการสงเสริมศาสนา 

กองการศึกษา 

4 โครงการมหกรรมตาดีกาสูความ
เปนเลิศ 

- เพ่ือเปนการสรางความ
ตระหนักและความ
รับผิดชอบใหคนในสังคม ให
ความสําคญักับตาดีกาซึ่ง
เปนการเรียนรูท่ีสอดคลอง
กับวิถีชีวิตชุมชน 

- จัดโครงการมหกรรม
ตาดีกาสูความเปนเลิศ 

๕๐,๐๐๐ 
(2559:20,000) 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - คนในสังคมเกิดความ
ตระหนักในการสงเสริม
การเรยีนการสอนไมวา
การศึกษานอกระบบหรือ
ในระบบเพ่ือใหลูกหลาน
เปนคนดีของสังคม 

กองการศึกษา 
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         ผ.01  
                     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
                     ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
                             ๖.๕  แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

5 โครงการออกคายพัฒนา
ของเยาวชน 

- เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และสรางความสมัครสมาน
สามัคคีของเยาวชน 

- จัดออกคายพัฒนาในพ้ืนท่ี
จํานวน  ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - เยาวชนมีความรู
และมีจติใจท่ีดีงาม 

กองการศึกษา 
 
 

6 โครงการกอสรางอาคาร
หองสมุดประชาขน 
 

- เพ่ือสรางความพรอมและใช
เปนแหลงคนควาหาความรูแก
ประชาชน  เยาวชนผูสนใจ 

- กอสรางอาคารพ้ืนท่ีตัว
อาคาร ไมนอยกวา  ๒๓๑ ม๒ 

๕๐0,๐๐๐ 
 

 ๕๐0,๐๐๐ 

 
5๐๐,๐๐๐ 

 
1 แหง - ทําใหเกิดความ

พรอมในการศึกษา
และเปนแหลงความรู
ของประชาชนท่ัวไป 

กองการศึกษา 

7 โครงการคายอบรม
จริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชน 

- เพ่ือจัดอบรมจรยิธรรมใหกับ
เด็กและเยาวชนในชุมชน 

- จัดอบรมจรยิธรรมในชุมชน  
๘  ชุมชน   

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 8 ชุมชน - เด็กและเยาวชน
ไดรับการอบรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม
และมีความรูในการ
ดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง 

กองการศึกษา 

8 โครงการหองสมุดชุมชน - เพ่ือใหชุมชนไดเขาถึงแหลง
เรียนรู และเปนแหลงคนควา
ของคนในชุมชน 

- ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลบูเกะตา 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 8 ชุมชน - คนในชุมชนได
เขาถึงแหลงเรียนรู 
ขอมูลขาวสาร และ
เปนการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 

กองการศึกษา 

9 โครงการสงเสริมกระบวน 
การจัดการเรยีนการสอน
ของเด็กในศูนยการศึกษา
อิสลามประจาํมัสยิด 

- เพ่ือเปนการรักษาสงเสรมิ
ระบบการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
วิถีชีวิตทองถ่ิน เปนการ
ยกระดับการศึกษาของชุมชน 

-สนับสนุนกิจกรรมของศูนย
จัดซื้อวัสดุการศึกษาและ   
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

๓๐,๐๐๐  30,000 ๓๐,๐๐๐ 1 ชุด - ยกระดับการเรยีน
การสอนของชุมชน
ใหดีข้ึน 

กองการศึกษา 
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ผ.01  
             ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
             ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ดานศิลป วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
                     ๖.๕ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

10 โครงการเชิดชูคนดีของ
ชุมชน 

-เพ่ือเปนการเชิดชูคนดีท่ีอุทิศ
ตนเพ่ือผลประโยชนสวนรวม
มาโดยตลอด 

- จัดกิจกรรมเชิดชูคนดี
ของ  ชุมชน  คัดเลือก
คนดี ของชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล  

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 8 ชุมชน - สงเสริมใหคนใน
ชุมชนไดตระหนักถึง
การบําเพ็ญประโยชน
ตอชุมชน 

กองการศึกษา 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา
ผูนําทองถ่ิน ผูนําสตรี 
แกนนําเยาวชน และผูนํา
ทางจิตวิญญาณในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
 

- เพ่ือใหกลุมเปาหมายได
พัฒนาตนเองและบูรณาการ
การทํางานในพ้ืนท่ีใหมี
เอกภาพในการทําประโยชน
และการแกปญหาตาง ๆ ใน
พ้ืนท่ี เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสบการณในการทํางาน 

- จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุมเปาหมาย
ในชุมชนท้ังในและนอก
พ้ืนท่ี 

500,000  500,000 500,000 1 ป/ครั้ง - กลุมเปาหมายได
พัฒนาตนเองและ
บูรณาการการทํางาน
ในพ้ืนท่ีใหมีเอกภาพ
ทําประโยชนและการ
แกปญหาตาง ๆใน
พ้ืนท่ี 

กองการศึกษา 

12 โครงการสนับสนุน
ยุทธศาสตรวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน 

- เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

-  สนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน จัดตั้ง
สภาวัฒนธรรม  ตําบลฯ 

๑๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

1 แหง - ประชาชนมีความรู
ความเขาใจใน
วัฒนธรรมของชุมชน
และเสรมิสรางจิตใจท่ี
ดีงาม 

กองการศึกษา 
 
 

13 โครงการสงเสริม
สนับสนุนวิทยากรสอน
ศาสนา และสอน 
จริยศึกษา  

-เพ่ือสนับสนุนการวิทยากรท่ี
เสียสละอบรมจริยธรรมใหกับ
เยาวชนในพ้ืนท่ี สงเสริมให
เยาวชนไดเขาใจถึงคําสอน 

- วิทยากรท่ีเปนบุคคล 
รวมพัฒนาชุมชนใหนา
อยู 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 8 ชุมชน -ทําใหไดวิทยากรท่ีมี
ความรอบรูเขาใจถึง
หลักคําสอนของ
ศาสนา ในการขัด
เกลาประชาชนและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 

กองการศึกษา 
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     ผ.01  
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรท่ี  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
           ๗.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมสัมมนาและ    
ทัศนศึกษาดูงานของฝายบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
และลูกจางของเทศบาล 

- เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลไดมี
ความรูและประสบการณเพ่ือ
นํามาใชในการบริหารพัฒนางาน
ขององคการ 

- อบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานภายในประเทศ
ใหแกบุคลากรของเทศบาล  
 ปละ ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(2559:200,000) 
(2558:200,000) 
(2557:100,000) 

 
 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - บุคลากรของ
เทศบาลมคีวามรู 
และมี
ประสบการณ 

สํานักปลดัฯ 

๒ โครงการพัฒนาคณุธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรในองคกร 

- เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรในองคกร  
  

-  คณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและลูกจาง  
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง -  บุคลากรของ
เทศบาลมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมและมีจติ
อาสาประชาชน
เพ่ิมยิ่งข้ึน 

สํานักปลดัฯ 
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ผ.01  
           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
           ยุทธศาสตรท่ี  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                   ๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อเตยีงนอน - เพ่ือใชสําหรับหองพักเวรของ
งานปองกัน ฯ 

-  จัดซื้อเตียงนอน   
จํานวน  2 เตียง 

5,000  5,000 5,000 2  เตียง  - พนักงานดับเพลิงมี
เตียงนอนในการอยู
เวรยาม  

สํานักปลดั ฯ 

2 โครงการกอสรางรั้ว คสล. 
บริเวณสํานักงานเทศบาล         
(ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด) 

-เพ่ือพัฒนาสถานท่ีราชการให
เปนสัดสวนและมีความ
ปลอดภัย 

- กอสรางรั้ว คสล. ขนาด
ความยาว 180 เมตร  
สูง 1.50 เมตร 

900,000 
(2557:800,000) 

 900,000 900,000 1  แหง -ทําใหสถานที่ราชการเปน
สัดสวนบุคลากรมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

3 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมตอเติมอาคาร
สํานักงานเทศบาล 
 

- เพ่ือสรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

- ซอมแซมปรับปรุงและตอ
เติมอาคารสํานักงาน ฯลฯ 

500,000 
(2557:300,000) 

 500,000 500,000 1 หลัง - ทําใหเกิดความ
พรอมและความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานสามารถ
รองรับการใหบริการ
ประชาชน 

สํานักปลัดฯ 

4 โครงการกอสรางอาคารท่ี
จอดรถจักรยานยนต
ภายในบริเวณสาํนักงาน
เทศบาล (ตามแบบท่ี
เทศบาลกําหนด) 

- มีอาคารท่ีจอด
รถจักรยานยนตท่ีเปนสัดสวน 

-  กอสรางอาคารท่ีจอด
รถจักรยานยนต 

300,000  300,000 300,000 1 แหง - มีสถานท่ีจอด
รถจักรยานยนตเพ่ือ
ความสะดวกกับ
ประชาชนท่ีมาติดตอ
ราชการ 

สํานักปลัดฯ 
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ผ.051  
           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล          

 ยุทธศาสตรท่ี  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ 
ดับเพลิง   
 

- เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
สรางความพรอมในการทํางาน
และทดแทนของเกา 
ท่ีชํารุดซอมไมได 

-  จัดซื้อ ครุภัณฑดับเพลิง  
เชน  หัวฉีดนํ้าดับเพลิงฯ  
สายสงนํ้าดับเพลิง สะพาน
ขามสายฉีด ชุดดับเพลิง  
ขวานดับเพลิง ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(2559:150,000) 
(2558:150,000) 
(2557:80,000) 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

1 ชุด - ทําใหเกิดความพรอมตอ
การปฏิบัติงานและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สํานักปลัดฯ 

6 โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบูเกะตา  

-  เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหอง
ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหใช
งานไดมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงหองประชุมสภา
เทศบาลตาํบลบูเกะตา 

100,000  100,000 100,000 1 ชุด -  ทําใหการดําเนิน
กิจกรรมของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด ฯ 

7 
 

โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้ง
ระบบมลัติมเิดียหองประชุม
สภา 

- เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพใน 
การรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม 

- ระบบมัลติมีเดียพรอม
ระบบควบคมุการแสดง
ภาพและเสียง ฯลฯ 

50,000  50,000 50,000 1 ชุด ทําใหมีเครื่องมือเครื่องใช
มีระสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

สํานักปลัดฯ 

8 
 

โครงการจดัซื้อเครื่องแม
ขายวิทยุพรอมติดตั้งระบบ
รับ-สงสญัญาณวิทย ุ

- เพ่ือสรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงานระบบสื่อสาร ฯ 
ของงานปองกัน ฯ 

- เครื่องแมขายวิทยุพรอม
ระบบรับ-สงสัญญาณวิทย ุ
จํานวน 1 ชุด 

๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 1 ชุด - ทําใหเกิดความพรอมตอ
การปฏิบัติงานในการ
ติดตอสื่อสารประจํางาน
ปองกัน ฯ 

สํานักปลัด 

9 
 

โครงการจดัซื้อวิทยุสื่อสาร -เพ่ือใชติดตอประสานงาน - ซื้อวิทยุสื่อสาร  
จํานวน 10 เครื่อง 

120,000  120,000 120,000 10 เครื่อง -การติดตอประสาน 
งานสะดวกยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด ฯ 

10 
 

โครงการจดัซื้อวิทยุสื่อสาร -เพ่ือใชติดตอประสานงาน - ซื้อวิทยุสื่อสาร  
จํานวน 3 เครื่อง 

36,000  36,000 36,000 3 เครื่อง -การติดตอประสาน 
งานสะดวกยิ่งข้ึน 

กองชาง 
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ผ.01  
          ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล          

ยุทธศาสตรท่ี  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                 ๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

11 
 

โครงการจดัซื้อวิทยุสื่อสาร -เพ่ือใชติดตอประสานงาน - ซื้อวิทยุสื่อสาร  
จํานวน 3 เครื่อง 

36,000  36,000 36,000 3 เครื่อง -การติดตอประสาน 
งานสะดวกยิ่งข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

12 โครงการจัดช้ือเครื่องพนหมอกควัน -  เพ่ือใชในการพนหมอกควัน  - เครื่องพนหมอกควัน        
จํานวน 1 เครื่อง 

95,๐๐๐ 
 

 95,๐๐๐ 
 

95,๐๐๐ 
 

1 เครื่อง -ทําใหสามารถพนหมอก
ควันไดตามความตองการ 

กอง
สาธารณสุข 

13 โครงการจดัช้ือตูเหล็ก  ขนาด 
๒ บาน (มอก.) 

-  เพ่ือใชเก็บเอกสารของ
สํานักปลดัเทศบาล   

- จัดซื้อตูเหล็กขนาด  ๒  
บาน (มอก.) จํานวน 2  ตู  

15,000 
(2559:6,000) 

(2558:12,000) 

 15,000 
 

15,000 
 

2 ตู -  ทําใหหนวยงานมีตู
เหล็กเก็บเอกสารในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดัฯ 

14 โครงการจดัซื้อเครื่องทํานํ้า
เย็น 

-เพ่ือใชบริการประชาชนท่ีมา
ติดตอประสานงาน 

-จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 
จํานวน 1 เครื่อง 

10,000  10,000 10,000 1 เครื่อง -ทําใหผูมาใชบริการมีนํ้า
ดื่ม 

สํานักปลดัฯ 

15 โครงการจดัซื้อกลองถายรูป
ระบบดิจติอล 

-  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของ
งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

-  จัดซื้อกลองถายรูป
ระบบดิจติอล 
จํานวน  ๑ กลอง 

๑๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

1 กลอง - ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

16 โครงการจัดซื้อครุภณัฑสํารวจ 
 

-  เพ่ือใชสําหรับงานกอสราง
และงานโยธา    

- จัดซื้อครุภณัฑสํารวจ  
เชน กลองสํารวจ กลอง
ระดับอัตโนมตัิ   ฯลฯ 

50,000 
 

 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ชุด - ทําใหเกิดความพรอม 
ในการปฏิบัติงานและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งข้ึน 

กองชาง 
 

17 โครงการจดัซื้อเครื่องแฟกซ
สํานักงาน  

- เพ่ือใชในปฏิบัติงานของ 
สํานักงานในการตดิตอ
ประสานงานกับหนวยงาน
ราชการอ่ืน 

- จัดซื้อเครื่องแฟกซ 
จํานวน 1 เครื่อง 

5,000  5,000 5,000 1 เคร่ือง -  ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

70 
 



             

          ผ.01  
           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล      

 ยุทธศาสตรท่ี  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                 ๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

18 โครงการจัดช้ือเครื่องคอมพิวเตอร  -  เพ่ือใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ของสํานักปลัด  

- จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร 
จํานวน  3 เครื่อง 

6๐,๐๐๐ 
(2559:23,000) 
(2557:25,000) 

 6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

3 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

19 โครงการจัดซื้อเครือ่งพิมพ -เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสํานักปลดั 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ 
 จํานวน 3 เครื่อง 

11,000 
(2559:4,300) 

(2557:11,000) 

 11,000 11,000 3 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

20 โครงการจัดซื้อเครือ่งสาํรองไฟ -เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสํานักปลดั 

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 3 เครื่อง 

7,000 
(2559:3,100) 
(2557:6,800) 

 7,000 7,000 3 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

21 โครงการจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพรอม
เกาอ้ี  

-เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสํานักปลดั 

-จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร
พรอมเกาอ้ี จํานวน 3 ชุด 

10,000  10,000 10,000 3 ชุด -ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดัฯ 

22 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค จํานวน 1 เครื่อง 

20,000  20,000 20,000 1 เครื่อง -ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

23 โครงการจัดช้ือเครื่องคอมพิวเตอร  -  เพ่ือใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง  

- จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร 
จํานวน  1 เครื่อง 

30,๐๐๐ 
(2559:23,000) 

 

 3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

1 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 
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ผ.01  
           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล      

 ยุทธศาสตรท่ี  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                 ๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

24 โครงการจัดซื้อเครือ่งพิมพ -เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ 
 จํานวน 1 เครื่อง 

5,000 
(2559:4,300) 

 

 5,000 5,000 1 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

25 โครงการจัดซื้อเครือ่งสาํรองไฟ -เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง 

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 1 เครื่อง 

4,000 
(2559:3,100) 

 

 4,000 4,000 1 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

26 โครงการจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพรอม
เกาอ้ี จาํนวน  1 ชุด 

-เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองชาง 

-จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร
พรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด 

5,000  5,000 5,000 1 ชุด -ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 

กองชาง 

27 โครงการจัดช้ือเครื่องคอมพิวเตอร  -  เพ่ือใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ของกองชาง 

- จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร 
จํานวน  1 เครื่อง 

30,๐๐๐ 
 

 3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

1 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

28 โครงการจัดซื้อเครือ่งพิมพ -เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองชาง 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ 
 จํานวน 1 เครื่อง 

5,000 
 

 5,000 5,000 1 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

29 โครงการจัดซื้อเครือ่งสาํรองไฟ -เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองชาง 

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 2 เครื่อง 

4,000 
 

 4,000 4,000 2 เครื่อง -ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

30 โครงการจดัซื้อกลองถายรูประบบ
ดิจิตอล 

-  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของ
สํานักปลดั 

-  จัดซื้อกลองถายรูป  
จํานวน  ๑ กลอง 

๑๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

1 กลอง - ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดัฯ 
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ผ.01  

           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล      

 ยุทธศาสตรท่ี  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                 ๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

31 โครงการจัดช้ือเครื่องคอมพิวเตอร  -  เพ่ือใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษา 

- จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร 
จํานวน  1 เครื่อง 

30,๐๐๐ 
 

 3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

1 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

32 โครงการจัดซื้อเครือ่งพิมพ -เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ 
 จํานวน 1 เครื่อง 

5,000 
 

 5,000 5,000 1 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

33 โครงการจัดซื้อเครือ่งสาํรองไฟ -เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา 

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 1 เครื่อง 

4,000 
 

 4,000 4,000 1 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

34 โครงการจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพรอม
เกาอ้ี จาํนวน  1 ชุด 

-เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา 

-จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร
พรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด 

5,000  5,000 5,000 1 ชุด -ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

35 โครงการจัดช้ือเครื่องคอมพิวเตอร  -  เพ่ือใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขฯ 

- จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร 
จํานวน  1 เครื่อง 

30,๐๐๐ 
 

 3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

1 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

36 โครงการจัดซื้อเครือ่งพิมพ -เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ 
 จํานวน 1 เครื่อง 

5,000 
 

 5,000 5,000 1 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ผ.01  

           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                   ๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

37 โครงการจัดซื้อเครือ่งสาํรองไฟ -เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ 

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 1 เครื่อง 

4,000 
 

 4,000 4,000 1 เครื่อง -  ทําใหการปฏิบัต ิ
งานมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุข
ฯ 

38 โครงการจดัซื้อเกาอ้ีทํางาน 
จํานวน 5 ตัว 

-  เพ่ือความสะดวกในการใชงาน ให
มีประสิทธิภาพ 

- จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน  
  จํานวน 5 ตัว 

10,000  10,000 10,000 5 ตัว -  ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

39 โครงการจดัซื้อเกาอ้ีสํานักงาน  
จํานวน 6 ตัว 

-  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน - จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน  
จํานวน 6 ตัว 

50,000  50,000 50,000 1 ชุด -  ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงการ
ปฏิบัติงานและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

40 โครงการจดัซื้อเครื่องฉาย
โปรเจคเตอรพรอมจอโปรเจคเตอร 

- เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

- จัดซื้อเครื่องฉาย
โปรเจคเตอรพรอมจอ
โปรเจคเตอร 

15,000  15,000 15,000 1 ชุด - ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

41 โครงการจดัซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 
 

-เพ่ือใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอ
ประสานงานในชุมชน 

-จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น ให 
ชุมขน จํานวน 8 เครื่อง 

80,000  80,000 80,000 8 เครื่อง -ทําใหผูมาใชบริการมีนํ้า
ดื่ม 

กอง
การศึกษา 

42 โครงการปรับปรุงบํารุงรักษา
ระบบงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายใน 

-เพ่ือวางระบบเครือขายภายใน
สํานักงานใหมีความรวดเร็ว ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

-อุปกรณหรือซอฟแวรท่ี
เหมาะสมในการจัดเก็บ 
ติดตั้งระบบ ฯลฯ 

50,000  50,000 50,000 1 ชุด -ทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สํานักปลดัฯ 
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ผ.01           
           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
           ยุทธศาสตรท่ี  ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

43 เครื่องถายเอกสาร -เพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องถายเอกสาร  
จํานวน 1 เครื่อง 

100,000  100,000 100,000 1 เคร่ือง -ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

44 โครงการจดัซื้อพัดลมตั้งพ้ืน - เพ่ือความมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- พัดลมตั้งพ้ืน จํานวน 2 ตัว 2,000  2,000 2,000 2 ตัว -ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

45 โครงการจดัซื้อโตะ  เกาอ้ี เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

- เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน   

-  จัดซื้อ โตะ เกาอ้ี  ใหกับ
ชุมชน ๘ ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 8 ชุมชน - ทําใหชุมชนมีความ
พรอมในการดําเนิน
กิจกรรมของชุมชน 

กองการศึกษา 

46 โครงการจดัซื้อท่ีน่ังพักนักกีฬา
แบบมีหลังคา 
 

- เพ่ือใหนักกีฬามีท่ีน่ังพักในการ
แขงขันกีฬา 

-จัดซื้อท่ีน่ังพักนักกีฬา  
จํานวน 2 ชุด 

100,000  100,000 100,000 2 ชุด - ทําใหนักกีฬามีท่ีน่ัง
พักเพ่ือรอการแขงขัน
กีฬาตาง ๆ 

กองการศึกษา 

47 โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

- เพ่ือความมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- เครื่องปรับอากาศ       
ขนาด 24,000 BTU  
จํานวน 2 เครื่อง 

70,000 
(2557:145,200) 

 70,000 70,000 2 เคร่ือง - ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

48 โครงการจดัซื้อเครื่องโทรศัพท - เพ่ือความมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- เครื่องโทรศัพท    
จํานวน 2 เครื่อง 

3,000 
 

 3,000 
 

3,000 
 

2 เคร่ือง - ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

49 โครงการจดัทําเวทีสําเร็จรูป -เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของเทศบาล 

-จัดทําเวที จํานวน 1 เวที 100,000  100,000 100,000 1 เวท ี -ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพอเพียงการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 
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ผ.01  
           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล         
           ยุทธศาสตรท่ี    ๗. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                     ๗.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ โครงการสํารวจและ
ปรับปรุงเลขหมายประจาํ
บานในเขตเทศบาล 

- เพ่ือปรับปรุงเลขหมายประจําบาน
ในเขตเทศบาลใหถูกตองกับความ
เปนจริง 

- บานทุกหลังในเขต
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

1 ป/คร้ัง - เลขหมายประจําบานใน
เขตเทศบาลถูกตองตาม
ความเปนจริง 

สํานักปลดัฯ 

2 โครงการสงเสริม 
การมีสวนรวมของ
ประชาชน   

- เพ่ือใหประชาชนไดพบปะผูบริหาร
ทองถ่ินใชเปนเวทีในการแลกเปลี่ยน
แสดงความคดิเห็น  ฯลฯ 

-  ผูบริหาร พนักงาน ได
พบปะเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชุมชน  
เชน การจัดสภากาแฟ , 
ออกตรวจเยี่ยมชุมชน
ประจําเดือน ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

1 ป/คร้ัง - ทําใหชุมชนและ
ผูบริหาร- พนักงาน
เทศบาล ไดใชเปนเวทีใน
การแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 

3 
 
 
 
 

โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหแก
คณะกรรมการชุมชน 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ
ใหแกคณะกรรมการชุมชน 
- เพ่ือใหการบริหารงานภายใน
ชุมชนของคณะกรรมการชุมชนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้ึน 

- จัดอบรมใหความรูดาน
การบริหารงานชุมชน
ใหแกคณะกรรมการ
ชุมชนท้ัง ๘ ชุมชน  

๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1 ป/คร้ัง - การบริหารงานภายใน
ชุมชนของคณะกรรมการ
ชุมชนในแตละชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
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ผ.01  
           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
           ยุทธศาสตรท่ี  ๗. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                   ๗.๔  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและสรางระบบใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-  ฝกอบรมเจาหนาท่ีเก่ียวกับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ท้ัง ๕ สํานัก/กอง ๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - บุคลากรของเทศบาล
มีความรูท่ีทันสมัยใน
ระบบสารสนเทศมาก
ข้ึน  

สํานักปลดัฯ 
 

2 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

- เพ่ือจัดทําขอมูลในระบบแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินให
เปนปจจุบัน 

-  ระบบแผนท่ีภาษีมคีวาม
พรอมและมีความถูกตอง
ในการใชงานเปนปจจุบัน  

5๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - การจัดเก็บรายได
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
สามารถรองรับ
เทคโนโลยี เชน  GIS  

กองคลัง 
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ผ.01  
           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
           ยุทธศาสตรท่ี  ๗. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                   ๗.๕ แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๑ โครงการเทศบาล 
พบประชาชน 

- เพ่ือรับทราบปญหาและความ
ตองการของประชาชน 
- เพ่ือเสริมสรางความเขาใจท่ีดี
ระหวางเทศบาลกับประชาชน 
- เพ่ือใหคําแนะนําในการดูแล
สุขภาพของประชาชน 

- ชุมชนท้ัง ๘ ชุมชน 
ในเขตเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 
(2557:50,000) 

 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารและมสีวน
รวมกับการ 
ดําเนินงานของ
เทศบาลและการดูแล
สุขภาพตาง ๆ ฯลฯ 

สํานักปลดัฯ 

๒ โครงการจดักิจกรรม 
วันเทศบาล 

- เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานทศบาล 
ลูกจาง และประชาชนไดจัด
กิจกรรมรวมกัน 

- จัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันเทศบาล  
( ๒๔ เมษายน ) 

5๐,๐๐๐ 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 
(2557:50,000) 

 

 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจาง และ
ประชาชนไดทํา
กิจกรรมรวมกัน 

สํานักปลดัฯ 

๓ โครงการจดัทําวารสาร
เผยแพรขาวสารผลงาน
ของเทศบาล 

- เพ่ือจัดทําเอกสารเผยแพร 
ผลการดําเนินงานของเทศบาล
ใหประชาชน และหนวยงาน 
ตาง ๆ ไดรับทราบขอมลู
ขาวสาร 

- จัดทําเอกสาร
เผยแพรผลงาน  
ประชาสมัพันธ  ฯลฯ  
ของเทศบาล   

๑๐๐,๐๐๐ 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 
(2557:110,000) 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ประชาชนและ
หนวยงานตาง ๆ ได
รับรูผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลและเปน
การเช่ือม
ความสัมพันธระหวาง
ภาคสวนตางๆ 

สํานักปลดัฯ 
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ผ.01  
           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล           
           ยุทธศาสตรท่ี  ๗. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ๗.๕ แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๔ โครงการจดัทําแผนชุมชน - เพ่ือใหชุมชนไดจัดทํา  ทบทวน
แผนพัฒนาของแตละชุมชนเอง 

- ชุมชนจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนตรงกับความตองการ
ของชุมชน 

๒5,๐๐๐ 
(2559:25,000) 
(2558:25,000) 
(2557:25,000) 

 

 ๒5,๐๐๐ 
 

๒5,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - ชุมชนมี
แผนพัฒนาของ
ชุมชนเองและ
ประสานการพัฒนา
รวมกับทศบาล 

กองการศึกษา 

5 โครงการประชาคมเทศบาล -เพ่ือใหประชาชนไดมสีวนรวม 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
การบรหิารงาน ฯลฯ ของ เทศบาล 

- ประชาชน ชุมชน  ชมรม 
ฯลฯ สมาคม  สถานศึกษา  
หนวยราชการอ่ืนๆ   

๒๐,๐๐๐ 
(2559:15,000) 
(2558:15,000) 
(2557:15,000) 

 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง - รับทราบถึง
ปญหาและความ
ตองการของ
ประชาชนโดยตรง 

สํานักปลดั ฯ 
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ผ.01  

           ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
           ยุทธศาสตรท่ี  ๗. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ๗.๖ แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 
 ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานของศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ 

- เพ่ือใหศูนยรวมขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- อุดหนุนงบประมาณใหแก  อบต. 
กายูคละ  เพ่ือสนับสนุนเปน
คาใชจายโครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานของศูนยรวมขอมลู
ขาวสารการซื้อหรือการจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ 

 15,๐๐๐ 
(2559 : 15,000) 
(2558 : 15,000) 
(2557 : 15,000) 

 15,๐๐๐ 15,๐๐๐  1 แหง - องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถ
ใชศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือ  
จัดจางขององคการ
บริหาร สวนตําบล
ระดับอําเภอเปน
สถานทีก่ลางในการ
จัดซ้ือจัดจาง 

กองคลัง 

2 โครงการปรับปรุงและ
ติดตั้งเพ่ิมเติมระบบ
กระจายเสียงชนิดไรสาย 

- เพ่ือเปนชองเผยแพร
ประชาสมัพันธการดําเนินงาน
ขององคกรและบริการ
ประชาชนใหท่ัวถึง 

- ปรับปรุงและติดตั้งเพ่ิมเตมิระบบ
กระจายเสียงชนิดไรสายใหสัญญาณ
ชัดเจนครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี 

1๐๐,๐๐๐ 
 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

8 ชุมชน - ทําใหประชนไดรับ
แจงขาวสารมี
ประสิทธิภาพทัว่ถึง
และรดเร็วย่ิงขึ้น 

สํานักปลดัฯ 

 80 
 



 
แบบ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาบัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
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ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  บุกเบิก สราง ปรับปรุง  บํารุง 44 48,521,600   44 48,521,600   44 48,521,600   132 145,564,800    

รักษาทางคมนาคม  สะพาน  เขื่อน  ระบบระบายน้ํา -                
๑.๒ แนวทางการพัฒนา สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค  2 270,000        2 270,000        2 270,000        6 810,000        
บริโภค

๑.๓ แนวทางการพัฒนา จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง 4 1,105,000     4 1,105,000     4 1,105,000     12 3,315,000     
และผังตําบล

๑.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 1 200,000        1 200,000        1 200,000        3 600,000        
๑.๕ แนวทางการพัฒนา จัดใหมีไฟฟาและระบบ 4 1,000,000     4 1,000,000     4 1,000,000     12 3,000,000     
โทรคมนาคมอยางทั่วถึง

รวม 55 51,096,600  55 51,096,600  55 51,096,600      165 153,289,800    
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร
ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 รวม ๓ ป



ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบ 8 3,760,000     8 3,760,000     8 3,760,000     24 11,280,000   

ยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น

๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน 7 3,065,400     7 3,065,400     7 3,065,400     21 9,196,200     

แกผูดอยโอกาสทางสังคม 

๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย 23 1,432,000     23 1,432,000     23 1,432,000     69 4,296,000     
โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะ 4 280,000        4 280,000        4 280,000        12 840,000        
ยาเสพติด

2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และ 11 6,450,000     11 6,450,000     11 6,450,000     33 19,350,000   
นันทนาการ

2.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการ 7 1,002,000     7 1,002,000     7 1,002,000     21 3,006,000     
พัฒนาดานการสาธารณสุข

2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1 30,000          1 30,000          1 30,000          3 90,000          
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเชียน

รวม 61 16,019,400   61 16,019,400   61 16,019,400   183 48,058,200   
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม ๓ ป
ยุทธศาสตร

ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62



ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

3) ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการจัดระเบียบชุมชน/

สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับ 4 650,000        4 650,000        4 650,000        12 1,950,000     

การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทา 3 750,000        3 750,000        3 750,000        9 2,250,000     
สาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น

3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการ 3 610,000        3 610,000        3 610,000        9 1,830,000     
รักษาความสงบเรีบรอยในทองถิ่น

3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพ 1 300,000        1 300,000        1 300,000        3 900,000        
ในการแกปญหาความมั่นคง

รวม 11 2,310,000     11 2,310,000     11 2,310,000     33 6,930,000     
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร
ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 รวม ๓ ป



ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๔) ยุทธศาสตร ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น 3 600,000        3 600,000        3 600,000        9 1,800,000     

และเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น 1 100,000        1 100,000        1 100,000        3 300,000        
4.3 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1 500,000        1 500,000        1 500,000        3 1,500,000     
4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว 1 200,000        1 200,000        1 200,000        1 600,000        
เชิงอนุรักษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน -                
4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 1 300,000        1 300,000        1 300,000        3 900,000        

รวม 7 1,700,000    7 1,700,000    7 1,700,000        21 5,100,000     
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

รวม ๓ ป
ยุทธศาสตร

ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62



ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๕) ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 600,000        1 600,000        1 600,000        3       1,800,000     
5.2 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึก 1 100,000        1 100,000        1 100,000        3       300,000        
ในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 4 1,836,300     4 1,836,300     4 1,836,300     12     5,508,900     
5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบ 2 700,000        2 700,000        2 700,000        6       2,100,000     
บําบัดน้ําเสีย

๕.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 1 300,000        1 300,000        1 300,000        3       900,000        

รวม 9 3,536,300    9 3,536,300    9 3,536,300     27 10,608,900   
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร
ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 รวม ๓ ป



ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

6) ยุทธศาสตร ดานศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่น

๖.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 7 752,000        7 752,000        7 752,000        21 2,256,000     

ศิลปวัฒนธรรม
6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล 1 50,000          1 50,000          1 50,000          3 150,000        
6.3 เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลป 2 691,300        2 691,300        2 691,300        6 2,073,900     
วัฒนธรรมทองถิ่น

6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและ 1 50,000          1 50,000          1 50,000          3 150,000        
โบราณสถานในทองถิ่น

6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก 13 1,700,000     13 1,700,000     13 1,700,000     39 5,100,000     
เยาวชนและประชาชน

รวม 24    3,243,300    24 3,243,300    24 3,243,300     72 9,729,900     
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

รวม ๓ ป
ยุทธศาสตร



ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

7) ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล

7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม 2 350,000        2 350,000        2 350,000        6 1,050,000     

แกบุคลากรในองคกร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจน 49 3,421,000     49 3,421,000     49 3,421,000     147 10,263,000   
สถานที่ในการปฏิบัติงาน

7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลัก 3 180,000        3 180,000        3 180,000        9 540,000        

ธรรมาภิบาล
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย 2 550,000        2 550,000        2 550,000        6 1,650,000     
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อ 5 245,000        5 245,000        5 245,000        15 735,000        
การบริการประชาชน

7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพร 2 115,000        2 115,000        2 115,000        6 345,000        
การดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

รวม 63    4,861,000     63      4,861,000     63     4,861,000     189   14,583,000   

รวมทั้งสิ้น 230  82,766,600  230    82,766,600  230   82,766,600   690   248,299,800    
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ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)

เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส



 

  

 
สวนที่  4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
เทศบาลตําบลบูเกะตาไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ.๒๕๔๘  ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

๑. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้  
ใหจัดทําประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
เม่ือโครงการในแผนพัฒนาสามปไดรับการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ไดรับอนุมัติ  และประกาศใชตามข้ันตอนเรียบรอยแลว ใหเขาสูข้ันตอนของการติดตามและประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติการติดตามและประเมินผล ซ่ึงกอนเริ่มการติดตามประเมินผล จะตองทําความเขาใจ
ในวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน / โครงการใหชัดเจนกอนวาจะติดตามประเมินผลอะไร อยางไร 
เพราะสิ่งเหลานี้จะเชื่อมโยงไปถึงการเลือกวิธีการติดตามผล และตัวชี้วัดท่ีใชในการติดตามผลตาง ๆ 

ตัวช้ีวัดการประเมินผล – ตองสามารถใหคาหรือบงชี้ถึงคุณลักษณะท่ีชัดเจนของสิ่งท่ีจะวัด 
ท้ังตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

เง่ือนไขดานเวลาและสถานท่ี – ตองระบุชวงเวลาและสถานท่ีของสิ่งท่ีจะวัดใหชัดเจนเพ่ือ
ประโยชนในการเปรียบเทียบใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 

ผลลัพธของการดําเนินงาน   –  เปนการประเมินความสําเร็จของงาน ซ่ึงสามารถแยกได
เปนการประเมินผลผลิตของงาน และการประเมินผลกระทบของการพัฒนา ดังนี้ 

๑. ผลผลิตของงาน (Output) - มี  ๒  ลักษณะ คือ 
 - ผลความกาวหนาของการดําเนินงานในแตละชวง ดัชนีท่ีใชวัดความกาวหนา 

ของงานจะไดมาจากเกณฑหรือคามาตรฐานของโครงการท่ีเคยทําไว 
 - ผลการดําเนินงานเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ เปนผลสําเร็จของงานตามเปาหมาย 

 ซ่ึงสามารถตรวจสอบวัดไดอยางเปนรูปธรรม 
๒. ผลกระทบของการพัฒนา (Outcome) – มี  ๒  ลักษณะ คือ 
 - ผลกระทบระยะสั้น (Effects) เปนผลเบื้องตนท่ีไดจากแผนงาน/โครงการ 
 - ผลกระทบระยะยาว (Impacts) เปนผลท่ีมีตอคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชน 
ข้ันตอนในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดไปใชในการปรับตัวใหทันกับสถานการณและตัวชี้นําการ

ดําเนินงานตอไปไดอยางตอเนื่อง ประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้ 
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๑. ข้ันการจําแนกองคประกอบหลักและการกําหนดมาตรฐานดัชนีของแผนงาน/โครงการ 
องคประกอบหลัก ไดแก วัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงาน การใชทรัพยากรท้ังดาน

งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลท่ีจําเปนตอการสรางกรอบการติดตามประเมินผล
ความสําเร็จ ผลกระทบของแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน 

วัตถุประสงคของโครงการ เปนสวนท่ีบอกถึงผลตอบแทนหรือผลประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับเม่ือโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น  ตามระยะเวลาท่ีกําหนด การประเมินวาโครงการประสบความสําเร็จ 
สามารถบรรลุผลตามท่ีกําหนดไวหรือไม จําเปนตองเปรียบเทียบระหวางผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ซ่ึงโครงการไดระบุไวในสวนวัตถุประสงคนั่นเอง โดยวัตถุประสงคจะตองถูกแปลงคาเปนตัวชี้วัดท่ีสามารถใชวัด
ไดอยางชัดเจน เพ่ือใหสามารถวัดและเปรียบเทียบได 

สําหรับขอมูลในเรื่องข้ันตอนการดําเนินงานในแตละชวงเวลา เปนขอมูลท่ีใชกําหนดกรอบ
การติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรประเภทตาง ๆ จะเก่ียวของกับ
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการ 

๒. ข้ันการกําหนดขอมูลและแหลงขอมูลท่ีจําเปนตอการพัฒนาดัชนี 
จากข้ันตอนท่ีนําองคประกอบหลักมากําหนดกรอบการประเมินผลและแปลงเปนดัชนี 

ชี้วัดผลลัพธของโครงการ รวมท้ังเกณฑติดตามความกาวหนาของโครงการ มาถึงข้ันตอนท่ีผูประเมินผลตอง
กําหนดประเภทขอมูล ตลอดจนแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการติดตามประเมินผล โดยประเภทของ
ขอมูลอาจแบงไดในหลายลักษณะ  อาทิ แบงเปน ๒  ประเภทตามคุณลักษณะของขอมูล ไดแก ขอมูลเชิง
ปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถแบงตามการจัดเก็บเปน ๒ ประเภท คือ ขอมูลท่ียัง 
ไมมีการจัดเก็บมากอน (ขอมูลระดับปฐมภูมิ) เม่ือตองการใชขอมูลจึงตองมีการสํารวจเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
อีกประเภทหนึ่งคือ ขอมูลท่ีมีผูรับผิดชอบจัดเก็บไวแลว (ขอมูลระดับทุติยภูมิ) 

๓. ข้ันการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
เม่ือทราบถึงประเภทของขอมูลและแหลงท่ีมาของขอมูล ผูประเมินผลจะตองเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีตองใชในการวิเคราะห เพ่ือประเมินความกาวหนาผลการดําเนินงาน ท้ังผลกระทบและผลสําเร็จ
ตลอดจนปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  จากนั้นประมวลเปนขอเสนอแนวทางการดําเนินงาน 
ในดานตาง ๆ อาทิ แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาว  แนวทางปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไปในอนาคต  แนวทางท่ีจะนําประสบการณของโครงการไปประยุกตใชกับโครงการอ่ืน ๆ 
เหลานี้เปนตน 

๔. ข้ันความถ่ีของการสํารวจ  การรายงานผลตอองคกร/กลไกท่ีเก่ียวของและการ
มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ 

ภายหลังการจัดทํารายงานติดตามประเมินผล โดยสรุปสถานการณ ขอผิดพลาด ผลสําเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ผูประเมินผลจะตองนําเสนอรายงานผลการ
ประเมินเพ่ือเปนสารสนเทศยอนกลับ ( Feed  Information Back ) ใหกับผูเก่ียวของท้ังหมดในทุกระดับ เพ่ือ
ทราบความสําเร็จ ความกาวหนา ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข หรือความลมเหลว ท้ังนี้เพ่ือจะไดนํามา
เปนสารสนเทศในการตัดสินใจในทุกระดับตอไป 
4.2 ระเบียบ วิธีในการและเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผลเปนกระบวนการวิเคราะหเง่ือนไขและสถานการณการดําเนินงาน
ขององคกร ท้ังกอนการพัฒนา ระหวางการพัฒนา และผลลัพธของการพัฒนา ในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนนั้น จะแบงการประเมินผลออกเปน 3 หวงเวลา ดังนี้ 
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๑. การประเมินผลกอนการดําเนินงาน – มีประเด็นในการประเมินท่ีสําคัญอยางนอย  ๒ 
ประเด็น คือ 

 - ความสอดคลองและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดกับ เปาหมายท่ี
ตองการใหสําเร็จ 

 - ความเหมาะสมของปจจัยนําเขา  (Input)  และวิธีการปฏิบัติตามแผน (Process)  
วามีความพรอม ความเหมาะสมหรือไม เพ่ือท่ีจะไดนําแผนไปใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเรียก
อีกอยางวาการตรวจสอบระบบนําสง 

๒. การประเมินผลระหวางการดําเนินงานตามแผน  –  มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะทราบความ
เท่ียงตรงของแผนวายังคงมีความสอดคลองกับความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม ท้ังในดานของปจจัย
นําเขา (Input) และกระบวนการทํางาน (Activity Process)  
                      ท้ังนี้ เพ่ือเปนสารสนเทศสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจปรับปรุง/พัฒนาแผน หรือเรียกวา
การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ท้ังนี้ผลจาการประเมินจะตองตอบคําถามใหไดวาระบบการนําสง
ยังมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร และจะตองพัฒนา/ปรับปรุงอะไรหรือไม 

๓. การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการดําเนินการ – เม่ือการปฏิบัติตามแผนในระดับตาง ๆ  
ไดเสร็จสิ้นลง ตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผนก็คือ ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว ดังนั้น  
การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผนก็คือ  การประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายท่ีกําหนดนั้นเอง  
ท้ังนี้จะตองมีการกําหนดเกณฑในการวัดในทุกตัวชี้วัด เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีเปนรูปธรรม(เชิงปริมาณ) 
นอกจากนี้ สิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดในระบบการประเมินผลคือ การนําผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจ 
เพ่ือเรงรัด ชะลอ ปรับปรุง หรือยกเลิกการดําเนินงาน 

 
 

………………………………………… 
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