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ค ำน ำ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒  ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดย
ต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนกระทรวงยุทธศาสตร์จังหวัด  
ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอ เป็นสําคัญ 

แผนพัฒนาห้าปีซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทําขึ้นแล้ว  ไปสู่การปฏิบัติและจะต้องสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้น
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี ทั้งนี้การ
จัดทําแผนพัฒนาห้าปี จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปีอย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 

สําหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ.2561-2565 ฉบับนี้  เป็นแผนพัฒนาที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการประชาคม  ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการนํานโยบายของรัฐบาล  และทิศทางการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาอําเภอไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบลตามศักยภาพพ้ืนที่   และปัญหาความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่  เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแผนชี้นําหรือทิศทางในการพัฒนาตําบล
ในภาพระยะยาว 5 ปีและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ด้วยปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ประชาชน  และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาในขณะนั้น   

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนการพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนดในวิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสะเตงนอก  และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 34.78 
ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองยะลาประมาณ 2 กิโลเมตร  มีอาณาเขต 
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.เขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลบุดีและอบต.บันนังสาเรง อ าเภอเมือง  
      จังหวัดยะลา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.วังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลนครยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 

จุดเริ่มต้นของการปกครองท้องถิ่นในต าบลสะเตงนอก  เริ่มต้นตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538  จากเดิมเป็นสภาต าบลสะเตง
นอกเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลสะเตงนอก  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแก่การบริหารกิจการและการท านุบ ารุง
ท้องถิ่น  ต่อมาได้ยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบลสะเตงนอก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550  ซึ่งตามหลักภูมิศาสตร์ของ
ต าบลสะเตงนอกซึ่งเป็นต าบลที่ติดกับเทศบาลนครยะลาท าให้สภาพบ้านเมืองเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  
กระทรวงมหาดไทยเองก็เห็นถึงสภาพความเป็นไปของบ้านเมืองที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เพ่ิมขึ้น  สมควรเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ดังนั้นในปี 2554 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง
เทศบาลเมืองสะเตงนอกขึ้นมา  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  และมีฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ขนาดกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลสะเตงนอก มีเนื้อที่ประมาณ 34.78 ตารางกิโลเมตร  หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีทั้งหมดจ านวน  13 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

หมู่ที่  1  บ้านเบอร์เส้ง   
หมู่ที่  2  บ้านหลักห้า          
หมู่ที ่ 3         บ้านเปาะยาน ิ   
หมู่ที่  4 บ้านนัดโต๊ะโมง   
หมู่ที ่ 5 บ้านบาโงยบาแด   
หมู่ที่  6 บ้านตะโล๊ะกือบอ   
หมู่ที่  7  บ้านนิบงบารู   
หมู่ที่  8 บ้านก าปงบูเก๊ะ   
หมู่ที่  9 บ้านกือแลมะห์   
หมู่ที่  10  บ้านตือเบาะ   
หมู่ที่  11 บ้านก าปงตือเงาะ  

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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หมู่ที่  12 บ้านลาโจ๊ะ   
หมู่ที่  13  บ้านปรามะ   
 

 
แผนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

  1.  นายเกษมสันต์ สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
  2.  นายสมาน  หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
  3.  นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
  4.  นายถาวร  นวลปาน รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

5.  นายบพิตร  อินทราช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
  6.  นายอับดุลวาหะ ตาเละ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

  7.  นางรอฮานี  จารู  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

1.   นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
  2.   นายอดุลย์  แวโวะ  รองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
  3.   นายบากอรี  บาเก็ง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1 
  4.   นายกราซี  แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1 

5.   นายอับดุลนาเซร์ ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1 
6.   นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1 
7.   นายบัญชา  ศิร ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 
8.   นายสมชัย  หิตานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 
9.   นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 
10. นางอุมาพร  ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 
11. จ.ส.ต.วราดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 
12. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 
13. นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3 
14. นายอับดุลเลาะ กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3 
15. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3 
16. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ จ านวน 5 ส านัก/กอง 

โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  ส านักปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานสังคมสงเคราะห์ การจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาล งบประมาณ การจัดท าร่างข้อบังคับการจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกเทศบาล การด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับ
บัญชา  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด  งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  งานทะเบียนและบัตร รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

2. กองสาธารณสุข 

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบลการวางแผนการสาธารณสุขและการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  การเฝ้าระวังโรค  การเผยแพร่ฝึกอบรมการให้
สุขศึกษา  การจัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุม
การฆ่าสัตว์  จ าหน่ายเนื้อสัตว์  การบริการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง   

3.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการ

เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ  การ
เบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวันการรับ และจ่ายขาดเงิน
สะสมของ เทศบาล  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของเทศบาล    
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

4.  กองช่าง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของ เทศบาล  การอนุมัติ 

เพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบ ารุงซ่อมและจัดท าทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลการให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้างแก่
เทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

5.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการ
วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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ด้านการคลังท้องถิ่น 
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก   มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  การ

ช่วยเหลืองานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ในการ
ด าเนินงานต่างๆ  เช่น  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล, ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุม
การจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นที่ราบ
ลุ่มและเนินสูง ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 
35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – มกราคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรง
และมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง  

1.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลสะเตงนอก  เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินทรายและ
หินควอตไซด์ ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่เนินเขา  เป็นดินปนหินเหลี่ยม ตั้งแต่ระดับความลึก 25 – 100 เซนติเมตร และ
เป็นดินที่เกิดจากตะกอนทับถมของตะกอนล าน้ า เป็นกลุ่มดินนา ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงและเป็น
ดินราบลุ่มน้ าท่วมถึงรวมทั้งเป็นดินบริเวณลานตะพักล าน้ าต่ า  

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  แหล่งน้ าธรรมชาติ ในต าบลสะเตงนอก ได้แก่ที ่
    ล าห้วย  7 แห่ง   
    หนองน้ า 2 แห่ง   
    ล าคลอง  2 แห่ง   
    บึง  11 แห่ง   
    แม่น้ า   - แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน  3 แห่ง  
    อ่ืนๆ (ระบุ)  - แห่ง   

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก
ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบและทางราชการปลูกในวันส าคัญของชาติ   
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 2.1 เขตการปกครอง  เทศบาลเมืองสะเตงนอก ประกอบด้วยหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านเบอร์เส้ง  นายอับดุลการิม กรียอ  เป็นก านันต าบลสะเตงนอก 
หมู่ที่  2  บ้านหลักห้า         นายมะยูโซ๊ะ  โตะแว  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 3         บ้านเปาะยาน ิ  นายภูวนัย  มะดอลอ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4 บ้านนัดโต๊ะโมง  นายมะอีซอ  สามะ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5 บ้านบาโงยบาแด  นายมูห ามัดไพซอล  กะโด  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6 บ้านตะโล๊ะกือบอ  นายอาบูบากา  มาลี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านนิบงบารู  นายอับดุลวาฮับ  วาแม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8 บ้านก าปงบูเก๊ะ  นายสะรี  อูมา     เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9 บ้านกือแลมะห์  นายจรัส  จันรัตนา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10  บ้านตือเบาะ  นายแมรโซร์  แยนา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11 บ้านก าปงตือเงาะ นายมะดิง  จิใจ     เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  12 บ้านลาโจ๊ะ  นายมะลีเปง  โต๊ะกูเวง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  13  บ้านปรามะ  นายอาหามะ  อาแด  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 
 2.2 การเลือกตั้ง   

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ มีทั้งหมด  13  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่
จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  
การแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก คือ ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้
ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน  

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจ านวน 3 เขต คือ  
    -  เขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 5, 6 และ 11 

-  เขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 9, 10 และ 12 
-  เขตเลือกตั้งที่ 3 จ านวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3, 4, 7 และ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน  13  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. 2562) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

1 บ้านเบอร์เส้ง 1,885 1,917 1,716 

2 บ้านหลักห้า 842 1,201 1,213 

3 บ้านเปาะยานิ 1,815 2,207 2,191 

4 บ้านนัดโต๊ะโมง 1,019 1,234 1,254 

5 บ้านบาโงยบาแด 334 740 738 

6 บ้านตะโละกือบอ 707 1,140 1,151 

7 บ้านนิบงบารู 684 1,023 1,021 

8 บ้านก าปงบูเก๊ะ 379 650 643 

9 บ้านกือแลมะห์ 2,208 2,278 1,952 

10 บ้านตือเบาะ 1,532 1,295 1,124 

11 บ้านก าปงตือเงาะ 439 683 717 

12 บ้านลาโจ๊ะ 1,740 1,739 1,467 

13 บ้านปรามะ 290 710 671 

 13,874 16,817 15,849 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนเทศบาลเมืองสะเตงนอก ณ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ประชากร 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ณ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
ที ่

หมู่บ้าน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  
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  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีสถานศึกษาท้ังหมด 42 แห่ง ดังนี้   

 

  สถานศึกษา จ านวน (แห่ง) 

1. ศูนย์การเรียนชุมชน 1 

2. โรงเรียนอนุบาลเอกชน 5 

3. โรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 1 

4. โรงเรียนประถมศึกษา 4 

5. ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 3 

6. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 7 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 

8. ศูนย์อบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลาม (โรงเรียนตาดีกา) 16 

รวม 42 
 
 

สภาเด็กและเยาวชนต าบลสะเตงนอก 
 เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  1  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนต าบลสะเตงนอก   มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในต าบลสะเตงนอกภายใต้หลักการ 
“เด็กน าผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและ
เยาวชนมีส านักงานตั้งอยู่ที่  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  โดยได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการ
ด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

4.2  สาธารณสุข     
การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 3 แห่ง ได้แก่  
      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลสะเตงนอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ต าบลสะเตงนอก 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบาโงยบาแด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต าบลสะเตงนอก 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิบงบารู ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต าบลสะเตงนอก   
 

 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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4.3  อาชญากรรม 
  เทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลเมืองสะเตงนอกก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะใน
สถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้ง
เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุ
ไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได้              

4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง

ยะลาได้แจ้งให้กับเทศบาลเมืองสะเตงนอก  นั้นพบว่าในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  
หน่วยงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอกที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองสะเตง
นอกสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาล
เมืองสะเตงนอกก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 4.5  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(5)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(6)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(7)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(8)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(9)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
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            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เทศบาลเมืองสะเตงนอกติดต่อกับเทศบาลนครยะลา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลาและอ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี  โดยมีถนนหลายสายท าให้การเดินทางสะดวก  ส่วนสภาพการจราจรมีปัญหาติดขัดบ้างในช่วงเวลา
เร่งด่วนโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง   ส าหรับถนนภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก ถนนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสะ
เตงนอก เป็นถนนหินคลุก  คอนกรีตและลาดยาง ตามล าดับ 
  ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนใน
ปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง 
  สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พ้ืนผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพค่อนข้างดี และเชื่อมต่อกับ
เทศบาลนครยะลาและถนนลาดยางผ่านเส้นทางกลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและมีรถสองแถวเข้าออกบางหมู่บ้านที่อยู่
ห่างไกล 
  ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตเทศบาลและ
ชุมชนนอกเขตเทศบาลที่ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี   ถนนภายในเทศบาลโดยส่วน
ใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับและ
เชื่อมต่อการคมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายท่ีดียิ่งขึ้น 
  การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันเทศบาลเมืองสะเตงนอก ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
 5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น ๙๙ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่
จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

5.3 การประปา 
การประปาของเทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่มีกิจการประปา  แต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง 

และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่าน
มามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางเทศบาลได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ าและสามารถแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชนได้ เทศบาลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการ
ในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไป  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก  สระน้ า หนองน้ าและแหล่งน้ าผิวดิน    
         5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ไมค่่อยมีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยม
ใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่ 

 
 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีไปรษณีย์สาขาย่อย 1 แห่ง  และมีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  2  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย์   
  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
  -  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาด
แคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองสะเตงนอกในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชน
เดือดร้อนหรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อนก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนที่ต าบลสะเตงนอก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตร
ที่ส าคัญ  ได้แก่  ท าสวนยางพารา  สวนปาล์ม  สวนผลไม้  ท านา  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมี
ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป 

6.2  การประมง 
  ในเขตพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอก เกษตรกรท าอาชีพประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาและมีการจับปลา
ตามธรรมชาติบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอก เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือและแพะ เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

โรงแรม/รีสอร์ท    จ านวน  5 แห่ง 
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ   จ านวน           63 แห่ง       

 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอกไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  
เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอกมีอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  ได้แก่ โรงงานแปรรูปไม้
ยางพารา โรงงานน้ ายาง โรงงานผลิตขนมจีน  
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

เทศบาลเมืองสะเตงนอกมีตลาดการค้าท่ีส าคัญ จ านวน 1 แห่ง ที่ทางเทศบาลสามารถจัดเก็บรายได้ได้เอง 
คือ 1. ตลาดเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 9  ส่วนการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  
เป็นกิจการค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเขียนแบบเรียน  
เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องยนต์การเกษตร พันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร เวชภัณฑ์  สถานประกอบอาหาร และ
สินค้าอุปโภคบริโภค จ าแนกประเภทกิจการต่างๆ ได้ดังนี้   
   มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จ านวน 2  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนและกลุ่มผลิตไบโอดีเซล 

6.  ระบบเศรษฐกจิ 
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6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน แต่
ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีการจ้างแรงงานเยอะ และปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี  ซ่ึงปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 

 
 

7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลสะเตงนอก  จะนับถือศาสนาอิสลาม พุทธและคริสต์  โดยมีศาสนสถาน  ดังนี้ 
   1. มัสยิด จ านวน 21 แห่ง 
   2. วัด  จ านวน  3 แห่ง 
   3. ศาลเจ้า   จ านวน  2 แห่ง 
  

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
วัฒนธรรมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
   1.  งานประเพณีชักพระ 
   2.  งานประเพณีสงกรานต์       

3.  งานประเพณีเข้าพรรษา       
4.  งานประเพณีออกพรรษา       
5.  งานประเพณีลอยกระทง 

   6.  งานประเพณีกวนอาซูรอ 
  7.  งานประเพณีละศีลอด  
7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การผลิตหมวก
กะปิเยาะและเครื่องแต่งกายมุสลิม 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูและภาษาใต้    

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลสะเตงนอกมีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น หมวกกะปิเยาะและ
เครื่องแต่งกายมุสลิม  
 
 
 
 
 
 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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8.1 น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากผิวดิน ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณเพียงพอแต่พ้ืนที่บางแห่งไม่สามารถน ามาใช้ดื่มและ
อุปโภคได้ 

8.2 ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอกไม่มีป่าไม้  
8.3 ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอกไม่มีพ้ืนที่ภูเขา แต่จะมีลักษณะเป็นที่ลุ่มและพ้ืนที่ราบสูง 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของต าบลสะเตงนอกส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นสวน นา  ไร่  ที่อยู่อาศัย 
ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  แต่จะมีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศบ้างเล็กน้อย เช่น การเผาขยะของครัวเรือน การ
เลี้ยงสุกร และการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  โดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี  และมีแหล่ง
น้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  มีการจัดโครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

************************************ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
  
 
 
 

 
 
 1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบรูณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟ้ืนฟ ูการใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาค
ที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 



18 
 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  2574  จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากข้ึนเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่จะ
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ส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผล
ต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มี
พลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ 
และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วง
โซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
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โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
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สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
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(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนษุย ์
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(5) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(7) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ

ภาค 
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 2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้
น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
3.1 วัตถุประสงค์  

   3.2 เปูาหมายรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
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4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  

 
 3.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

3.1 แผนพัฒนาภาคใต้ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีดังนี้ คือ 
  (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน      
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร  
พัฒนาการท่องเที่ยว 
  (2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่                
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  พัฒนา    
รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 
  (3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการ
พัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ  การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถ          
พ่ึงตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และการ
อ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น  และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้      
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (5) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์      
อย่างยั่งยืน  โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้านคุณภาพ
ชีวิต 
 
 3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  (1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วยชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง  เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม  พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์  
พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล    
และการเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  
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  (2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา  ภูเก็ต  กระบี่ และตรัง  เน้นการ
รักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล  เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว 
  (3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส  เน้น
การคุ้มครองความปลอดภัย  การอ านวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน    แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท าและยกระดับคุณภาพชีวิต  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ  และการบริหารจัด การเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
  โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)  

(1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ 
(2) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร 
(3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนังและลุ่มน้ าทะเลสาปสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ า 
(4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
(5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
(8) โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ 
(9) โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร 
(10) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
(11) โครงการฟื้นฟูการท านาในพืน้ที่นาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้องมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดยะลา เทศบาลจึงได้น า

กรอบจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา  มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมคุณธรรมในสังคม  สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกับทุก
ภาคส่วน  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา มีรายละเอียดดังนี้  

 
 

แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 
“คุณภาพชีวิตม่ันคง เกษตรม่ังคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของระบบการ
บริหารจัดการ
การเกษตร

และ
อุสาหกรรม
ต่อเนื่องจาก

ภาค
การเกษตรที่
แข่งขันได้ 

การเสริมสร้าง
ความเข้มแข้ง

ของ
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ 
วัฒนธรรมและ

ท่องเที่ยว
ชายแดน 

 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และศักยภาพ
ของประชาชน
ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
การระดมภาคี
ทุกภาคส่วน

ร่วมเสริมสร้าง
ยะลาสันติสุขที่

ยั่งยืน 

1 2 3 4 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
วิสัยทัศน์   “คุณภาพชีวิตมั่นคง  เกษตรมั่งคั่ง  ท่องเที่ยวยั่งยืน”  
 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ 
2. เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนมี

อาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
3. เสริมสร้างการอ านวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
5. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจังหวัด การจัดตั้งจังหวัดแบบบูรณาการ

กับทุกภาคส่วน  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา  

สังคมเมืองยะลามีความมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  ประสบความส าเร็จในการยกระดับศักยภาพใน
หลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่งและมี
คุณภาพ  ชุมชนเข้าถึงและได้รับการเสริมสร้างโอกาส  เป็นสังคมที่มีความเสมอภาค  เติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  จังหวัดยะลาเป็นต้นแบบที่ดีของประเทศ  ที่มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามล าดับความส าคัญ)  

1. ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการส่งออก 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. เสริมสร้างยะลาสันติสุข 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
จากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 

 
วัตถุประสงค ์ 

- สินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  

 
แนวทางการพัฒนา  

1) ยกระดับการผลิตด้านการเกษตรสู่มาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และสร้าง
คุณค่าจากนวัตวิถีของชุมชน 

2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่มของเกษตรกร สถาบันเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
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3) สร้างความม่ันคงทางอาหารแก่ครัวเรือนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเกษตร 
5) ส่งเสริม พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเกษตร 
6) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและพัฒนา

ผู้ประกอบการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ 
7) เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นช่องทางระบบตลาดดิจิตอลและการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ

ทั้งในและต่างประเทศ  
 

ประเด็นการพัฒนาที่  2 
การสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและท่องเที่ยวชายแดน 

 
วัตถุประสงค์  

- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
แนวทางการพัฒนา  

1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
2)  ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
4)  พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
5)  พัฒนาศักยภาพอ าเภอเบตงให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองที่ยั่งยืน  

 
ประเด็นการพัฒนาที่  3 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงค์  

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2) ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
3) ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันและควบคุมโรคของประชากรทุกกลุ่มวัย 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 
5) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช  วิตแรงงานทั้งในและนอกระบบให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน 
6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เฝูาระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครบการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่  4 

การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่ยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค ์ 

- สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตาม
แนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน  
 
แนวทางการพัฒนา  

1) ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
3) พัฒนาระบบปูองกัน แก้ไขภัยพิบัติและการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
5) เสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์และวิถีของประชาชนในพื้นท่ี 
6) สร้างความเข้าใจและอ านวยความเป็นธรรม 
7) สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์   “คุณภาพชีวิตม่ันคง สังคมย่ังยืน ประชาชนมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความพอเพียง ยะลาสันติสุข” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ.2561-2565) 
 

1)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
1.1)  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศกลุ่ม

อาเซียน 
1.2)  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้ได้

มาตรฐานในทุกระดับชั้น 
1.3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.4)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
1.5)  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วนประชาชน ผู้น าและ 

องค์กรชุมชน 
  1.6)  สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬานันทนาการ สุขอนามัยตลอดจนการด ารงชีวิตของ
ประชาชน 
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  1.7)  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน 
  1.8)  วางแผนการจัดระบบเพ่ือรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว 
  1.9)  ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่าง
จริงจัง 
  1.10) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
  1.11) พัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

 
2)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

2.1)   สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.2)   สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 
2.3)   ส่งเสริม สนับสนุนจัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร 
2.4)   พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 

3)  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
3.1)  พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นระบบ

และมีคุณภาพ 
3.2)  พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากรและประชาชนเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ด้าน

ภาษาและการให้บริการ 
3.3)  จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสร้างระบบฐานการจัดเก็บภาษีและพัฒนา

ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
3.4)  พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรม 
3.5)  พัฒนาระบบจดทะเบียนการค้า สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้าการลงทุนและ

กฎระเบียบพิธีศุลกากร 
3.6)  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ ส่งและกระจายสินค้า 
3.7)  จัดท าผังเมืองรวมในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและการลงทุน 
3.8)  ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
3.9)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  
 

4)  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1)   จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและเน้นการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 
4.2)   วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3)   ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดูแล

รักษาทรัพยากรต้นน้ าและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
4.4)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่น 
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5)  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
5.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของ  
5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ

ชุมชน  อัตลักษณ์อาเซียนและเผยแพร่วัฒนธรรม จารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 
5.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
5.4)  จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่อัตลักษณ์ 

ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
5.5)  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน  

 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ด าเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มี 
คุณภาพ การพัฒนาการใช้ภาษา การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาสและผู้พิการให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ซึ่ง
จะเชื่อมโยงกับ 

1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเสริมสร้างความ
เข้มแข้งให้กับชุมชน 

4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
เสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม ด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก การพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการ
อุปโภค บริโภค โดยเชื่อมโยงกับ 

1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได ้

2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมการค้า
การลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตและ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหง-โกลกและเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน 
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4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ของจังหวัดยะลาให้มีคุณภาพ การพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีความเชื่อมโยงกับ 

1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวชายแดน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตร
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 

2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและเมืองท่องเที่ยวชายแดน และ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหง-โกลกและเมืองเบตง 
ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว 

4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัดระบบการบริหารจัดการขยะ การ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการค้าการ

ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 
4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของ
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวรู้จักและมาศึกษาดูงานโดยมีความเชื่อมโยงกับ 

1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วม
เสริมสร้างยะลาสันติสุขท่ียั่งยืน 

2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 
  
 

 
2.1 วิสัยทัศน์ 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
             “ต าบลน่าอยู่  เศรษฐกิจยั่งยืน  ประชาชนมีสุข” 

 
 2.2 ยุทธศาสตร ์

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  7  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเดินเท้า สะพาน คูระบายน้ า คูคลอง 
1.2)  ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3)  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า 

2)  ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
2.1) การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพการรวมกลุ่มการผลิตและเพ่ิมรายได้แก่

ประชาชน 
2.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์

ของชุมชน 
2.3)  ส่งเสริมพัฒนาระบบการเกษตรตามทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4)  ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ติด

เชื้อเอดส์  
3)  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.1)  พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่ม 
3.2)  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ 
3.3)  ส่งเสริมาตรการปูองกัน เฝูาระวังและบ าบัดผู้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 
3.4)  การบริหารจัดการระบบการจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูลและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3.5)  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
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4)  ด้านการศึกษาและกีฬา 
4.1)   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
4.2)   ส่งเสริม/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
4.3)   ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือรักษา

สุขภาพ 
4.4)   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา/การออกก าลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพ 

5)  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันการเกิด

เหตุร้าย/สาธารณภัย 
5.2)  ส่งเสริมงานด้านมวลชน พร้อมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจและการใช้ระบบการข่าว

โดยความร่วมมือจากประชาชน 
5.3)  จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรในการ

ปูองกันและบรรเทาเหตุร้าย/สาธารณภัย 
6)  ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

6.1)  ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
6.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.3)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ 

  7)  ด้านการบริหารจัดการ 
   7.1)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพ่ือประชาชน 
   7.2)  สนับสนุนระบบการมีส่วนร่วมและการปกครองแบบประชาธิปไตย 
   7.3)  พัฒนาระบบงบประมาณการคลังขององค์กร 
   7.4)  จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน 
   7.5)  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้ออ านวยต่อการบริการประชาชน 

 
 2.3  เป้าประสงค์ 
   1)  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการก่อสร้าง ปรับปรุงและขยาย 
โครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ถนน รางระบายน้ า ทาง
เท้า ไฟฟูาและอ่ืนๆ 

2)  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาและเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ประชาชน 
3)  เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกก าลังกาย 
4)  เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ทั้งประจ าชาติและ

ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาการกีฬา การสนับสนุนและท านุบ ารุงศาสนาทุกศาสนาในพ้ืนที่ 
5)  เพ่ือการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับความจ าเป็น

ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
6)  เพ่ือส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
7)  เพ่ือพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8)  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในระบบประชาธิปไตย 
การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
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 2.4  ตัวชี้วดั 
   1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  5 
   2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  
   3)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   4)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   7)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60  
   9)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60  
 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

 
 2.6  กลยุทธ ์

1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
3)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
4)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
5)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
6)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
7)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและ

เพ่ือการอนุรักษ ์ 
8)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
9)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
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10)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

11)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
12)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
13)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที ่
14)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 

17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
18)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
19)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
20)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
21)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

22)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดยะลา 

23)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  24)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

25)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

26)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

27)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์

28) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ   

29)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
2.8 แผนงาน 

  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 

2.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความ
สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  จุดแข็ง (S : Strength)  

1. เป็นเทศบาลที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและมีขีดความสามารถในการ 
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
        2.  พื้นทีใ่นเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าการให้บริการ  
       3.  มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งครัดในศาสนาและหลักการ 
ปฏิบัติ  

 4.  ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการ  
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 5.  เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย 
  6.  เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
 7.  ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 8.  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก 
 9.  มีมัสยิดศูนย์ดะวะห์มัรกัสยะลาซึ่งเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
10. เป็นท้องถิ่นท่ีรองรับการขยายตัวของเมือง 
 

  2) จุดอ่อน (weakness) 
 1. เยาวชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม    
 2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
 3. ประชาชนว่างงาน  
 4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
 5. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ 
 6. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง 
 7. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ากว่ามาตรฐาน 
 8. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง 
  9. ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง 
    10. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน 
    11. ปัญหาการท านา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ท าให้ขาดน้ า จนไม่สามารถท านาได้ 
    12. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกที ่

เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุ
การท าลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
               13. ขาดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

14. เทศบาลเมืองสะเตงนอกขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
 15. งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาในแต่ละปี 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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  3) โอกาส (Opportunity) 
 1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 ก าหนดให้เทศบาลด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในเขตของ

ตน  ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น 
 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ . ศ . 2 5 4 2  ก า ห น ด ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น มี อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร จั ด ร ะ บ บ บ ริ ก า ร 
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) สนับสนุนในการพัฒนา
ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม   
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
 6. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจ านวนมากเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  

 7. รัฐบาลให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี  
 
  4) อุปสรรค (Threat) 

 1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรภายในเขตเทศบาลส่งผลให้ประชาชน 

มีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่ า ง 
ไม่ทั่วถึง 

 3. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรม
ที ่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
 4. ความยากจนจึงท าให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา 

 5. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน  
 6. ค่าตอบแทนในพ้ืนที่ต่ าจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกท างานนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย 
 7. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน 
 8. ปัญหาการขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นท่ี 
                9. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของรัฐบาล 
              10. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร 
              11. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     
   5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 
70 เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนให้ได้
ทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
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ประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์  ปัญหา
คือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

3)  การประปา  เทศบาลไมม่ีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง ไมส่ามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  แตม่ีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปา
ของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  
ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การ
แก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้นั้น  เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป   เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ต่อไป   
   ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มี บาง
ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลได้มีโครงการซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้เทศบาลก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่
ถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่
บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากบ่อบาดาลส่วนตัว    ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  70 เช่น ยางพารา 

ผลไม้ ข้าว อ้อย  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ 
15 – 60 ปีมีอาชีพและ ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาล
บางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มาจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของ
เทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ไม่ค่อยมีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ า  ค่าครองชีพสูง  
มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะ
ฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและ
ส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่รางระบายน้ ามีมากขึ้น ปัญหา
ขยะ เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้
จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบาย
น้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากข้ึน  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน อีกทั้งเทศบาล  ได้แก้ไข
ปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้
ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด 
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  (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  

95  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ท างานนอกพ้ืนที่ในเมือง  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่มีการจ้างแรงงานน้อย เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่
อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด 0 - 6  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐานมาจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลั งกายยังไม่สม่ าเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 90 อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  92  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(อิสลาม, พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท า
กิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ 
รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  
พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุ มชนเห็น
ความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแดนส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง
ร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การ
แก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผล
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เสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
   ด้านยาเสพติด  
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจ ได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้น
พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจาก
ว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไข
ปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่   ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถ
หาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้
ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้
เป็นเมืองน่าอยู ่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีจ านวน 13 หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทน

ของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่างดี ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการ
เลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของ
การเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดย
เรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการ
ประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้
เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  อสม. ผู้น าศาสนาและกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือ
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ  และเทศบาลมีโครงการ
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบางโครงการต้องระงับไว้
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
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  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

3) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ
เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ
และการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

1) ประชาชนต้องการให้มี
การสนับสนุนด้านอาชีพ
เสริม 

- ด้านอาชีพ - ในเขตเทศบาล มีการสร้างงานให้
ประชาชนในพื้นท่ี 

2) ประชาชนในพื้นที่
ต้องการให้มีการ
ศูนย์กลางกระจาย
ผลผลิต 

- ในเขตเทศบาล มีศูนย์กลาง
กระจายผลผลิต
ทางการเกษตร 
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ดาน 
สถานการณ์แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1) ปริมาณขยะเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ในชุมชน - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

2) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

3) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้
เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่
เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

4) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าที่ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน 
น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ มี
ตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

4. ด้านการศึกษา
และการกีฬา 

1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

2) ในเขตเทศบาลไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 
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ดาน 
สถานการณ์แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

1) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สารเสพติด ท าให้
เกิดการโจรกรรมบ่อยครั้ง 

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

2) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้น า 
อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท 

3) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

6. ด้านสังคม 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 
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ดาน 
สถานการณ์แวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

     
7. ด้านการบริหาร
จัดการ 

1) งบประมาณในการซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ในการท างานมีจ ากัด 

- ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล มีการบริหาร
จัดการซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในการ
ท างาน 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 
 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการศึกษา 
ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

กองการศึกษา 
เทศบาลเมือง 
สะเตงนอก 

แผนงานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 
แผนงานการศึกษาไม่

ก าหนดระดับ 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสาธารณสุข 
ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 
เทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

แผนงานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 

แผนงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

แผนงานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

แผนงานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

และการพัฒนาเมืองอย่าง
มีคุณภาพ 

 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

กองช่าง 
เทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

แผนงานไฟฟ้าและถนน 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต

และสวัสดิการ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 
 

แผนงานงบกลาง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

แผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสวัสดิการและ

สังคมสงเคราะห์ 
แผนงานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
แผนงานป้องกันฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 
แผนงานตลาดสด 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 

แผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของ

ชุมชน กองสวัสดิการ
สังคม 

เทศบาลเมือง
สะเตงนอก แผนงานตลาดสด 

แผนงานส่งเสริม
การเกษตร 

6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
เทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานกีฬาและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
เทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

เทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

แผนงานบริหารงานคลัง กองคลัง 
แผนงานป้องกันฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

กองการศึกษา 
แผนงานระดับก่อนวัย
เรียนและปฐมศึกษา 
แผนงานการศึกษาไม่

ก าหนดระดับ 
แผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 

แผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

กองช่าง 

แผนงานกีฬาและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

9 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กองสาธารณสุข 
เทศบาลเมือง
สะเตงนอก แผนงานส่งเสริม

การเกษตร 
กองสวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการส่งเสริมยะลาสันติสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยปิตูสะโน 2 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยบาโงตือเงาะ 1 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ซอยบาโงยตอืเงาะ 2 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.4 
ระหว่างซอยปิตูสะโน – ซอย
บาโงตือเงาะ (โรงอิฐ) 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยปิโตสะนอ  

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยบานา 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ซอยยามา 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ซอยบุหงารายา 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ซอยบุหงาร าไพ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.6 ถนนภายในหมู่บ้านสถิตภิรมย ์

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 
ถนนสายเบอร์เส้ง –  
ก าปงดาระบุด ี

 

ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 ซอยเบอร์เส้ง 4 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.3 ซอยเบอร์เส้ง 9 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.4 ซอยหามะมูซอ 1 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

55 
 

แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.5 ถนนเบอร์เส้ง – ก าปงดาระ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.6 ถนนโปลีบีนา 2 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.7 ซอยโอเอกซ์โอ 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

3.8 ซอยจูโอะ๊ 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

3.9 ถนนโปลีบีนา 3 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
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แบบ ผ. 02 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ซอยบาเก็ง 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 
ซอยปะจูรง ม.1 – ซอยปะจูรง 
ม.12 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 ซอยเบอร์เส้ง 1 คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ซอยเบอร์เส้ง 3 คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.5 ซอยเบอร์เส้ง 7 คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

  
5,625,000.- 

 
5,625,000.- 

 
5,625,000.- 

 
5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

5,625,000.- 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.6 ซอยโปล ี

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.7 
ซอยเบอร์เส้ง 7 (ทางออก
หมู่บ้านสถิตภิรมย์ 2 ขา้ง) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.8 
ท่อบล๊อกระบายน้ าหน้า
โรงเรียนบ้านเบอร์เส้ง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x650 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

4,035,500.- 
 

4,035,500.- 
 

4,035,500.- 
 

4,035,500.- 
 

4,035,500.- 

4.9 ซอยเบอร์เส้ง 1 คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.10 ซอยเบอร์เส้ง 2 คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

5,625,000.- 5,625,000.- 5,625,000.- 5,625,000.- 5,625,000.- 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.11 ซอยโอเอ็กโอ-ซอยเบอร์เส้ง 1 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 ซอยมัสยิดบือแซง 
เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 5.2 ซอยเบอร์เส้ง 4 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.3 ซอยยามาวากัฟ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.1 ซอยมัสยิดบือแซง  

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 4x120x0.40 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

840,000.- 
 

840,000.- 
 

840,000.- 
 

840,000.- 
 

840,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 

7.1 ถนนสายปารามีแต-ตือเบาะ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.1 ซอยเบอร์เส้ง 7 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.2 ซอยปะจูรง 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.3 

โครงการก่อสร้างทางเท้า
พร้อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายปารามแีต-
ตือเบาะ ม.1-ม12 

พื้นที่ 1500 ตร.ม.             
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,000,000.- 
 

2,000,000.- 
 

2,000,000. 
 

2,000,000.- 
 

2,000,000.- 

8.4 ถนนปารามีแต-ตือเบาะ 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ฝายชะบอน้ า 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV กล้อง CCTV 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยมัสยิดก าปง 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยสันติสุข 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ซอยปอเนาะ 3 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.4 ซอยแวหะย ี
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.5 ถนนหลักห้า 1  
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.6 ถนนหลักห้า 1 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.7 ถนนหลักห้า 2 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.8 ซอยแยกเรืองฤทธิ ์
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.9 ซอยหน้าปอเนาะ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.10 ซอยปูลา 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.11 ซอยสวนป่า 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.12 ซอยแตบือแร 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.13 ซอย 1 หนา้วัดหลกัห้า 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.14 ซอย 2 หนา้วัดหลกัห้า 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.15 ซอยวันหะย ี
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยสวนป่า  

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยสวนไผ่ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ซอยกูแตบือแร 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ซอยอินทรชิต 6 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ซอยราษฎรอุทิศ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยมัสยิดบ้านหลักหา้ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 ซอยปอเนาะ 3 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 ซอยกูแตบือแร 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.4 ซอยอุสตาสเฮาะ 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.5 ซอยทางเข้ากูโบร์ (แตบือแร) 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.6 ซอยสันติสุข 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.7 ซอยเปาะอแีต 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.8 ซอยยิเวาะ 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.9 ซอยหน้าปอเนาะ 1 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.10 ซอยหน้าปอเนาะ2 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.11 ซอยปูลา 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.12 ซอยหน้าปอเนาะ 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.13 ซอยแวหะย ี
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.14 ถนนหลักห้า 1 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.15 ถนนหลักห้า 2 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ซอยหน้าปอเนาะบาบอโอ๊ะ  

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 ซอยมัสยิดก าปง 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 ถนนสี่แยกมลายูบางกอก 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ซอยมัสยิดมลายบูางกอก 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.5 
ถนนทางหลวง 410  
(กม.ที่8+100) ถึงบ้านมลายู) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.6 ซอยมัสยิดก าปง – สวนป่า 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 4.6 ซอยปอเนาะ 3 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.7 ถนนทางลัดบ้านพงยือไร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 ซอยอินทราชิต 3 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.2 ซอยอินทราชิต 4 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.3 ซอยเรืองฤทธิ์ 1 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.4 ซอยหลักหา้ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.5 ซอยเปาะอแีต 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.6 ซอยบ้านหลกัห้า 
เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.7 ซอยหลักหา้ 2 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 ซอยเรืองฤทธิ์ 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมกีาร
ระบายน้ าได้รวดเรว็
และลดปัญหาการ

เกิดน้ าท่วมขัง 

ถนนคสล.4x6x0.05            
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

960,000.- 
 

960,000.- 
 

960,000.- 
 

960,000.- 
 

960,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ฝายชะบอน้ า 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง ขุดลอกคูคลอง                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV กล้อง CCTV 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยบาบอ 2 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยมุสลิมพัฒนา 2 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ซอยมุสลิมพัฒนา 3 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.4 ซอยเจ๊ะแว 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.5 ซอยบาบอ 3 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

86 
 

แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.6 ถนนสายดะวะห ์

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.7 ซอยลักษมาน 5 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.8 ซอยลักษมาน 2 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.9 ซอยลักษมาน 4 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.10 ซอยลักษมาน 8 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.11 ซอยเราะมัต 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.12 ซอยละม้ายอุทิศ (นิบงบารู1) 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.13 ซอยตลาดรอมฎอม 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.14 ซอยสวนส้มการยาง 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.15 ซอยอัลนูร 12 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.16 ถนนนูรูลฮูดา 4 ซอย 1 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.17 ซอยหาดใหญ ่
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.18 ซอยเปาะยาน ิ
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.19 ซอยมุสลิมพัฒนา 4 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.20 ถนนนิบงบารู (ซ.เอ็มวู้ด) 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.21 ซอยเปาะยาน-ิเชิงเขา 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.27 ซอยดารุสลาม-เชิงเขา 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยนูรุลฮูดา 4 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยนูรุลฮูดา (เม๊าะซูปา) 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ซอยราษฎรพัฒนา 4 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ซอยอันนูร 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ซอยอันนูร 2  
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.6 ซอยอันนูร์ 5 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.7 ซอยนูรูฮูดา 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.8 ซอยเปาะยานิพัฒนา 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.9 ซอยเปาะยานิพัฒนา 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.10 ซอยปาแดโฆ๊ะ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.11 ซอยบาโร๊ะ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.12 ซอยสุเหร่า 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.13 ซอยข้างสะพานศูนย์ดะวะห์ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.14 ซอยละม้ายอุทิศ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.15 ซอยลักษมาน 14 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.16 ซอยศูนย์ดะวะห ์

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.17 ซอยหลักหนึ่ง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.18 ซอยเชิงเขา 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.19 ซอยจันทร์แกว้ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.20 ซอยเอ็มวู้ด 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.21 ซอยมัสยิดอัลมูบัลร๊อก 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.22 ซอยสวนส้มการยาง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.23 ถนนดะวะห ์1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.24 ถนนดะวะห ์2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.25 ซอยลักษมาน 3 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.26 ซอยลักษมาน 7 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.27 ซอยลักษมาน 9 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.28 
 
ซอยนุรูลฮูดา 2 
 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.29 ซอยมะดาลา 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.30 ซอยมัสยิดดารุสลาม 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.31 ซอยอัลนูร์ 12 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.32 ซอยแรกอัลนูร ์
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.33 ซอยลักษมาน 11 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.34 ซอยอัลนูร์ 6 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.35 
ซอยอัลบารอกัต 2 
(บาโร๊ะ) 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.36 ซอยกูแตบือแร 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.37 
ซอยมัสยิดอัลบารอกัต 1  
(บาโร๊ะ) 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.38 ถนนหมู่บ้านมั่นคง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.39 ซอยเปาะยาน ิ

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยมุสลิมพัฒนา 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 ชุมชนดารุสลาม 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 ซอยอัลนูร์ 12 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.4 ถนนภายในกูโบร ์
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.5 ซอยอัลนูร์ 6 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.6 ถนนเลียบทางรถไฟ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 3.7 ซอยอัลนูร์ 12 

ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.8 ซอยอัลนูร์ 5 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยตะอาวุน 2 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 3.2 ซอยมัรกัส 1 

ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 ซอยมุสลิม 4 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยมัสยิดบ้านหลักหา้ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 ซอยปอเนาะ 3 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 ซอยกูแตบือแร 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.4 ซอยอัลนูร์ 1 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.5 ซอยอัลนูร์ 2 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.6 ซอยนูรูลฮูดา 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.7 ซอยอัลนูร์ 13 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.8 ซอยอัลนูร์ 6 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.9 ซอยก่อนอัลนูร ์
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.10 ซอยมีนา 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

104 
 

แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.11 ซอยมัสยิดดารุสลาม เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.12 ซอยโรงงานกาแฟ 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ซอยศูนย์ดะวะห ์

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 ซอยมัสยิดดะวะห ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 ซอยมุสลิมพัฒนา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ถนนสายเปาะยาน ิ
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.5 ซอยอัลนูร์ 3 มัรกัส 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.6 ซอยโรงตู้เฟอร์นิเจอร์ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

5,625,000.-  
5,625,000.- 

 
5,625,000.- 

 
5,625,000.- 

 
5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.7 ซอยนุรฮูดา 3 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.8 ซอยอัลนูร์ (มัรกัส) 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.9 ซอยอัลนูร์ 4 มัรกัส 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.10 ซอยมัสยิดดารุสสลาม 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.11 ซอยมัสยิดดารูลนา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.12 ซอยมุสลิมพัฒนา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

5,625,000.-  
5,625,000.- 

 
5,625,000.- 

 
5,625,000.- 

 
5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 ซอยสวนส้มการยาง 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.2 ซอยมัสยิดดารุสลาม 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.3 
ซอยมัสซูรอ  
(สายกูโบร์) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.4 ซอยลักษมาน (กะเยาะ) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.5 ซอยลักษมาน 11 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.6 ซอยเชิงเขา 2 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.7 ซอยนูรุลฮูดา (เม๊าะแต) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.8 ซอยนูรุลฮูดา (สุชาติ) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.9 ซอยราษฎรอุทิศ 2 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.10 ซอยราษฎรอุทิศ 3 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.11 ซอยลักษมาน 7 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.1 ซอยมัสตูรอ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.2 ถนนหัวสะพานอัลนูร ์
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.3 ถนนมัรกัส 1 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

8.4 ถนนลักษมาน 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ฝายชะบอน้ า 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง 
ขุดลอกคูคลอง                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV 
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

117 
 

แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยต้นไทร 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยต้นไผ่ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ถนนริมทางรถไฟ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.4 ซอยสุชาดา 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.5 ซอยก่อนนัดโต๊ะโมง 3 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยตักวา 2 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยตักวา 3 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ซอยตักวา 4 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ซอยบูงอตันหยง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ซอยทองบุรี 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.6 ซอยสยามแก๊ส 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.7 ซอยเปาะเฮง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.8 ซอยหลังบ้านผู้ใหญ ่
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.9 
ถนนอิสลาฮียะห์  
(ริมทางรถไฟ) 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.10 ซอยหลังมัสยิดนัดโต๊ะโมง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.11 ถนนริมทางรถไฟ เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.12 ซอยยานยา 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยผู้ใหญ่ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 ซอยหลังวัดเห้งเจีย 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 ซอยมุสลิมสัมพันธ ์
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.4 ซอยหลังมัสยิดนัดโต๊ะโมง 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.5 ซอยสุขถาวร 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยทางเข้ากูโบร์ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 ซอยมัสยิดตักวา 3 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 ซอยมัสยิดตักวา 4 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.4 ซอยมุสลีฮีน 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.5 
ซอยกูโบร์มุลีฮีน 
(ปอเนาะยีฮะ) 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.6 ซอยนนทรีย ์ เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.7 ซอยญัญญษวิทย ์
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ซอยตักวา 2 (โรงน้ าแข็ง) 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 ซอยตักวา 1 (มัสยิด) 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 ถนนนิบงพัฒนา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ซอยสุปราณี 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.5 
ถนนหน้าโรงเรียนนิบงพัฒนา 
(นัดโต๊ะโมง 1) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.6 ถนนริมทางรถไฟ 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.7 ซอยหลังมัสยิด 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.8 ซอยต้นกระท้อน 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.9 ถนนริมทางรถไฟ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.10 ถนนนัดโต๊ะโมง 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.11 ถนนหน้าโรงเรียนนิบงพัฒนา 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.12 ซอยมัสยิดตักวา 2 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.13 ซอยนัดโต๊ะโมง 3 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.14 ซอยตักวา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.15 ซอยสุชาดา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 
ซอยยานยา  
(หน้ามัสยิดนัดโต๊ะโมง) 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.2 ซอยศิริมงคล 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.3 ถนนหลังมัสยิด 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.4 ซอยอุดมทรัพย ์

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x250 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

7.1 ถนนนูรุลฮูดาร์ 4 เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

7.2 
ถนนอิสลาฮียะห์  
(ริมทางรถไฟ) 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.1 ซอยหลังมัสยิด 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.2 ซอยมุสลิมสัมพันธ ์
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.3 ซอยหลังมัสยิดนัดโต๊ะโมง 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

8.4 ซอยหลังโรงเรียนนิบงพัฒนา 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.5 ถนนนัดโต๊ะโมง (หลังมัสยิด) 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.6 ซอยจาเร๊าะ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ฝายชะบอน้ า 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง 
ขุดลอกคูคลอง                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV 
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ถนนปายอ 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ถนนหน้าสนามฟุตบอล 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 
ถนนกือบง-ลางา (บึงยามา) 
เช่ือมต่อ ม.6 ต าบลบันนัง
สาเรง 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 2.2 ซอยละหาร 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ซอยหะยหีะรง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ถนนหน้ามัสยิดอามัน 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 
ถนนหน้าหอพักชาย 
(โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์) 

ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 ซอยนาเดีย 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.4 ถนนบ้านอามัน 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.5 ถนนลางาปายอ 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.6 ซอยมัสยิดอามัน 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.7 ซอยลางา 1 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.8 ถนนลางา-ปายอ 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.9 
ถนนเชื่อต่อถนนสายบาโงยบา
แด-ลางากับถนนสายกูแบปู
ตะ-บ้านอามัน 

ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.10 ซอยบ้านยีฮะ 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ถนนบ้านลางา (หน้ามัสยิด) 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 4.2 

ถนนเชื่อต่อถนนสายบาโงยบา
แด-ลางากับถนนสายกูแบปู
ตะ-บ้านอามัน 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

4.3 ซอยบ้ายยีฮะ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

142 
 

แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 ซอยยีฮะ 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.2 ซอย 8 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.3 ทางเข้ากูโบร์อามัน 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.4 ซอยตาเละ (บา้นอามัน) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.5 ซอยหะยหีะ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.1 ซอยนาเดีย 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 8.2 

ถนนบ้านก าปงตือเงาะ –  
สะเตงนอก 

พื้นที่ 980 ตร.ม.             
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.3 ถนนหน้าวิทยาลยัอาชวีศึกษา 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ฝายชะบอน้ า 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV 
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยซูซู 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยกูโบร์สยาม 2 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ซอยมุสลิมปอเนาะ 1 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.4 ถนนทางเข้าสนามกีฬา 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.5 ซอยมะแซ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.6 ซอยบ้านไทย (กูโบร์สยาม) 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.7 ซอยตะโละซีโป 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.8 ซอยพี่น้อง 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.9 ซอยหลังมัสยิด 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.10 
ถนนตรีมิตร 3  
(ต่อจากถนน คสล.) 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.11 ซอยมุสลิมปอเนาะ 1 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.12 ซอยหลังมัสยิด 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.13 ซอยเทศบาลพัฒนา 1 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.14 ซอยสกุลฮะ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยพระอินทร ์

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยตะโล๊ะบอแร 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 
ซอยมุสลิมปอเนาะ – ตะโละ๊
บอแร 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ซอยตะโล๊ะซีโป 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ซอยแวกาจ ิ
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.6 ซอยประชาสุข 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.7 
ซอยกูแบรายอ  
(ทางเข้าสนามกีฬา)  

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.8 ซอยก าปงกรีแย 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.9 ซอยตะโล๊ะสีโป 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.10 
ซอยบาเฆ็ง 3  
เช่ือมต่อถนนกูโบร ์

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.11 ซอยต้นหย ี

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.12 ซอยมิตรสัมพันธ ์
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.13 ซอยกูแบรายอ 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.14 ซอยกูแบรายอ 2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.15 ซอยเดะแอ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.16 ซอยนายกพัฒนา 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.17 ซอยตือโละสีโป 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.18 ซอยออมสิน 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.19 ซอยตะโละซีโป 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.20 ซอยมิตรสัมพันธ ์
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.21 
ซอยตะโล๊ะบอแร –  
กาปงกรีแย 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.22 ซอยกูโบร์สยาม 2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.23 ซอยรวมมิตร 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.34 ซอยประสานสุข 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยกูแบรายอ 2 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 ซอยบ้านไทย (กูโบร์สยาม) 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 ซอยบ้านไทย 1 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.4 
ถนนหน้าส านกังานเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.5 
ถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาล
พงบูโล๊ะ 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.6 ถนนประชาสุข 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.7 
ซอยนิกร  
(ถนนโรงน้ าแข็ง) 

ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.8 ซอยเจ๊ะโด 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.9 ซอยนายกพัฒนา 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.10 ซอยกูแบรายอ 2 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.11 ซอยหกแสน 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 3.12 ซอยพงษ์พันธ ์

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

3.13 ซอยกูโบร ์
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 
ท่อล าเลียงน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ข้างทาง ถนนผังเมือง 
4 – พงบูโล๊ะ หมู่ที่ 6,9,12 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

ท่อบล็อก 2x2x0.2 ม.      
ยาว 2530 ม.                

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

15,000,000.- 
 

15,000,000.- 
 

15,000,000.- 
 

15,000,000.- 
 

15,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 ถนนหน้ามัสยิดนูรอิสลาม 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 ซอยจาเราะ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ซอยตะโล๊ะบอแร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.5 
ถนนผังเมือง 4 ซ.12 
(บ้านพงบูโล๊ะ) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.6 ถนนสามแยกเทศบาล 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.7 
ถนนริมหมู่บ้านพงบูโล๊ะ 
(เช่ือมต่อต าบลบุดี) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.8 
ถนนกูโบร์  
(สนามสอนขับรถยนต์) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.9 
ถนนรอยต่อ ม.6 ต.สะเตง
นอก กบั ม.8 ต าบลบุด ี

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.10 ซอยการะเกด 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.11 ถนนสายร่มเกล้า 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.12 ถนนสายบุดี – สะเตงนอก 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.13 ซอยบ้านไทย 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.14 ซอยตะโล๊ะบอืแร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.15 ถนนสายตะโละซีโป  
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x1750 
ม.ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

3,000,000.- 
 

3,000,000.- 
 

3,000,000.- 
 

3,000,000.- 
 

3,000,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 ซอยมุสลิม-ปอเนาะ (ส่วนต่อ) 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.1 ถนนสายพงบูโละ๊-ทางกูโบร ์

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.2 ซอยบ้านไทย 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.3 ซอยจาเล๊าะ 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

8.4 ซอยกูโบร ์
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.5 ซอยตะโล๊ะซีโป 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.6 ซอยมุสลิมปอเนาะ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 8.7 ถนนผังเมือง 4 ซอย 12 

พื้นที่ 980 ตร.ม.             
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.8 
ถนนผังเมือง 4 ซอย 12 – 
บ้านพงบูโล๊ะ 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ฝายชะบอน้ า 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง 
ขุดลอกคูคลอง                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อบริการ
ประชาชนและ
เพื่อให้มีความ

ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV 
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ท่ี 7 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงานรบัผิด 
ชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบกิถนนหินคลกุ 

1.1 ซอยสวนสม้ 5 

เพื่อบกุเบิกถนนในการสัญจร
ไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม. 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  ร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ 

ผู้สญัจรมีเส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและรวดเร็วข้ึน กองช่าง 

1.2 ซอยหลังอนามัย 2 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม. 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ซอยหลังอนามัย 1 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม 

.ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.4 ซอยหลังอนามัย 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม. 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.5 ซอยนิบงบารู 2 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม. 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.6 ซอยนิบงบารู 21 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม 

.ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.7 ซอยศรสีุวรรณ 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม 

.ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.8 ซอย อ.ร.บ.สวนส้ม 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม. 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.9 ซอยระหว่างนิบงบารู 12 - 14 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

473,600.-  
473,600.- 

 
473,600.- 

 
473,600.- 

 
473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยเอสพีพาราวู้ด 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 
ซอยนิบงบารู 2 
(หะยีนิเลาะ) 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ซอยเอ็มวู้ด 4 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ซอยนิบงบารู 14 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ซอยนิบงบารู 17 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.6 ซอยนิบงบารู 21 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.7 ซอยนิบงบารู 22 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.8 ซอยนิบงบารู 25 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.9 ซอยนิบงบารู 24 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.10 ซอยก าปงบารู 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.11 ซอยศรีสุวรรณ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.12 ซอยสวนส้ม 3 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.13 ซอยสวนส้ม 23 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.14 ซอยนิบงบารู 20 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.15 ซอยสวนส้ม 25 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.16 ซอยหะยีนิเลาะ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.17 ซอยอ าไพ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.18 ซอยเอ็มวู้ด 2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.19 ซอยเอ็มวู้ด 5 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.20 ซอยคู่มณ ี
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.21 ซอยอนามยั  

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ถนนภายในกูโบร์นิบงบาร ู

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 
ซอยระหวา่งซอยนิบงบารู 3 
กับซอยนิบงบาร ู5 

ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 
ซอยระหวา่งซอยนิบงบารู 3 
กับซอยนิบงบาร ู7 

ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.4 
ซอยนิบงบารู 1 
(โรงไม้เอ็มวู้ด) 

ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.5 ถนน 4082 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.6 ถนนภายในกูโบร ์

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ซอยเอสพี พาราวู้ด 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 ซอยสวนส้ม 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 ถนนข้างโรงงานเถ้าแก่เต๋า 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ซอยนิบงบารู 4 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.5 ซอยนิบงบารู 6 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.6 ซอยนิบงบารู 8 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.7 ซอยนิบงบารู 9 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.8 ซอยนิบงบารู 3 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.9 ซอยเอ็มวู้ด 3 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.10 
ถนนทางหลวงชนบท  
ม.3, ม.7 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.11 ซอยหน้ามัสยิดนบิงบาร ู

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.12 
ซอยนิบงบารู 1  
(โรงไม้เอ็มวู้ด) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.13 ซอยนิบงบาร ู27 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.14 ถนน 4082 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.15 หน้า รพ.สต.นิบงบาร ู
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.16 ซอยนิบงบารู 10 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.17 ซอยนิบงบารู 4 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.18 ซอยศรีสุวรรณ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.19 ซอยอนามยัเก่า 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.20 ถนนใหญ่ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.21 ซอยนิบงบารู 11 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.22 ซอยนิบงบารู 3 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.23 ซอยนิบงบารู 4 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.24 ซอยนิบงบารู 14 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.25 ซอยนิบงบารู 10 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 ซอยข้างอนามยันิบงบาร ู
เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 5.2 ซอยนิบงบารู 4 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.3 ซอยนุ่นพังยาง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.1 ซอยนิบงบารู 1 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

192 
 

แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ฝายชะบอน้ า 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง 
ขุดลอกคูคลอง                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

193 
 

แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนและเพื่อ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV 
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยกูแบกูเลง 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยบาตูตีโมง 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ซอยศูนย์เด็กเล็ก 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.4 ซอยมะสาเมาะ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.5 ซอยกูโบ – บุดี 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.6 ซอยวาเด็ง 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยดาโอะ๊ 1 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

196 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยกูแบกูเล็ง 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยแลแง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ซอยดาโอะ๊เจ๊ะน ิ
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ซอยกูโบร์ 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ถนนแยกฆูวอ (ปารามีแต) 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.6 ถนนหน้าสวนดาโอ๊ะ เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.7 ซอยกูโบร์ 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ถนน รพช.ปารามแีต-ตือเบาะ 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 ซอยกูแบบาเต๊าะ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 ถนนก าปงบูเก๊ะสายใน 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ซอยดาโอะ๊ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.5 ซอยกูโบร์บูเกะ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.6 ซอยปาลาจืองา 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 4.7 ถนนรอยต่อระหว่าง ม.8-ม.6 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.8 ซอยกูโบร์ (หน้ามัสยิด) 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.11 
ถนนสายเนินหูกวาง- 
สี่แยกร่มเกล้า ซอยโสภา 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 

7.1 ถนนสายปารามีแต-ตือเบาะ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนพาราแอสฟัลท์ 
4x1,270x0.05 ม.           

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,626,400.- 
 

2,626,400.- 
 

2,626,400.- 
 

2,626,400.- 
 

2,626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.1 
ถนนสายบา้นก าปงบูเก๊ะ- 
ถนนสุขยางค์ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.2 ถนนปารามีแต-ตือเบาะ 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.3 ถนนกูโบร์ลาแล 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

8.4 ถนนสี่แยกกูโบร์ตัดกูโบร์ลาแล 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ฝายชะบอน้ า 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง 
ขุดลอกคูคลอง                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนและ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV 
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยรัตนพิทักษ์พงษ ์

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยจอนนี ่
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ซอยตรีมิตร 3  
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.4 ซอยตรีมิตร 3 (สุดซอย) 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.5 ซอยตรีมิตร 3 (สุดซอย) 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.6 ซอยสมศักดิ์ 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.7 ซอยสุพัฒน์ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.8 ซอยอินทร์ทอง 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.9 ซอยหมอไก่ (หลังอนามัย 3) 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.10 ซอยรุ่งโรจน์ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.11 ซอยราษฎร์บ ารุง 2 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.12 ซอยวัฒนกุล 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.13 ซอยเลิศชัย 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.14 ซอยนานาศิร ิ
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.15 ซอยพาราฟาร์ม 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.16 ซอยสุนีย ์

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.17 ซอยสามัคคี 2 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.18 ซอยร่มเกล้า 3 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.19 ซอยเมืองทอง 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.20 ซอยพัฒนาการ 2 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.21 ซอยยินด ี

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.22 ซอยโสภา 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.23 ซอยดีเดช 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.24 ซอยเจริญสุข 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.25 ซอยรุ่งอนันต์ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.26 ซอยนพเก้า 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.27 ซอยชวาวงศ์ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.28 ซอยสายชล 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.29 ซอยลูกเสือชาวบ้าน 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอย 6 ถนนอนามัย 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยภักดีจิตร 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ซอยผ่องอ าไพ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ซอยพูนสุข 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ซอนรัตนพิทักษ์พงษ ์
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.6 ซอยสามัคคี 2 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.7 ซอยส่งเสริมสุข 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.8 ซอยสามัคคี  
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.9 ถนนไชยสุวรรณ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.10 ซอยหลังอนามัย 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.11 ซอยนนทเสน 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.12 ซอยสุนีย ์
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.13 ซอยสมศักดิ์ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.14 ซอยนพเก้า 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.15 
ถนนอาคารสงเคราะห์  
ปากซอย 12  

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.16 ซอยหลังวัดตรีมิตร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.17 ซอยพัฒนาการ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.18 ซอยรุ่งตะวัน 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.19 ซอยมิตรเมืองลุง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.20 ซอยหลังอนามัย 2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.21 
ถนนร่มเกล้า – ถนนหลัง
อนามัย 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.22 ซอยพงษ์เจริญ 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.23 ซอยรุ่งอนันต์ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.24 ซอยลูกเสือชาวบ้าน 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.25 ซอยพูนทรัพย ์
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.26 ซอยสายชล 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.27 ถนนหน้าเกสเฮ้า 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.28 ถนนหน้าวัดตรีมิตร 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.29 ซอยหน้าที่ท าการผู้ใหญ่บา้น 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.30 ซอยศุภโชค 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.31 ซอยนนทเสน 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.32 ซอยวิษณุ ถนนพงศ์เจริญ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.33 ซอยพูนทรัพย ์
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.34 ซอยพาราฟาร์ม 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.35 ซอยราษฎร์บ ารุง 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.36 ซอยสามัคคี 1 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.37 ซอยราษฎร์บ ารุง 2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.38 ซอยสุพัฒนี ถนนหนา้อนามยั 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.39 ถนนร่มเกล้า ซอย 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.40 ถนนร่มเกล้า 3 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.41 ถนนตรีมิตร 2 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.42 ถนนตรีมิตร 4 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.43 ซอยตากาว ถนนวัดเห้งเจีย 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.44 ซอยโสภา ถนนวัดเห้งเจีย 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.45 ซอยชวาวงศ์ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.46 ซอยนนเกษม 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.47 ซอยยินดี (หนา้อนามัย) 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.48 ซอยชุมชนไม้งาม 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.49 ซอยตรีมิตร 2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.50 
ซอยพัฒนาการ 2  
ถนนเนินหูกวาง-เนินงาม 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.51 
ซอยรุ่งโรจน์ 
(ร่มเกล้า 7) 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.52 
ซอยอินทอง  
(ถนนอนามัย) 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.53 
ซอยเจริญสุข  
(ถนนหน้าอนามัย) 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.54 
ซอยนานาศิริ ถนนหลังวัด 
ตรีมิตร 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยมัสยิดตลาดนัดบุด ี

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 ซอยหลังวัดตรีมิตร 2 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 ถนนภายในกูโบร์นัดโต๊ะโมง 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.4 ถนนหน้าอนามัย-ซอยจินดา 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.5 ซอยรุ่งอนันต์ 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.6 ซอยหลังวัดตรีมิตร 3 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.7 ซอยหลังวัดตรีมิตร 4 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.8 ซอย 2 ถนนหลังอนามัย 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.9 ซอยนพเก้า 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.10 ซอยตรีมิตร 5 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.11 ซอยหน้าที่ท าการผู้ใหญ่บา้น 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 3.12 ซอยเจริญทรัพย ์

ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.13 ซอยนานาศิร ิ
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ถนนพงษ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 ซอยอู่โชคชัย1- ถนนพงศ์พันธ ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 ซอยจิตรภักด ี
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ซอยตากาว 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.5 ซอยพูนทรัพย ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.6 ซอยยิ้มยิ้ม 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.7 ซอยเอ็มร้อย 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.8 ถนนหลังวัดตรีมิตร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.9 ซอยสมบัติพัฒนา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.10 
ซอยร่มเกล้า 1 เชื่อมต่อถนน
จาเราะ 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.11 ซอยรุ่งโรจน์ 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.12 ซอย ส พัฒนา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.13 ซอย ส พัฒนา 1 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.14 ซอย ส พัฒนา 2 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.15 ซอยลูกเสือชาวบ้าน 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.16 ซอยสายชล 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.17 ซอยมิตรเมืองลุง 1 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.18 ซอยมิตรเมืองลุง 2 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.19 ซอยมีทรัพย ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.20 ซอยทองดีอุทิศ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.21 ซอยทองดีอุทิศ 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.22 ซอยชวาวงศ์ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.23 
ซอยร่มเกล้า 2 เช่ือมต่อถนน
จาเราะ 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.24 ซอยวลงกรณ์ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.25 ซอยมาลัย 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.26 ซอยถนอมจิต 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.27 ซอยฐิติอรัญ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.28 ซอยอู่โชคชัย 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.29 ซอยสุวรรณวงศ์ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.30 ถนนหน้าเกทเฮ้า 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.31 ซอยชมดาว 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.32 ซอยสระน้ า 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.33 ซอยนานาศิร ิ
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.34 ซอยรัตนพิทักษ์พงษ ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.35 ซอยจอนนี ่
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.36 ซอยพูนสุข 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.37 ซอยสุนีย ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.38 
ถนนเทศบาล 9  
(ท้ายถนนร้านกระท่อมคนบก) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.39 
ถนนอาคารสงเคราะห์ 3  
ซอย 1 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.40 ซอยตรีมิตร 1 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.41 ซอยตรีมิตร 2 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.42 ซอยตรีมิตร 3 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.43 ซอยตรีมิตร 4 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.44 ซอยพงษ์เจริญ (วิษณุ) 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.46 
ซอย 1 ถนนหลังวัดตรีมิตร  
(อินทราช) 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.47 ซอย 2 หลังวัดตรีมิตร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.48 ซอยรุ่งตะวัน 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.49 
ซอยลิขิตพิพัฒน ์
ถนนเนินงาม-รามัน 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.50 
ซอยโชคชัย  
ถนนเนินงาม-รามัน 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.51 ซอยบุญสวัสดิ ์

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.52 
ซอยพัฒนาการ 2  
ถนนเนินงาม-รามัน 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.53 ซอยเจริญทรัพย ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.54 ซอยตรีมิตร 5 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.55 
ซอยสุพัฒธ ี
ถนนหน้าอนามัย 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.56 ซอยธงชัย 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.57 ซอยแม่เปียน 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.58 ซอยบุษดี 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.59 
ซอยพงษ์เจริญ  
ถนนผังเมือง 4 ซอย 24 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.60 ซอยตรีมิตร 2 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.61 ซอยตรีมิตร 4 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.62 ซอยมิตรเมืองลุง 1 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.63 ซอยมิตรเมืองลุง 2 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.64 ถนนหลังวัดตรีมิตร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.65 ซอยแรกหนา้อนามยั 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.66 ซอยอินทร์ทอง 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.67 ซอยสองมิตร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.68 
ถนนสายเนินหูกวาง-วัด
เห้งเจีย 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.69 ถนนวัดเห้งเจีย-เนินงาม 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.70 ซอยธงชัย 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.71 ซอย 24 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.72 
ถนนพงษ์เจริญ  
(เส้นหน้าโรงไม้) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.73 
ถนนนัดโต๊ะโมง 
(4 แยกไฟแดง อสมท.)  
สุดซอยตักวา 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.74 ถนนเนินหูกวาง 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.75 ถนนหลังวัดตรีมิตร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.76 ถนนในหมู่บ้านหลังคาแดง 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.77 ถนนหน้าเก็ตเฮ้า-โรงแรมพีพ ี
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.78 ซอยแม่เปียน 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.79 ซอยหมู่บ้านร่มเกล้า 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 ซอยกอแก้ว 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.2 ถนนพงษ์เจริญ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.3 ซอยพัฒนาการ 1 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.4 
ซอย 12 เหรียญ 
(หลังวัดตรีมิตร) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.5 ซอยหลังคาแดง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.6 
ซอย 22 ถนนผังเมือง 4 
(หน้ากระท่อมคนบก) 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.7 ซอยเตาปูน 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.8 ซอยจิตรอารีย ์

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.9 ซอยจินดา 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.10 ซอยมณ ี

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.11 ซอยสามมิตร-โรงแรมพีพี 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.12 ซอยส่งเสริมสุข 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.13 ซอยตรีมิตร 3 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.14 ซอยสามัคคี 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.15 ซอยหลังวัดตรีมิตร 1 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.16 ถนนหลังวัดตรีมิตร 2 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.17 ซอยโภชนานุกูล 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.18 ซอยอินทรชิต 3 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.19 ซอยอินทรชิต 4 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.20 ถนนตรีมิตร 3 ซอย 3 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.21 ถนนตรีมิตร 3 ซอย 4 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.22 ถนนตรีมิตร 3 ซอย 5 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.23 
ซอยอิ่มสุวรรณ 1 
(หลังวัดตรีมิตร) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.24 
ซอยอิ่มสุวรรณ 2 
(หลังวัดตรีมิตร) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.25 
ซอยอิ่มสุวรรณ 3 
(หลังวัดตรีมิตร) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.26 
ซอยรวมคณาญาต ิ
(หลังวัดตรีมิตร) 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.27 
ซอยศรีอุทัย  
ถนนพงษ์เจริญ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.28 
ซอย 22 ถนนผังเมือง 4  
(หน้าร้านกระทอ่มคนบก) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.29 
ซอย 1  
(ถนนผังเมือง 4-อาคาร
สงเคราะห์ 3) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.30 ถนนเจริญราษฎร ์

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.31 ซอยพูนทรัพย ์

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.32 ซอยผ่องอ าไพ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.33 
ซอยศรีอุทัย 
ถนนพงษ์เจริญ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.34 ถนนตรีมิตร 3 ซอย 5 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.35 
ซอย 1 (ถนนผังเมือง 4-
อาคารสงเคราะห์ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.1 ซอยจิตรอารีย ์

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.2 ซอยโสภา 

ถนน คสล.4x80                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.3 ซอยภักดีจิตร 

ถนนคสล.4x100                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

6.4 ซอยผ่องอ าไพ 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

6.5 ซอยรุ่งอนันต์ 

ถนนคสล.4x80                 
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.6 ซอยราษฎร์บ ารุง 1 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.7 ซอยราษฎร์บ ารุง 2 

ถนน คสล.4x80                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.8 
ถนนเทศบาล 5  
สายไฮเปอร์มาร์ท 

ถนนคสล.4x100                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

6.9 ถนนสายเนินหูกวาง ซอย 12 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

6.10 ถนนตรีมิตร 3 

ถนนคสล.4x80                 
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.11 ซอยดีเดช ถนนตรีมิตร 3 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.12 ซอยนิกร ถนนโดะ๊ซีโป 

ถนน คสล.4x80                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.13 
 ซอยโรงงาน สจ. ถนนโด๊ะซี
โป 

ถนนคสล.4x100                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

6.14 ซอย 3 ถนนตรีมิตร 3 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

6.15 ซอย 4 ถนนตรีมิตร 3 

ถนนคสล.4x80                 
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.16 ซอย 5 ถนนตริมิตร 3 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.17 ซอยอิ่มสุวรรณ 1 

ถนน คสล.4x80                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.18 ซอยอิ่มสุวรรณ 2 

ถนนคสล.4x100                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

6.19 ซอยอิ่มสุวรรณ 3 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

6.20 ซอยรวมคณาญาต ิ

ถนนคสล.4x80                 
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.21 ซอยศรีอุทัย ถนนพงษ์เจริญ 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.22 
ซอย 22 ถนนผังเมือง 4  
(หน้าร้านกระทอ่มคนบก) 

ถนน คสล.4x80                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.23 
ซอย 1 ถนนอาคารสงเคราะห์ 
3 

ถนนคสล.4x100                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

6.24 ซอยผ่องอ าไพ 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

257 
 

แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.25 ซอยแม่เปียน 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.26 ซอยพงษ์เจริญ 

ถนน คสล.4x80                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.27 ซอยตรีมิตร 2 

ถนนคสล.4x100                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

6.28 ซอยธงชัย 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

6.29 ซอยนิกร 

ถนนคสล.4x80                 
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.30 ซอยพูนทรัพย ์

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.31 ซอยจิตรภักด ี

ถนน คสล.4x80                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.32 ซอยหลังคาแดง 

ถนนคสล.4x100                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

6.33 ซอยจอนนี ่

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

6.34 ซอยสามมิตร 1 

ถนนคสล.4x80                 
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.35 ซอยสามมิตร 2 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.36 ซอยสามมิตร 3 

ถนน คสล.4x80                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.37 ซอยเลิศชัย 

ถนนคสล.4x100                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

6.38 ซอยวัฒนกุล 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

6.39 ซอยแกว้เหมือน 

ถนนคสล.4x80                 
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 

7.1 ถนนสายปารามีแต-ตือเบาะ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

7.2 
ถนนสายบ้านกอืแลมะห์ – สาย
หลังวัดตรีมติร 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

7.3 ถนนเนนิหูกวาง-วัดตรีมิตร 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

7.4 ถนนหลังอนามัย 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

7.5 ถนนหลังวัดตรมีิตร 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

7.6 ถนนพงษ์เจรญิ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

7.7 ซอยแม่เปียน 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

7.8 ซอยพงษ์เจริญ 

ถนน คสล.4x80                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

7.9 ซอยตรีมิตร 2 

ถนนคสล.4x100                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

7.10 ซอยธงชัย 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

7.11 ซอยนิกร 

ถนนคสล.4x80                 
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.1 ถนนสายปารามีแต-ตือเบาะ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.2 
ถนนสายบา้นกือแลมะห-์ 
หลังวัดตรีมิตร 

พื้นที่ 980 ตร.ม.             
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.3 ซอยบุญสวัสดิ ์
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

8.4 ซอยร่มเกล้า 3 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.5 ถนนรอมณ ี
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.6 ซอยถนอมจิตร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.7 ซอยกอแก้ว 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.8 ถนนพงษ์เจริญ 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

8.9 ถนนหลังวัดตรีมิตร 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.10 ซอยตะโล๊ะซีโป 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.11 ซอยบุญสวัสดิ ์

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              ตาม
แบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.12 ซอยร่มเกล้า พื้นที่ 980 ตร.ม.             ตาม
แบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.13 ถนนรอมณ ี พื้นที่ 460 ตร.ม.              ตาม
แบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

8.14 ถนนหลังอนามัย-จาเราะ พื้นที่ 980 ตร.ม.             ตาม
แบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.15 ถนนหน้าเกสเฮ้าส ์ พื้นที่ 980 ตร.ม.             ตาม
แบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.16 ซอยสุวรรณวงศ์ 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 
175,400.-  

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ฝายชะบอน้ า 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนและเพื่อ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 
โครงการขยายสะพานหลังวัด
ตรีมิตร 

สะพาน 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.4 ติดต้ังกล้อง CCTV 
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยรวมเพชร 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 1.2 ซอยการีม ี

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ซอยมั่นคง 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ถนนตือเบาะ 22 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยรวมเพชร 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ซอยรวมรัตน์  
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ซอยหัวสะพาน 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ซอยรวมคณาญาติมุสลิม 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.6 
ซอยริมคลอง ถนนผังเมือง 4 
ซอย 12 เพื่อให้ผู้สัญจรมี

เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.7 ซอยหน้าอนามัย (คณาญาติ) 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยบาโงยแตแร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 3.2 ซอยเดะแอ 

ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 
ถนนอาคารสงเคราะห์ 3  
ซอย 1 

ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

275 
 

แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ซอยรวมไทย 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 ซอยรวมเพชร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 ซอยออมทอง 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ซอยทองค าวงศ์ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.5 ซอยรวมดาว 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.6 ซอยรวมรัตน์ 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.7 ซอยรวมเงิน 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.8 ซอยรวมทอง 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.9 ซอยตือเบาะ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.10 ซอยตือเบาะ 3 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.11 ซอยตือเบาะ 4 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.12 ซอยตือเบาะ 5 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.13 ซอยแยนาบริหาร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.14 ซอยแยนาวากัฟ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.15 ซอยประดิษฐ์บ ารุง 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.16 ซอยกระต่าย 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.17 ถนนหน้าพาณิชย ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.18 ซอยรวมทองพาณิชย ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.19 ซอยตือเบาะ 2  
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.20 ซอยตือเบาะ 6 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.21 
ซอยตือเบาะ 8 
(ยูนุ๊อุทิศ) 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.22 ซอยยูโซ๊ะอุทิศ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.23 ซอยรวมไทย 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.24 ซอยรวมใจ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.25 ซอยคณาญาติมุสลิม 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.26 ถนนผังเมือง 4 ซอย 12 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.27 ซอยริมคลอง 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.28 ซอยเปรม 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.29 
ถนนผังเมือง 4 ซอย 14 
เช่ือมต่อซอยรวมเงิน 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.30 ซอยแยนาวากัฟ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.31 ซอยประดิษฐ์บ ารุง 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.32 ซอยรวมใจ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.33 ซอย 2 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.34 ซอยปะแตแร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.35 ซอย 10 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.36 ซอยรวมทอง (สุดซอย) 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.37 ซอย 2 หนา้มัสยิด 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.38 ถนนสายอนามัย 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.39 
ซอยประดิษฐ์บ ารุง 
(ซอยกระต่าย) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 ซอยตือเบาะ 10 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.2 ซอยยูนุห์อุทิศ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.3 ซอยข้างมัสยิด 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.4 ซอยประดิษฐ์บ ารุง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.5 ซอยตือเบาะ 4 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.6 ซอยทองค าวงศ์ 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.7 ถนนอาคารสงเคราะห์ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.8 ซอยแยนาวากัฟ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.9 ซอยยูโซ๊ะอุทิศ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.10 ซอยรวมใจ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชมุชน 
หมู่ที่ 10 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.11 
ถนนผังเมือง 4 ซอย 14 
(ท้ายซอย) 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมกีาร
ระบายน้ าได้รวดเรว็
และลดปัญหาการ

เกิดน้ าทว่มขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x420 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,000,000.- 
 

2,000,000.- 
 

2,000,000.- 
 

2,000,000.- 
 

2,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.1 ซอยตือเบาะ 4 
เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.2 ซอยข้างมัสยิด 

ถนน คสล.4x80                
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

7.1 ซอยตือเบาะ 6 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

7.2 ถนนสายปารามีแต-ตือเบาะ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

7.3 ถนนสายตือเบาะหน้าพาณิชย ์
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

7.4 ถนนประดิษฐ์บ ารุง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

7.5 ถนนตือเบาะ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.1 ซอยชมดาว 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.2 ซอยตือเบาะ 2 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.3 ซอยตือเบาะ 6 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

8.4 ถนนสายปารามีแต-ตือเบาะ 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.5 ซอยรวมเพชร-ชมดาว 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.6 
ถนนหน้าโรงเรียนเทคนิค
บริหารธุรกิจ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.7 
ซอยแยนาบริหาร  
(ตือเบาะ 12) 

พื้นที่ 980 ตร.ม.             
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.8 ซอยตือเบาะ 2 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

8.9 ซอยรวมทอง 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.10 ซอยตือเบาะ 8 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.11 ซอยกระต่าย 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ฝายชะบอน้ า 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง 
ขุดลอกคูคลอง                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV 
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

297 
 

แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยกูโบร์ 2 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยต่อถนนลางา 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ซอยบาบอเต๊ะ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.4 ซอยมาแบ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยกูแปปูตะ๊ 3 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยวากัฟ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ซอยหะยยีูโซ๊ะอุทิศ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ถนนกูแบปูต๊ะ 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ซอยอาสาอามัน 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.6 ซอยอาสาสุดิน 1 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 2.7 ซอยก าปงตือเงาะ 3 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.8 ซอยรวมมุสลิม 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ถนนทางเข้าตาดีกา 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ถนนกูแบปูต๊ะ 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 ซอยอาสาสุลดิน 2 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 ถนนลางา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ถนนสายกแูบปูตะ-บ้านอามัน 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.5 ซอยระหวา่ง ม.11 กับ ม.5 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.6 
ถนนสายศูนย์เด็กเล็ก – ตลาด 
อบจ. 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.7 
ถนนทางหลวง 410  
(กม.ที่8+100) ถึงบ้านมลายู) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.8 
ถนนสายพงยอืไร-มลายู
บางกอก 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.9 ซอยก าปงตือเงาะ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.10 ซอยยิโภชนา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.11 ซอยกูแบปูตะ-อามัน 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.12 ซอยปอเนาะกูแบปูตะ 1 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.13 ถนนลางา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.14 ถนนร้านยิโภชนา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.15  
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 ซอยมอลออุทิศ 
เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 5.2 ถนนปอเนาะ-กูแบปูตะ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.3 ซอยสาธิต 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.1 ซอยปอเนาะกูบังปูตะ 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.2 ซอยสาธิต  

ถนนแอสฟัลท์4x80            
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.3 ซอยกูแบปูตะ 2 

ถนนแอสฟัลท์4x100            
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

6.4 ซอยกูแบปูตะ 3 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ฝายชะบอน้ า 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง 
ขุดลอกคูคลอง                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนและมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV 
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ถนนบุญอ านวย 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ถนนหลังมัสยิด 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ซอยบุตรสอง 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.4 ซอยกอดีรีย ์
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.5 ซอยธงมงคล 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

313 
 

แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.6 ซอยบาเฆ็ง 1 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 1.7 ซอยบาเฆ็ง 2 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.8 ซอยเจริญสุข 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยบาเฆ็ง 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยรวมทรัพย ์
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ซอยจิตรภักด ี1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ซอยเมาะสะร ี
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ซอยโรงเรียนตาดีกา 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.6 ซอยพุทธชาด 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.7 ซอยบุตรสอง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.8 ซอยเจริญสวัสดิ์ 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.9 ซอยเจริญสวัสดิ์ 2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.10 ซอยสองเขต 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.11 ซอยกิตต ิ

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.12 ซอยจิตรภักด ี2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.13 ซอย 630  
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.14 ซอยจิตรภักด ี4 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.15 ซอย 243 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.16 ซอยอาจารย์ไพรินทร ์

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.17 ถนนหมู่บ้านวนารินทร์ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.18 ถนนหน้ามัสยิด 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.19 ถนนฟาตีมา 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.20 ซอยสมประสงค์ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.21 ซอยนิบงบารู 21 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.22 ซอยนิบงบารู 22 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.23 ซอยนิบงบารู 25 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.24 ซอยนิบงบารู 24 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.25 ซอยก าปงบารู 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.26 ซอยรัตนสิทธิ์ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.27 ซอยจิตรภักด ี4 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.28 ซอยมีเกียรติ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.29 
ซอยมูซอ 
(ถนนผังเมือง 4 ซอย 6) 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.30 ซอยเจริญสวัสดิ์ 2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.31 ซอยพูนทรัพย ์

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.32 ซอยเปรม 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.33 ซอยเจริญสวัสดิ์ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.34 ซอยตาด้วง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.35 
ซอยบุตรดี ถนนผังเมือง 4 
ซอย 12 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.36 
ซอยธงมงคล ถนนผังเมือง 4 
ซอย 12 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.37 
ซอยกอดีรีย ์ถนนผังเมือง 4 
ซอย 12 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.38 ซอยเจริญสวัสดิ์ 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.39 ถนนเจริญราษฎร ์
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.40 ซอยบาเฆ็ง 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.41 ซอย 630 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.42 ซอยบาเฆ็ง 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.43 ซอยบาเฆ็ง 2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.44 ซอยบาเฆ็ง 3 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยจิตรภักด ี1 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 ซอยบาลาซาะหะยีโอะ๊ 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 
ถนนแยกตะโละกอืบอ-
คลองฟาตีมา 

ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.4 ถนนผังเมือง 4 ซอย 8 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.5 ถนนหน้าปั๊ม 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.6 ซอยมีเกียรติ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.7 ซอยมูซอรวมญาต ิ
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.8 ซอย 243 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.9 ซอยพุทธชาด 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.10 ซอยพุทธิพงษ ์
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.11 ซอยเมาะสือร ี

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.12 ซอยอาจารย์ไพรินทร์ 1 
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.13 ซอยอาจารย์ไพรินทร์ 2 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.14 ซอยพูนทรัพย ์
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

3.15 ซอยเจริญสวัสดิ์ 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.16 ซอย 630 เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.17 ซอยจูโอะ๊ 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 
ถนนผังเมือง 4 ซอย 12 
 ส่วนต่อเทศบาลนครยะลา 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 
ถนนสี่แยกตือเบาะ –  
หัวสะพานตือเบาะ 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 
ถนนผังเมือง 4 ซอย 14 
เช่ือมต่อถนนผังเมือง 4  
ซอย 12 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ถนนผังเมือง 4 ซอย 12 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.5 ซอยมูซอ  
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.6 ซอยจิตรภักด ี1 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.7 
ถนนผังเมือง 4 ซอย 12 
เช่ือมต่อ ถนนผังเมือง 4  
ซอย 10 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.8 ซอยสัมพันธ ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.9 ถนนผังเมือง 4 ซอย 8 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.10 
ถนนสายฟาตีมา-สี่แยก 
เบอร์เส้ง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.11 
ถนนแยกตะโละกอืบอ – 
คลองฟาตีมา 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.12 ถนนหน้าปั๊ม 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.13 ซอยจิตรภักด ี
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.14 
ถนนสี่แยกไฟแดง ซ.12 – 
คลองฟาตีมา 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.15 ซอยชมดาว 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.16 ซอย 8 สัมพันธ ์

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.17 ซอยชุมชนราษฎร์พัฒนา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.18 
 
ซอยกอดีรีย ์

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.19 ซอยพุทธิพงษ ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.20 ซอยอาจารย์ไพรินทร์ 1 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.21 ซอย 8 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.22 ซอยเบิกฟ้า 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.23 ซอยอาจารย์ไพรินทร์ 2 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.24 ซอยกูโบร์บูเกะ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.25 ซอยพัฒนา 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.26 ซอยศุกร์หนึ่ง 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.27 ซอยพูนทรัพย ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.28 
ซอยบุญอ านวย  
ถนนผังเมือง 4 ซอย 8 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.29 
ซอยค าพรรณ์ 
ถนนผังเมือง 4 ซอย 8 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.30 ซอยจิตรภักด ี4 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.31 ซอยริมคลอง 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.32 ซอยหมู่บ้านวนารินทร์ 1 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.33 ซอยธงมงคล 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.34 ซอยบุญอ านวย 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.35 ซอยอ าไพ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.36 
ซอยหน้ามัสยิด  
เช่ือมต่อซอยกิตต ิ

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.37 
ซอย 630  ถนนผังเมือง 4 
ซอย 6 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.38 ซอยหมู่บ้านวนารินทร์ 2 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.39 
ซอยจิตรภักด ี1 
ถนนผังเมือง 4 ซอย 6 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.40 
ซอยตาด้วง  
ถนนสี่แยกเบอร์เส้ง-ตือเบาะ 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.41 ซอยนพวงศ์  

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.42 ซอยเบญจรงค์  
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.43 ซอยเจริญสวัสดิ์ 1 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.44 ซอยเจริญสวัสดิ์ 2 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.45 ซอยเมาะสะร ี
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.46 ซอยเจริญทรัพย ์

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.47 ซอยหมู่บ้านวนารินทร์ 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.48 ซอยธงมงคล  
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.49 ถนนผังเมือง 4 ซอย 6 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.50 ซอยบุตรด ี
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.51 ซอยบาเฆ็ง 1 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.52 ซอยกาญจนบุตร 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.53 ซอยบาเฆ็ง 2 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.54 ซอยบาเฆ็ง 3 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.55 ซอย 243 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.56 ถนนหลังวัดตรีมิตร ซอย 9 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.57 ซอยเจริญทรัพย ์
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.58 ซอยปะจูรง 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.59 ซอยนพเก้า 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.60 
ถนนปากซอยปะจูรง  
(ถนนปารามีแต-ตือเบาะ) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.61 ซอยมัสยิดลาโจ๊ะ 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.62 ซอยหมู่บ้านวนารินทร์ 3 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.63 ซอยกิต ิ
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.64 ซอยข้างมัสยิด 
คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

4.65 
ถนนสายมลายูบางกอก- 
พงยือไร 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x750 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.66 ซอย 12 เหรียญ 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้ า

ท่วมขัง 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

341 
 

แบบ ผ. 02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.1 ซอยมีเกียรติ 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.2 ซอย 8 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.3 
ซอย 12 ถนนผังเมือง 4  
ซอย 12 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.4 ซอยบาเฆ็ง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.5 ซอยชมดาว 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.6 ซอยมีเกียรติ 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.7 ซอยพุทธชาติ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.8 ซอยรัตนสิทธ์ 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.9 ซอยมูซอรวมญาต ิ

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.10 ซอยเจริญราษฎร ์

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.11 
ซอยกันเกรา  
(หน้าโรงแรม 999) 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.12 
ซอยศุกร์หนึ่ง 
(หน้าโรงแรม 999) 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

5.13 
ซอยพูนทรัพย ์ 
(ถนนผังเมือง 4 ซอย 6) 
 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x80 ม.ตาม

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

5.14 ซอยกอดีรีย ์

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 

5.15 ซอยธงมงคล 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
 

5,625,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

5.16 ซอยริมคลอง 
เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x120 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

5.17 ซอยอาจารย์ไพรินทร์ 2 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้ า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.1 ถนนเจริญราษฎร ์

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.2 ซอยบุตรด ี

ถนนแอสฟัลท์4x80            
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.3 ซอยอาจารย์ไพรินทร ์

ถนนแอสฟัลท์4x100            
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

6.4 ซอยเจริญสวัสดิ์ 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

6.5 ซอยพัฒนานิมิตร 

ถนนแอสฟัลท์4x80            
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.6 ซอยมัสยิด 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.7 ซอย 630 

ถนนแอสฟัลท์4x80            
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.8 ซอยบุตรสอง 

ถนนแอสฟัลท์4x100            
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

6.9 
ซอยระหวา่งซอย 10 กบัซอย 
12 ถนนผังเมือง 4 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

6.10 ซอยพูนทรัพย ์

ถนนแอสฟัลท์4x80            
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

6.11 ซอยจิตรภักด ี
เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.12 ซอยมัสยิดลาโจ๊ะ 

ถนนแอสฟัลท์4x80            
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

7.1 ถนนสายปารามีแต-ตือเบาะ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.1 ถนนผังเมือง 4 ซอย 6 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.2 ซอยเจริญสวัสดิ์ 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.3 ซอยพุทธิพงษ ์
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

8.4 ซอยพุทธชาติ 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.5 ซอยสัมพันธ ์
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.6 ถนนผังเมือง 4 ซอย 6 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

8.7 ซอย 630 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.8 ซอยปะจูรง 
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

8.9 ซอยอาจารย์ไพรินทร์ 
พื้นที่ 980 ตร.ม.             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

8.10 ซอยมูซอรวมญาต ิ
พื้นที่ 460 ตร.ม.              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.11 ซอยมีเกียรติ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้ า/ล าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล า
น้ าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้ าล าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ฝายชะบอน้ า 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง 
ขุดลอกคูคลอง                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนและมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV 
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยมณี 1 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยมณี 2 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.3 ซอยทางเข้าบ่อขยะใหม ่
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.4 ถนนสายธารน้้าผึ้ง-ต้นต้าเสา 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.5 
ถนนธารน้้าผึ้ง-บ้านบาโงยดือ
ปู 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.6 ซอยบาโงยดอืปู – ซอย 6 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.7 
ซอยโซ๊ะซาแน – บ้านบาโงย
ดือปู 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.8 ถนนมัสยิด ซอย 1 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.9 ถนนมัสยิด ซอย 2 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.10 ถนนมัสยิด ซอย 3 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.11 ถนนมัสยิด ซอย 4 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.12 ถนนจินดา 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.13 ซอยจันทร์ดา 2 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.14 ซอยหน้าโรงเรียนธารน้้าผึ้ง 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยบาโงยดอืปู 2 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส้าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยทางเข้าที่ทิ้งขยะ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.3 ถนนทางเข้าบ้านบาโงยดือป ู
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.4 ซอยธารน้้าผึ้ง 2 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.5 ซอยคอกหม ู
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.6 ซอยบาโงยดอืปู 2/1 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส้าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 2.7 ซอยบาโงยดอืปู 2/2 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

2.8 ซอยบาโงยดอืปู 2/3 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยจินดา 2 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส้าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 ซอยมณ ี
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 ถนนภายในกูโบร ์
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

3.4 ซอยจันทร์ดา 2 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ซอยมัสยิดบาฮาฮูดิน 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้า้ได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้้า

ท่วมขัง 

คูระบายน้้าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

4.2 ถนนสายบา้นบือโงดือป ู
คูระบายน้้าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

4.3 ถนนสายบา้นปรามะ 
คูระบายน้้าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

4.4 ซอยรวมญาตธิารน้้าผึ้ง 
คูระบายน้้าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

6450,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้้า 

6.1 ซอยอ้าไพ (ทา้ยซอย) 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้้าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้้า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้้า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

6.2 ซอยจินดา 2 

ถนนแอสฟัลท์4x80            
คูระบายน้้า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.3 ซอยจินดา 

ถนนแอสฟัลท์4x80            
คูระบายน้้า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.4 ซอยมณ ี

ถนนแอสฟัลท์4x80            
คูระบายน้้า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 
 

560,000.- 

6.5 ถนนสายเอสพ ี

ถนนแอสฟัลท์4x100            
คูระบายน้้า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 

8.1 
ถนนบ้านปรามะ-บ้านบาโงย
ดือปู 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส้าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

พื้นที่ 460 ตร.ม.              
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 
 

175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.1 
ติดต้ังไฟสัญญาณควบคุม
การจราจร 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟจราจร                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 
 

1,175,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.2 ติดต้ังกระจกนูนทางโค้ง 
กระจกนูนทางโค้ง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 
 

50,400.- 

9.3 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจร              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 
 

60,400.- 

9.4 ติดต้ังป้ายห้ามสัตว์เลี้ยง 
ป้ายหา้มสัตว์เลี้ยง             

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

9.5 ติดต้ังราวกันตกถนน 
รวมกันตกถนน              

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

9.6 ติดต้ังป้ายชื่อซอย 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้ายชื่อซอย                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมคีวาม
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9.7 ติดต้ังเนินชะลอรถ 
เนินชะลอรถ                 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

10.1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟเสา
สูง 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

10.2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้ายอ่ย 
(ถนน/ซอย) 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 

10.3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังโคมไฟ
พร้อมพาดสายและซ่อมบา้รุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.4 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
Post-Top  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

10.5 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและขยายระบบประปา 

11.1 
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 
 

1,200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 11.2 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ระบบประปาบาดาล                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 

11.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาบาดาล                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแม่น้้า/ล้าคลอง 

12.1 ขุดเจาะบ่อน้า้ตื้น 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคและบริโภค
และแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง 

ขุดเจาะบ่อน้า้ตื้น                  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภค กองช่าง 

12.2 
ปรับปรุงและฟื้นฟูขุดลอกล้า
น้้าธรรมชาติพร้อมก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการกัดเซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงแม่น้้าล้าคลองพร้อม
ก่อสร้างฯ                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

12.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า 
ฝายชะบอน้้า 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

12.4 ขุดลอกคูคลอง 
ขุดลอกคูระบายน้้า                  

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
หมู่ที่ 13 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ 

13.1 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนและเพื่อ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อให้มีศาลาที่พักริมทาง                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3 ติดต้ังกล้อง CCTV 
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอื่นๆ (ภาพรวม) 

13.1 
โครงการปรับปรุงเสาไฟไฮ
แมสเปลี่ยนโคมไฟเป็น LED 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนและเพื่อ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสวา่ง 

 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 13.2  
อาคารเอนกประสงค์                     

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 

13.3  
กล้อง CCTV 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

600,000.- 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวในพ้ืนท่ีต าบล
สะเตงนอก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และสร้างทัศนคติที่ดี

ต่อกัน 

ครอบตัวใน
ต าบลสะเตง

นอก 
50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

สถาบันครอบครัวมี
ความอบอุ่น 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

2 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนช่วยเหลือกลุม่
อาชีพ/กลุ่มสตร/ีกลุม่
ต่างๆ ในพ้ืนท่ีต าบล 
สะเตงนอก 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้
รวบรวมกลุ่มอาชีพ 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

3 
โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ด้านอาชีพแก่ผู้ที่ไมไ่ด้
ศึกษาต่อ 

เพื่อสร้างรายได้แก่
เยาวชนท่ีไม่ได้ศึกษา

ต่อ 

เยาวชนในต าบล
สะเตงนอก 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 

เยาวชนมีรายได ้

4 
โครงการฝึกอบรมเยาวชน
สร้างจิตส านึกในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

เยาวชนในต าบล
สะเตงนอก 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

เยาวชนมีจิตส านึก
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

5 

โครงการค่ายคุณธรรม
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมน า
วิถึชีวิตพอเพียงสู่ชุมชน 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการอยู่

ร่วมกัน 

ผู้บริหาร สมาชิก
และเจา้หน้าท่ีใน

ต าบลสะเตง
นอก 

70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 

องค์กรมีความ
สามัคคีและปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตร ี

เพื่อให้สตรมีีบทบาท
ทางสังคม 

ประชาชน 
ในต าบล 

สะเตงนอก 

150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนในใน
ต าบลสะเตงนอกมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

งานสังคม
สงเคราะห ์

7 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน  
นักศึกษา เข้าท างานช่วง
ปิดภาคเรียน 

นักเรียน นักศึกษาใน
พื้นที่ต าบลสะเตงนอก 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

8 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวในพ้ืนท่ีต าบล
สะเตงนอก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
ครอบครัว 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

9 
โครงการลดความรุนแรง
ในครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้อบอุ่น 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

10 
โครงการครอบครัวดี
สังคมร่มเย็น 

เพื่อให้สตรมีีความรู้ใน
สิทธิและหนา้ที่ของ

ตนเอง 
20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

10 
โครงการอบรมสิทธิและ
หน้าท่ีของสตร ี

เพื่อส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้อบอุ่น 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

12 
โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มตดัเย็บเสื้อผา้สตร ี

เพื่อเป็นการสร้าง
รายได ้

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
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2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ด้านอาชีพแก่ผู้ที่ไมไ่ด้
ศึกษาต่อ 

เพื่อสร้างรายได้ให้
เยาวชนท่ีไม่ได้ศึกษา

ต่อ 

เยาวชนในต าบล
สะเตงนอก 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

เยาวชนมีอาชีพ
มั่นคงและสร้าง

รายได ้

ส านักปลดั 
(งานสังคม
สงเคราะห์) 

2 
โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
พิการ 

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กพิการ
มีความรู้ในการดูแล

เด็กพิการ 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 
50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชนมีความรู้
ในการดูแลเด็ก

พิการ 

3 
โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกแก่เด็กพิการ 

เพื่อให้เด็กพิการ
สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได ้

เด็กพิการใน
ต าบลสะเตง

นอก 
70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 

เด็กพิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

4 
โครงการมอบ
ทุนการศึกษาแก่เด็ก
ยากจน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนท่ียากจนมี

ทุนการศึกษา 

เด็กยากจนใน
ต าบลสะเตง

นอก 
150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

เด็กยากจนใน
ต าบลสะเตงนอก 

5 

โครงการช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ต าบลสะเตงนอก 

เพื่อให้ครัวเรือนที่
ยากจนมีที่อยู่อาศัยที่

ถูกลักษณะ 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 
70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 

ผู้ยากไร้มีที่อยู่
อาศัยท่ีถูก
สุขลักษณะ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุเกดิ
การพัฒนาศักยภาพ 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลสะเตง

นอก 
50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ผู้สูงอายุและผูดู้แล
สามารถน าความรู้
ไปพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

งานสังคม
สงเคราะห ์

7 
โครงการสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลสะเตง

นอก 
300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือ
จากเทศบาล 

8 
โครงการผู้สูงอายุจติดีชีวิต
มีสุข 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตและจติใจ

ที่ด ี

ผู้สูงอายุใน
ต าบลสะเตง

นอก 
50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตทีด่ ี

9 

โครงการปรับปรุงสภาพที่
อยู่อาศัยให้ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผูย้ากจน ผู้
ยากไร้อนาถา 

เพื่อช่วยเหลือผูด้้อยให้
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลสะเตง

นอก 
100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

10 

โครงการสงเคราะห์
จัดการศพ 

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้
ในการจัดซื้อชุดห่อศพ 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 
150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000. 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือใน
การจัดการศพ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 
 

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐ เพื่อซ่อมแซมบ้าน

ท้องถิ่นประชารัฐ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลสะ

เตงนอก 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ผู้สูงอายุและผูดู้แล
สามารถน าความรู้
ไปพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

งานสังคม
สงเคราะห ์

12 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนช่วยเหลือกลุม่
อาชีพผู้ด้อยโอกาสบา้น 
ธอส. 

เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ให้ผูด้้อยโอกาส 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
ผู้ด้อยโอกาสมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

13 

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านอาชีพต่างๆ ส าหรับ
คนว่างงาน 

เพื่อถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพต่างๆ 

ส าหรับคนว่างงาน 
50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

 

14 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของ
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การช่วยเหลือ 

15 

โครงการอบรมให้ความรู้
การจัดสวัสดิการอุดหนุน
เด็กแรกเกดิ 

เพื่อให้ครอบครัวเด็ก
แรกเกิดได้รับความรู้
ด้านสวสัดิการต่างๆ 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 
ครอบครัวเด็กแรก
เกิดมีความรู้ด้าน

สวัสดิการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 
โครงการอบรมให้ความรู้

ผู้ดูแลคนพิการ 
เพือ่ให้ผู้ดูแลผู้พิการ

ดูแลอย่างถูกวิธี 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลสะ

เตงนอก 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ผู้ดูแลคนพิการ
สามารถดูแลอย่าง

ถูกวิธี 

งานสังคม
สงเคราะห ์

17 
โครงการส่งเสริมอาชีพ

ผู้ด้อยโอกาส 
เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพเลี้ยงตัวเองได ้

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
ผู้ด้อยโอกาส

สามารถมีอาชีพ
เลี้ยงตัวเองได ้

18 
โครงการส่งเสริมอาชีพ

ส าหรับสตรีม่าย 

เพื่อให้สตรมี่ายมี
อาชีพสามารถเลี้ยงดู

ครอบครัวได ้
50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

สตรมี่ายมีอาชีพท่ี
สามารถเลีย้งดู
ครอบครัวได ้

19 
โครงการส่งเสริมอาชีพคน

พิการ 
เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพ

เลี้ยงดตูัวเองได ้
50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ผู้พิการมีอาชีพ
เลี้ยงดตูัวเองได ้

20 

โครงการส ารวจพ้ืนท่ี
ขยายผลจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุและข้อมลู
มูลโรงเรียนผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
ผู้สูงอายไุด้รับการ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
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2.3 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 

โครงการจดัท าตลาดน้ า
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อจัดให้มีสถานที่ใน
การสร้างรายได ้

ส่งเสริม
เศรษฐกิจใน
ต าบลสะเตง

นอก 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

มีการสร้างรายได้
ในชุมชน 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 

2 

โครงการจดัตั้งตลาด 
OTOP ริมทาง ต าบลสะ
เตงนอก 

เพื่อจัดให้มีสถานที่ใน
การสร้างรายได ้

ส่งเสริม
เศรษฐกิจใน
ต าบลสะเตง

นอก 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชนมีความรู้
ในการดูแลเด็ก

พิการ 

3 
โครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี 

เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนและสร้าง

รายได ้

มีการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆ 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,00.- 

ชุมชนมีแหล่ง
เรียนรู้และสร้าง
รายได้ให้ชุมชน 

4 
โครงการตลาดประชารัฐ เพื่อสร้างอาชีพให้

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลสะเตงนอก 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 
100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

เพื่อสร้างรายได้ให้
คนในชุมชน 

5 
โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงตลาดเฉลิม 
พระเกียรต ิ

เพื่อให้มีการใช้งานได้
ตามปกต ิ

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงตลาด

เฉลิมพระเกียรต ิ
300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

มีตลาดที่ใช้ได้
ตามปกตเิด็กพิการ 
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2.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ทางการ

เกษตร 

เกษตรกรใน
ต าบลสะเตง

นอก 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลสะเตงนอก 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 

2 

โครงการเพิม่ศักยภาพ
ทางการเกษตร เกษตรใน 

ต าบลสะเตงนอก 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจใน
ต าบลสะเตง

นอก 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชนในพื้นที่
สามารถพัฒนา
อาชีพได้อย่าง

ยั่งยืน 

3 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพเกษตรกร
ชาวนา 

เพื่อเป็นการลดต้นทุน
การผลิตให้เกษตรกร 

เกษตรกรชาวนา
ในต าบลสะเตง

นอก 
500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 

เกษตรกรชาวนามี
การลดต้นทุน

ค่าใช้จ่าย 

4 
โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มหนามเตย  

เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้แก่ครอบครัว 

เกษตรกรกลุ่ม
เตยหนาม 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 
เพื่อให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

5 
โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีทาง
การเกษตร 

เพื่อให้มีอาคารที่
สามารถใช้งานได ้

อาคารศูนย์
เทคโนโลยีทาง

การเกษตร 
100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

มีศูนย์เทคโนโลยี
ทางการเกษตรที่
สามารถใช้งานได ้
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 
โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มเลี้ยงแพะ 

เพื่อเป็นการสร้าง
รายได ้

เกษตรกรใน
ต าบลสะเตง

นอก 
20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลสะเตงนอกมี

รายได้เพิ่มขึ้น 
งานสังคม
สงเคราะห ์

 
7 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มเพาะเห็ด 

เพื่อเป็นการสร้าง
รายได ้

เกษตรกรใน
ต าบลสะเตง

นอก 
20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลสะเตงนอกมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

8 
โครงการพัฒนาเกษตรกร
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรแก่

เกษตรกร 

เกษตรกรชาวนา
ในต าบลสะเตง

นอก 
120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 

เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้ในการ
พัฒนาอาชีพ 
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2.5 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้พิการ 

เพื่อสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ผู้พิการในต าบล
สะเตงนอก 

6,576,000.- 6,576,000.- 6,576,000.- 6,576,000.- 6,576,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ผู้พิการในพ้ืนท่ี
ต าบลสะเตงนอก 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 

2 
โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบล 

สะเตงนอก 
180,000.- 180,000.- 180,000.- 180,000.- 180,000.- 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
ต าบลสะเตงนอก 

3 
โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

สะเตงนอก 
24,709,200.- 24,709,200.- 24,709,200.- 24,709,200.- 24,709,200.- 

ผู้สูงอายุในต าบล
สะเตงนอก 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
โครงการสร้างที่แปรงฟัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก 

เพื่อให้นักเรียนมสีถาน
ส าหรับแปรงฟัน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก 

50,000- 50,000- 50,000- 50,000- 50,000- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

นักเรียนมสีุขภาพ
ฟันที่ด ี

กอง
การศึกษา 

2 
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตของ
นักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000. 100,000. นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

3 

โครงการติดตั้งมุ้งลวด
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก 

เพื่อป้องกันพาหะน า
โรคตดิต่อ 

 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
นักเรียนมีความ

ปลอดภัยจากยุงซึ่ง
เป็นพาหะน าโรค 

4 

โครงการก่อสร้างเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก 

 

เพื่อให้นักเรียนฝึกการ
แสดงความเคารพและ
ปลูกฝังความรักชาต ิ

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

นักเรียนมไีด้
แสดงออกถึงความ

รักชาต ิ
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 

โครงการติดตั้ งกันสาด
รอบตัวอาคารเรียนศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ม ล า ยู
บางกอก 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก 

120,000- 120,000- 120,000- 120,000- 120,000- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กอง
การศึกษา 

6 
โครงการต่อเติมอาคาร
ประกอบอาหารโรงเรียน
อนุบาลพงบูโล๊ะ 

เพื่อเป็นท่ีประกอบ
อาหารให้นักเรยีน 

นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล

พงบูโล๊ะ 
500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000. 500,000. มีสถานท่ีประกอบ

อาหาร 

7 
โครงการขยายรั้วโรงเรียน
อนุบาลพงบูโล๊ะ 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน 

นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล

พงบูโล๊ะ 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

8 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบู
โล๊ะ 

เพื่อความสวยงามและ
ร่มรื่น 

ภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพงบูโละ๊ 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 
ภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์เด็กเล็กมี
ความสวยงาม 

9 
โครงการจดัท าป้ายช่ือ
ศูนย์เด็กเล็กมลายู
บางกอก 

เพื่อให้นักเรียนและ
ประชาชนรู้จักช่ือศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมลายู
บางกอก 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
นักเรียนและ

ประชาชนรู้จักศูนย์
เด็กเล็ก 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
บือแซง 

เพื่อความสวยงามและ
ร่มรื่น 

ภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพงบูโละ๊ 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์เด็กเล็กมี
ความสวยงาม 

กอง
การศึกษา 

11 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก 

เพื่อความสวยงามและ
ร่มรื่น 

ภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพงบูโละ๊ 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
ภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์เด็กเล็กมี
ความสวยงาม 

12 

โครงการก่อสร้างรั้ว
ด้านข้างและด้านหลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

พงบูโล๊ะ 
100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

13 

โครงการสร้างที่แปรงฟัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
บือแซง 

เพื่อให้นักเรียนมี
สถานท่ีส าหรับแปรง

ฟัน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

บือแซง 
50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ที่แปรงฟันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

14 

โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมลายูบางกอก 

เพื่อเป็นสถานท่ี
ประกอบอาหารและ
รับประทานอาหาร
ส าหรับนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมลายู
บางกอก 

800,000.- 800,000.- 800,000.- 800,000.- 800,000.- นักเรียนมีทีส่ าหรับ
รับประทานอาหาร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 

394 
 

แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบือแซง 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็กบือแซง 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

กอง
การศึกษา 

16 

โครงการติดตั้งมุ้งลวด
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง 

เพื่อป้องกันพาหะน า
โรคติดต่อมาสู่เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- นักเรียนมีความ

ปลอดภัยในชวีิต 

17 

โครงการก่อสร้างเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
บือแซง 

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรักชาต ิ

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    

บือแซง 
30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- นักเรียนมีความรัก

ชาติ 

18 

โครงการติดตั้งกันสาด
รอบตัวอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบือแซง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นักเรียนและป้องกันกัน

ฝนสาด 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

บือแซง 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- นักเรียนมีความ

ปลอดภัยในชวีิต 

19 

โครงการจดัท าป้ายช่ือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
บือแซง 

เพื่อให้นักเรียนและ
ประชาชนรู้จักชื่อศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- นักเรียนรู้จักชื่อศูนย์

เด็กเล็ก 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 

395 
 

แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 

โครงการติดตั้งตาข่าย
เหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก 

600,000.- 600,000.- 600,000.- 600,000.- 600,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

กอง
การศึกษา 

21 

โครงการติดตั้งมุ้งลวด
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรักัส 

เพื่อป้องกันพาหะน า
โรคติดต่อมาสู่เด็ก 

ศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็กมัรกัส 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- นักเรียนมีความ

ปลอดภัยในชวีิต 

22 

โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียนอนุบาล  
พงบูโล๊ะ 

เพื่อขยายห้องเรียน
ส าหรับรองรับนักเรียนที่

เพิ่มขึ้น 

อาคารเรียน 
จ านวน 1 หลัง 

ขนาด 4 หอ้งเรียน 
2,200,000.- 2,200,000.- 2,200,000.- 2,200,000.- 2,200,000.- นักเรียนมีอาคารเรียน 

23 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 

เพื่อให้มีสนามเด็กเล่น 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

สาด 

สนามเด็กเล่น 
จ านวน 4 แห่ง 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- นักเรียนมีการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับวัย 

24 

โครงการจดัท าป้ายช่ือ
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง  

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นักเรียนประชาชน 

ป้ายชื่อทางเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

บือแซง 
30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

นักเรียนและ
ประชาชนรู้จักศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

25 
โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก 

เพื่อป้องกันพาหะน า
โรคติดต่อมาสู่เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
มลายูบางกอก 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 

โครงการปูกระเบื้องโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พงบูโล๊ะ 

เพื่อสุขอนามยัที่ดีของ
นักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

พงบูโล๊ะ 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

27 

โครงการต่อเติมห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสุขอนามยัที่ดีของ
นักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- นักเรียนมีสุขอนามยั  
ที่ด ี

28 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
บือแซง 

เพื่อขยายห้องเรียน
ส าหรับรองรับนักเรียนที่

เพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- นักเรียนมีอาคารเรียน 

29 

โครงการขยายห้องเรียน
และห้องน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพงบูโล๊ะ 

เพื่อขยายห้องเรียน
ส าหรับรองรับนักเรียนที่

เพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
พงบูโล๊ะ 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- นักเรียนอาคารเรียน 

30 

โครงการติดตั้งเหล็กดดั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก 

เพื่อให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

ศูนย์เด็กเล็กมลายู
บางกอก 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- นักเรียนมีความ

ปลอดภัยในชวีิต 

31 โครงการต่อเติมห้องน้ าศูนย์ เพื่อให้นักเรียนมี ศูนย์พัฒนาเด็ก 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- นักเรียนมีสุขอนามยั 
ที่ด ี
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พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก สุขลักษณะที่ดี มลายูบางกอก 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 

โครงการติดตั้งเหล็กดดั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
บือแซง 

เพื่อให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    

บือแซง 
100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต 

กอง
การศึกษา 

33 

โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคารโรงเรียน
อนุบาลพงบูโล๊ะ 

เพื่อขยายห้องเรียน
ส าหรับรองรับนักเรียนที่

เพิ่มขึ้น 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

พงบูโล๊ะ 
4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- นักเรียนมีอาคารเรียน 

34 

โครงการปูกระเบื้องโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พงบูโล๊ะ 

เพื่อเป็นสถานที่ในการ
รับประทานอาหารส าหรับ

นักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

พงบูโล๊ะ 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- นักเรียนมีความ

ปลอดภัย 

35 

โครงการก่อสร้างประตู
หน้าบันไดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมลายูบางกอก 

เพื่อให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
มลายูบางกอก 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- นักเรียนมีความ

ปลอดภัย 

36 

โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมลายูบางกอก 

เพื่อให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

ศูนย์เด็กเล็กมลายู
บางกอก 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- นักเรียนมีความ

ปลอดภัย 
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37 
โครงการเพ้นท์ผนังส่งเสริม
การเรียนรู้ในสถานศึกษา 

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด
เทศบาลเมืองสะเตง

นอก 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 
โครงการซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ 

เพื่อให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพงบูโล๊ะ 

180,000.- 180,000.- 180,000.- 180,000.- 180,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต 

กอง
การศึกษา 

39 

โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ ์

เพื่อประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

เมืองสะเตงนอก 

สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมือง

สะเตงนอก 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ประชาชนได้รับข่าวสาร
จากสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

40 

โครงการติดต้ังประตูบาน
เล่ือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก 

เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมลายูบางกอก 

นักเรียนในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มลายูบางกอก 
100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- นักเรียนมีความ

ปลอดภัยในชวีิต 

41 

โครงการปรับปรุงห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสะ

เตงนอก 
100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- นักเรียนมีการเรียนรู ้

42 

โครงการเปิดโลกกิจกรรมเปิด
โลกประสบการณ์ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสะ

เตงนอก 
100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- นักเรียนมีการเรียนรู ้

43 
โครงการถมที่ดนิเพือ่กอ่สร้าง
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมรักัส หมูท่ี่ 3 

เพื่อสร้างศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กมัรกัส 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัรกัส 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- ที่ดินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัรกัส 
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44 

โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัรกัส หมู่ที่ 3 

เพื่อสร้างศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กมัรกัส 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัรกัส 4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- ที่ดินศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมัรกัส 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา               
45.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 20,000 บาท                                 
45.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
(ระบบ Wireless Fidelity : WiFi 
7,200 บาท                          
45.3 กิจกรรมการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 50,000 บาท                       
45.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
การเรียนอาเซียนศึกษา 80,000 
บาท                                   
45.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ 
155,650 บาท                        
45.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
50,000 บาท 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยในสังกัด
เทศบาลเมือง     
สะเตงนอก 

4,022,160.- 4,022,160.- 4,022,160.- 4,022,160.- 4,022,160.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

สถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ต่อ)              
45.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดสถานศึกษา   21,000 บาท                                 
45.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล
พงบูโล๊ะ 12,000 บาท               
45.9 ค่าปรับปรุงห้องสมุด100,000 
บาท                                   
45.10 ค่าซ่อมแซมอาคารโรงเรียน
อนุบาล 200,000  บาท                       
45.11 โครงการอาหารกลางวัน 
1,798,400 บาท                              
45.12 ค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
916,300 บาท                              
45.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
561,610 บาท                        
45.14  ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับ
อนุบาลศึกษา 50,000 บาท 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยในสังกัด
เทศบาลเมือง     
สะเตงนอก 

10,279,760.- 10,279,760.- 10,279,760.- 10,279,760.- 10,279,760.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

สถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย 

กอง
การศึกษา 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา               
45.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 20,000 บาท                                 
45.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
(ระบบ Wireless Fidelity:Wifi) 
7,200 บาท    45.3 กิจกรรมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
50,000 บาท                       
45.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
การเรียนอาเซียน 80,000 บาท               
45.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ 
155,650 บาท                              
45.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
50,000 บาท                              
45.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 21,000 บาท         
45.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล
พงบูโล๊ะ 12,000 บาท 

 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยในสังกัด
เทศบาลเมือง    
สะเตงนอก 

     

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

สถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 

โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนปฐมวยั 

เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักเรียน 

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง    
สะเตงนอก 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

นักเรียนมีผลงานทาง
วิชาการ 

กอง
การศึกษา 

47 

โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง    
สะเตงนอก 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ

ต่างๆ 

48 

โครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างบุคลากรใน
สถานศึกษา 

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง    
สะเตงนอก 

1,764,000.- 1,764,000.- 1,764,000.- 1,764,000.- 1,740,000.- มีบุคลากรในการดูแล
นักเรียน 

49 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคล
การ 

บุคลากรใน
สถานศึกษา 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- บุคลากรมีศักยภาพ

มากขึ้น 

50 
โครงการพัฒนาความรู้การ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาความรูก้ารดูแล
เด็ก 

บุคลากรใน
สถานศึกษา 

80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- บุคลากรมีศักยภาพ
มากขึ้น 

51 

โครงการอาหารเสริมนม เพื่อบริหารจัดการอาหาร
เสริม (นม) ให้นักเรียนได้

ดื่มอย่างทั่วถึง 

ศูนย์พัฒนาเด็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง

สะเตงนอก 
3,472,007 3,472,007.- 3,472,007.- 3,472,007.- 3,472,007.- นักเรียนมีสุขภาพด ี

52 โครงการยิ้มใสฟันสวย เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธกีาร นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง          

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- นักเรียนมีสุขภาพฟัน
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แบบ ผ. 02 

แปรงฟันอย่างถกูวธิ ี สะเตงนอก ที่ด ี

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 

โครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาบุคลากรและ
อ านวยความสะดวกใน

สถานศึกษา 

บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมือง     
สะเตงนอก 

1,320,000.- 1,320,000.- 1,320,000.- 1,320,000.- 1,320,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

มีบุคลากรใน
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

54 
โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ

เด็กในต าบลสะเตงนอก 
เด็กในต าบลสะเตง

นอก 400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 
เด็กในต าบลสะเตง

นอกมีการเรียนรู้และ
กล้าแสดงออก 

55 

โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อก่อสร้างสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองสะ

เตงนอก 

มีสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมือง
สะเตงนอกเพิ่มขึ้น 

400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- มีที่ดินส าหรับสร้าง
สถานศึกษา 

56 

โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน 

นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองสะ

เตงนอก 

8,036,000.- 8,036,000.- 8,036,000.- 8,036,000.- 8,036,000.- 
เด็กมีสุขภาพดีและ
ได้รับสารอาหาร

ครบถ้วน 
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แบบ ผ. 02 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
 6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
โครงการส่งเสริมการถือ
ศีลอดของศาสนาอิสลาม 

เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบตัิ
ตามหลักศาสนา 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

330,000.- 330,000.- 330,000.- 330,000.- 330,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ประชาชนปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาได้

ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

2 
โครงการส่งเสริม
จริยธรรมประชาชนใน
พื้นที่ต าบลสะเตงนอก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสามัคค ี

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ประชาชนมีความ
สามัคคี 

3 
โครงการวันสาร์ทเดือนสิบ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
ประชาชนในต าบล

สะเตงนอก 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
ประชาชนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

4 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิถีชีวิตมุสลิม 

เพื่อขัดเกลาและอบรม
เยาวชนด้านศาสนา 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมด้านศาสนา 

5 
โครงการอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาการแต่งเรือพระ 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 
ประชาชนได้ร่วม

กิจกรรมด้านศาสนา 

6 
โครงการกวนอาซรูอ
สัมพันธ์ 

เพื่อสร้างความสามัคค ี ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 
ประชาชนได้ร่วม

กิจกรรม 
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แบบ ผ. 02 

6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมจารีตประเพณี
ท้องถิ่นประจ าปี
ฮิจเราะห์ศักราช 

เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบตัิ
ตามหลักศาสนา ประชาชนในต าบล

สะเตงนอก 
60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ประชาชนปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาได้

ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

8 
โครงการส่งเสริมประเพณี
วันเข้าพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนได้
ปฏิบัติตามหลักศาสนา 

วัดในต าบลสะเตง
นอก 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชนปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาได้

ถูกต้อง 

9 

โครงการ ธ สถิตในดวงใจ 
ปวงประชาน้อมรับ
พระราชด าริ 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักษ์ภักด ี

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 350,000.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ

จงรักษ์ภักดี 

10 

โครงการฝึกอบรมทักษะ
การอ่านอัลกุรอ่านและ
ภาษาอาหรับ 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางด้านภาษา 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมด้านศาสนา 

11 
โครงการก่อสร้างศาลาที่
พักประจ ากูโบร ์

เพื่อให้บริการ
ประชาชน จ านวน 9 หลัง 63,000.- 63,000.- 63,000.- 63,000.- 63,000.- 

ประชาชนปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาได้

ถูกต้อง 

12 
โครงการรอมฎอนสันติสุข เพื่อให้ประชาชน

ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
ประชาชนในต าบล

สะเตงนอก 
330,000.- 330,000.- 330,000.- 330,000.- 330,000.- 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรม 
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แบบ ผ. 02 

6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 

โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมประชาชนใน
ต าบลสะเตงนอก 

เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรม ประชาชนในต าบล

สะเตงนอก 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ประชาชนปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาได้

ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

14 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดท า
แผนการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา” 

เพื่อให้ครูผูส้อน
ศาสนาอิสลามมีแผน
ในการเรียนการสอน 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
ครูผู้สอนศาสนา
อิสลามมีแผน     

การเรียนการสอน 

15 
โครงการจัดซ้ือโลงแอร์ เพื่อใช้ในงานศพ วัดในต าบลสะเตง

นอก 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

มีโลงแอร์ใช้ในงาน
ศพ 

16 
โครงการวัฒนธรรม
สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 
ประชาชนปฏิบัติ

ตามหลักศาสนาได้
ถูกต้อง 

17 
โครงการจัดซ้ือที่อาบน้ าศพ
มุสลิม 

เพื่อใช้ในงานศพ มัสยิดในต าบลสะ
เตงนอก 

650,000.- 650,000.- 650,000.- 650,000.- 650,000.- 
มีท่ีอาบน้ าศพ
ส าหรับมุสลิม 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์

อันดี 
มัสยิดและตาดีกา

ในต าบลสะเตงนอก 
220,000.- 220,000.- 220,000.- 220,000.- 220,000.- 

เยาวชนมี
ความสัมพันธ์อันดี

ต่อกัน 

19 
โครงการวัฒนธรรม
สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.-  

20 

โครงการอบรมจรยิธรรม
ภาคฤดูร้อน 

เพื่ออบรมเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณธรรม

จริยธรรม 

เด็กและเยาวชน
ต าบลสะเตงนอก 

120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 
เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา 
 4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
โครงการจดัท าหลังคา
คลุมลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 

เพื่อบ ารุงรักษาเครื่อง
ออกก าลังกาย 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 
1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ยืดอายุการใช้งาน
อุปกรณ์กีฬา 

กอง
การศึกษา 

2 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

250,000.- 250,000.- 250,000.- 250,000. 250,000. ประชาชนมี
สุขภาพด ี

3 
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดสะเตง
นอกคัพ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 
350,000.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- ประชาชนมี

สุขภาพด ี

4 
โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างบุคลากร 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 
468,000.- 468,000.- 468,000.- 468,000.- 468,000.- ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวก 
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4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 
150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

กอง
การศึกษา 

6 
โครงการถมดินสนามกีฬา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการถมดิน 
ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 
5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- มีสถานท่ีในการ

ออกก าลังกาย 

7 

โครงการจัดหาที่ดิน
เพ่ือรองรับการ
ก่อสร้างสนามกีฬา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาที่ดิน
เพ่ือก่อสร้างสนาม

กีฬา 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 
350,000.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- มีสถานท่ีในการ

ออกก าลังกาย 

8 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เพื่อการ
นันทนาการภายใน
ต าบลสะเตงนอก 

เพ่ือปรับปรุง
ทัศนียภาพให้

สวยงาม 

พ้ืนที่ในต าบล 
สะเตงนอก 

10,000,000.- 10,000,000.- 10,000,000.- 10,000,000.- 10,000,000.- มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม 
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4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

กอง
การศึกษา 

10 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

11 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

12 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

13 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

14 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

15 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

16 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี
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4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

กอง
การศึกษา 

18 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

19 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

20 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 12 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

21 
โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 13 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

22 

โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาหน้าโรงเรียนอิสลาม
ประสานวิทย ์

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

23 
ซ่อมแซมลานกีฬา
กลางแจ้ง 

เพื่อให้มีการใช้งานได้
ตามปกต ิ

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

มีสถานท่ีในการ
ออกก าลังกาย 
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4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมพื้นท่ีสนามเซปัค
ตะกร้อ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬา เทศบาลเมือง  
สะเตงนอก 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

กอง
การศึกษา 

25 

โครงการส่งเสริมการเต้น
แอร์โรบิคประกอบ
อุปกรณ ์

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

26 

โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
กีฬากลางแจ้งและเครื่อง
เล่นสนามพร้อมติดตั้ง 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

27 

โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถ หน้าอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา   
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีสถานท่ีจอด
รถในการออกก าลัง

กาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 
ประชาชนมีสถานท่ี
จอดรถเมื่อมาออก

ก าลังกาย 

28 
โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาขน 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

มีห้องน้ าส าหรบั
บริการประชาชน 
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แบบ ผ. 02 

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 
โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถ สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อบริการประชาชน ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ประชาชนมีท่ีจอดรถ
ในการออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 

30 

โครงการปรับปรุงห้องเก็บ
ของศูนย์สร้างสรรค์
หรรษา 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ห้องเก็บของศูนย์
สร้างสรรค์หรรษาที่

เป็นระเบียบ 
400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

มีห้องเก็บของศูนย์
สร้างสรรคห์รรษา 

31 
โครงการปรับปรุงสนาม
เซปัคตะกร้อ 2 สนาม 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

32 

โครงการซ่อมแซม
ครุภณัฑ์เครื่องออกก าลัง
กายศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ที่ใช้
งานได้ตามปกต ิ

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 
ประชาชนมี
สุขภาพด ี

33 

โครงการปรับปรุงสนามเป
ตอง หน้าโรงเรยีนอนุบาล
พงบูโล๊ะ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาขน 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

34 

โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงสนามกีฬาใน
ต าบลสะเตงนอก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาขน 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี
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แบบ ผ. 02 

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 
โครงการอบรมทักษะกีฬา
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อฝึกทักษะด้านกีฬา
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดี 

กอง
การศึกษา 

36 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ 

เพื่อซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การ

กีฬาและสุขภาพ 

มีสถานที่พร้อม
ส าหรับให้บริการ
ออกก าลังกาย 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

37 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ในสนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

38 
โครงการบริหารจัดการ
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างบุคลากร 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 624,000.- 624,000.- 624,000.- 624,000.- 624,000.- 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

39 

โครงการก่อสร้างป้ายช่ือ
พร้อมรั้วสนามกีฬา     
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีป้ายส าหรับ
บริการประชาชน สนามกีฬาหมู่ที่ 8 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

40 

โครงการก่อสร้างตาข่าย
เหล็กดดัสนาม
วอลเล่ย์บอลกลางแจ้ง 
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาขน 

สนามกีฬา หมู่ที ่8 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
ประชาชนมีความ

สะดวกและ
ปลอดภัย 
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แบบ ผ. 02 

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 

โครงการก่อสร้างสกอร์
บอร์ดสนามฟุตบอล 
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน สนามกีฬาหมู่ที่ 8 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

มีสกอร์ดบอร์ด
ส าหรับสนามกีฬา 

กอง
การศึกษา 

42 

โครงการก่อสร้างสกอร์
บอร์ดสนามวอลเล่ย์บอล 
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน สนามกีฬา หมู่ที ่8 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

มีสกอร์ดบอร์ด
ส าหรับสนามกีฬา 

43 

โครงการก่อสร้างสกอร์
บอร์ดในโรงยมิเนเซีย่ม 
สนามมีกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน สนามกีฬาหมู่ที่ 8 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 

มีสกอร์ดบอร์ด
ส าหรับสนามกีฬา 

44 

โครงการก่อสร้างห้องพัก
เจ้าหน้าท่ีกีฬาในโรงยมิเน
เซี่ยมสนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้บริการ
เจ้าหน้าท่ีมาใช้บริการ

สนามกีฬา 
สนามกีฬาหมู่ที่ 8 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

มีห้องพักในโรงยิมเน
เซ่ียม 

45 

โครงการก่อสร้างห้องเก็บ
อุปกรณ์กีฬา โรงยิมเน
เซี่ยมสนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีห้องเก็บ
อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬาหมู่ที่ 8 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 

มีห้องเก็บของในโรง
ยิมเนเซ่ียม 

46 
โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์โรง
ยิมเนเซ่ียม สนามกีฬาหมู่ที ่8 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาขน 

จ านวน 2 ชุด 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 
ประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภยั 
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แบบ ผ. 02 

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 

โครงการก่อสร้างสกอร์
บอร์ดสนามฟุตบอล 
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน จ านวน 1 บ้าน 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

มีสกอร์ดบอร์ด
ส าหรับสนามกีฬา 

กอง
การศึกษา 

48 
โครงการถมดินสนามกีฬา 
หมู่ที่ 8 

เพื่อถมดินสนามกีฬา 
สนามกีฬา หมู่ที ่8 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 

มีการถมดินสนาม
กีฬา 

49 
โครงการก่อสร้างศาลา
ละหมาดสนามกีฬา หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

จ านวน 1 หลัง 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- มีศาลาละหมาด 

50 

โครงการก่อสร้างตาข่าย
เหล็กดัดสนามฟุตซอลกลาง
แจ้ง สนามกีฬา หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน สนามกีฬาหมู่ที่ 8 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

มีการสร้างตาข่าย
สนามกีฬา 

51 

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์สรา้งสรรค์หรรษา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ สนามกีฬาหมู่ที่ 8 84,000.- 84,000.- 84,000.- 84,000.- 84,000.- 

มีเจ้าหน้าท่ีในการให้
ความสะดวก
ประชาชน 

52 

โครงการบริหารจัดการ
สนามกีฬา  หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ สนามกีฬาหมู่ที่ 8 168,000.- 168,000.- 168,000.- 168,000.- 168,000.- 

มีเจ้าหน้าท่ีในการให้
ความสะดวก
ประชาชน 
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แบบ ผ. 02 

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 
โครงการจ้างผู้น าเต้นแอร์
โรบิค 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

จ้างเหมา
บุคคลภายนอกน า

เต้นแอร์โรบิค 
86,400.- 86,400.- 86,400.- 86,400.- 86,400.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

มีผู้น าเต้นแอร์โรบิค 

กอง
การศึกษา 

54 
โครงการจ้างเหมายาม
รักษาความปลอดภัย 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

จ้างเหมา
บุคคลภายนอก

ดูแลความปลอดภยั 
420,000.- 420,000.- 420,000.- 420,000.- 420,000.- 

มีผู้ดูแลรักษาความ
สงบ 

55 
โครงการบริหารจัดการ
สนามกีฬา 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 
มีการบริการ
ประชาชน 

56 

โครงการติดตั้งไฟสปอร์ต
ไลท์ติดอัฒจรรย์ สนามกีฬา 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน จ านวน 7 จุด 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

มีการติดตั้งไฟ
สปอร์ตไลท์ 

57 
โครงการจดัท าสนามเป
ตองชุมชน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

สนามเปตองชุมชุน 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 
ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง 

58 

โครงการก่อสร้างหลังคา
คร่อมพร้อมรั้วสนามฟุต
ซอล 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน สนามฟุตซอล 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
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4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 
โครงการขุดบ่อบาดาลใน
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับใช้
ในสนามกีฬา 

บ่อบาดาล 1 บ่อ 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

มีบ่อบาดาลส าหรับ
ใช้ในสนามกีฬา 

กอง
การศึกษา 

60 

โครงการก่อสร้างทางเดิน
ออกก าลังกายรอบสนาม
กีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

ทางเดินส าหรับ
ออกก าลังกาย 

700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 
มีทางเดินส าหรับ
ออกก าลังกาย 

61 

โครงการแข่งขันฟุตซอล
เยาวชน “สะเตงนอกฟุต
ซอลลีกคัพ” 

เพื่อพัฒนาทักษะใน
การเล่นกีฬา 

เยาวชนในต าบลสะ
เตงนอก 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 
เยาวชนมีสุขภาพ

แข็งแรง 

62 

โครงการจัดต้ังศูนย์กีฬาและ
นันทนาการเทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

ส านักงานส าหรับ
บริการสนามกีฬา 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
มีส านักงานส าหรับ
บริการสนามกีฬา 

63 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อใหม้ีอาคาร
ศูนย์บริการกีฬาและ

นันทนาการ  

ส านักงานส าหรับ
บริการสนามกีฬา
และนันทนาการ 

2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 
มีส านักงานส าหรับ
บริการสนามกีฬา
และนันทนาการ 

64 
โครงการก่อสร้างรั้วสนาม
กีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีการก่อสร้าง
รั้วสนามกีฬา 

สนามกีฬา หมู่ที ่8 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- มีรั้วสนามกีฬา 
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4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

สนามกีฬา หมู่ที ่8 150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

กอง
การศึกษา 

66 
โครงการค่ายเยาวชน
สัมพันธ์ 

เพื่อเสรมิสร้างความ
สามัคค ี

เยาวชนในต าบลสะ
เตงนอก 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
เยาวชนมีความ

สามัคคี 

67 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้ตระหนัก

ถึงคุณค่าของตนเอง 
เด็กในต าบลสะเตง

นอก 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

เด็กตระหนักถึง
คุณค่าของตนเอง 

68 
โครงการเยาวชนไทยโตไป
ไม่โกง 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความซื่อสัตย ์

เด็กและเยาวชน
ต าบลสะเตงนอก 

120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 
เด็กและเยาวชนมี

ความซ่ือสัตย์ 

69 

โครงการอบรมทักษะการ
เล่นฟุตบอล 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีการออก

ก าลังกาย 

เด็กและเยาวชน
ต าบลสะเตงนอก 

120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 
เด็กและเยาวชนมี
การออกก าลังกาย 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 

415 
 

แบบ ผ. 02 

 
 

 
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 

โครงการกลไกท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในต าบลสะ

เตงนอก 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลสะเตงนอก 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- เยาวชนมีการพัฒนา 

71 

โครงการทดสอบ
สมรรถภาพส าหรับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

เพื่อใหดู้แลสุขภาพได้
อย่างถูกต้อง 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 
ประชาชนมีการดูแล

สุขภาพท่ีดี 

72 
โครงการอบรมวินัยจราจร
บนถนน 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
จราจร 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลสะเตงนอก 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
เยาวชนมีความรู้

ด้านจราจร 

73 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนมสุลมิ
ต าบลสะเตงนอก 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ต าบลสะเตงนอก 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 
เด็กและเยาวชนมี
การจัดกิจกรรม 

74 

โครงการเยาวชนคนอาสา
เรียนรูร้่วมกันสร้างสรรค์
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ต าบลสะเตงนอก 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 
เด็กและเยาวชนมี

การพัฒนาศักยภาพ 
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4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 

โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้น าเครือข่าย
เด็กและเยาวชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน

ต าบลสะเตงนอก 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

76 

ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

เพื่อสร้างภมูิกันยาเสพ
ติดให้เยาวชน เด็กและเยาวชนใน

ต าบลสะเตงนอก 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

เยาวชนมภีูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด 

77 

โครงการอบรมทักษะกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

เพื่อเพิ่มทักษะการเล่น
กีฬา 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลสะเตงนอก 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
เด็กและเยาวชนมี
ทักษะในการเล่น

กีฬา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างยะลาสนัติสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างยะลาสันตสิุข 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 

โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรจดัตั้ง อปพร.
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อด าเนินการตาม
ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยกิจการ อปพร. 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

150,000.- 150,000.- 150000.- 150,000.- 150,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

อปพร.ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย 

2 
โครงการจดัตั้งยาม
ท้องถิ่น 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อย 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

3 
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมการลด
อุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล 
100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ในพื้นท่ี 

4 
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
ผู้เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยและการป้องกันภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
ผู้เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 

โครงการเพิม่ศักยภาพ 
อปพร.เทศบาลเมืองสะ
เตงนอก 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ    
อปพร.ในต าบลสะเตง

นอก 
100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 
โครงการปรับปรุงอาคาร
ป้องกัน (ก้ันห้องวิทยุ/
ป้องกัน/อปพร.) 

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

150,000.- 150,000.- 150000.- 150,000.- 150,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

มีสถานท่ี
ปฎิบัติงานท่ี

สะดวก 

งานป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย 

8 

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

มีสถานท่ี
ปฎิบัติงานท่ี

สะดวก 

9 
โครงการฝึกอบรม 
(ทบทวน) อปพร.ทม.สะ
เตงนอก 

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

10 

โครงการฝึกอบรม
ดับเพลิงในสถานศึกษา 
ชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพงาน
ป้องกัน 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

11 

โครงการเพิม่ศักยภาพ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพงาน
ป้องกัน 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 

ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 



 
 

465 
 

ส่วนที่ 4 
 
 

 
 
 
 
 

 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

การติดตามและประเมินผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



 
 

466 
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
    5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

10  

3. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้
เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  

4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

        
  

2. ด้านการ
ส่งเสริม
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
คมนาคม 

        

  

3.  ด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
การค้าและ
การลงทุน 

        

  

4.3 สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่นในภาพรวม 
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4.  ด้าน
การส่งเสริม
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

        

  

4.  ด้านกา
รสส่งเสริม
ด้านพหุ
วัฒนธรรม
และอัต
ลักษณ์
ท้องถิ่น 

        

  

รวม           

   
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3 จากเงินสะสม   
4 จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

5 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 
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      (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 

 
(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 
 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
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(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  
ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  

 


