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อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา 



ค ำน ำ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยต้อง
ตระหนักว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนกระทรวงยุทธศาสตร์จังหวัด  ตลอดจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอ เป็นสําคัญ 

แผนพัฒนาห้าปีซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทําขึ้นแล้ว  ไปสู่การปฏิบัติและจะต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี ทั้งนี้การจัดทํา
แผนพัฒนาห้าปี จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปีอย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดทํางบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 

สําหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ฉบับนี้  เป็น
แผนพัฒนาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการประชาคม  ซึ่งเป็น
เครื่องมือสําคัญในการนํานโยบายของรัฐบาล  และทิศทางการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาอําเภอไปสู่การปฏิบัติใน
พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบลตามศักยภาพพ้ืนที่   และปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่  เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแผนชี้นําหรือทิศทางในการ
พัฒนาตําบลในภาพระยะยาว 5 ปีและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ด้วยปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของประชาชน  และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาในขณะนั้น   

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนการพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนดในวิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสะเตงนอก  และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
1.1 แผนงานการศึกษา   งานก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  

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 

โครงการจัดส่งบุคลากร
และนักเรียนระดับปฐมวัย
เข้ าแข่ งขั นทักษะทาง
วิชาการ 

เพื่อใหบุ้คลากรและ
นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

บุคลากรและ
นักเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

บุคลากรและ
นักเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง 

สะเตงนอกเข้าร่วม
แข่งขันทักษะ 

กอง
การศึกษา 

2 

โครงการโรงเรยีนสอง
ภาษา 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ให้นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสะเตง
นอก 

นักเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสะเตง

นอก 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000. 100,000. นักเรียนมีความรู้
ทางภาษา 

3 

โครงการจัดซื้อที่ดิน
เพ่ือก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส 
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัรกสั 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กมัรกัส 

5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- นักเรียนมีที่เรียนท่ี
ได้มาตรฐาน 

4 

โครงการถมดินเพื่อ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรักัส หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัรกสั 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กมัรกัส 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- นักเรียนมีที่เรียนท่ี
ได้มาตรฐาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 

55 
 

แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
1.1 แผนงานการศึกษา  งานก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 

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 
โครงการก่อสร้างป้ายช่ือ
พร้อมรั้วโรงเรียนอนุบาล
พงบูโล๊ะ 

เพื่อความสวยงามและ
ปลอดภัยของนักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กอง
การศึกษา 

6 
โครงการก่อสร้างรั้ว
โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ 

เพื่อความสวยงามและ
ปลอดภัยของนักเรียน 

นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล

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

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

7 
โครงการปูกระเบื้อง
โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน 

นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล

พงบูโล๊ะ 
400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

8 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบือแซง 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก     
เล็กบือแซง 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 
นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

9 
โครงการดัดแปลงอาคาร
โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ
เป็นโรงอาหาร 

เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

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

ภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์เด็กเล็กมี
ความสวยงาม 
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แบบ ผ. 02 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
1.1 แผนงานการศึกษา  งานก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 

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 
โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อท า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส 

เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสม
กับการเรียนรู ้

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กมัรกัส 

2,000,000- 2,000,000- 2,000,000- 2,000,000- 2,000,000- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

นักเรียนมสีถานท่ี
เหมาะสมกับการ

เรียนรู ้

กอง
การศึกษา 

11 
โครงการติดตั้งตาข่ายเหล็กดัด
อาคารโรงเรียนอนุบาลพงบู
โล๊ะ 

เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพงบูโล๊ะ 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000. 200,000. 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

12 
โครงการติดตั้งประตูบานพับ
โรงเรียนอนุบาล   พงบูโล๊ะ 

เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพงบูโล๊ะ 400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

13 

โครงการกั้นห้องเรียนและ
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบือแซง 

เพื่อขยายห้องเรียนและ
ปรับปรุงอาคารศพด.บื

อแซง 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก     
เล็กบือแซง 

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

มีการขยาย
ห้องเรียนและ
ปรับปรุงอาคาร 
ศพด.บือแซง 

14 
โครงการก่อสร้างรั้วด้านขา้ง
และด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพงบูโล๊ะ 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก     

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

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

15 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนต าบลสะเตงนอก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

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

 เด็กและเยาวชนต าบล
สะเตงนอกมีการใช้

เวลาให้เป็นประโยชน ์

 

 



 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
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แบบ ผ. 02 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

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 

การขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าใน

พื้นที ่

ประชาชนใน
ต าบล          

สะเตงนอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมีความ
ตื่นตัวและมีส่วน
ร่วมในการดูแล
แมวและสุนัขใน
ความดูแลไปรบั
บริการฉีดวัคซีน

และท าหมัน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 

โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว ์

เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การปูองกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

ประชาชนมีความ
ตื่นตัวและมีส่วน
ร่วมในการดูแล
แมวและสุนัขใน

ความดูแลไปรบัขึ้น
ทะเบียน 

3 

โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคและการดูแล
สุขภาพของพนักงาน
เทศบาล 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพแก่

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

พนักงานเทศบาลมี
สุขภาพที่ด ี

4 

โครงการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการและผู้
สัมผสัอาหาร 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
และผูส้ัมผัสอาหาร

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

ผู้ประกอบกิจการ
สามารถน าความรู้

ไปใช้ในการ
ประกอบอาหาร 
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แบบ ผ. 02 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

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 

โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยดา้นอาหารแก่ผู้
ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหาร 

เพื่อใหผู้้ประกอบ
อาหารมีความรู้ดา้น
การสุขาภิบาลอาหาร 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ผู้บริโภคได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การบริโภคอาหาร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

6 

โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ 
ต าบลสะเตงนอก 

เพื่อสร้างกลไกและ
นโยบายในการ

ด าเนินงานด้านการ
ควบคุมการบริโภค 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 500,000.- 

มีการขับเคลื่อน
ชุมชนให้เป็นชุมชน

ปลอดบุหรี ่

7 
โครงการเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

เพื่อลดอัตราการปุวย
ไข้เลือดออก 450,000.- 450,000.- 450,000.- 450,000.- 450,000.- 

ผู้ปุวยไขเ้ลือดออก
ลดลง 

8 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกน
น าและทีม SRRT การใช้
เครื่องพ่นหมอกควัน
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ

เพื่อให้แกนน า SRRT 
มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

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

แกนน า SRRT ใช้
เครื่องพ่นหมอก
ควันได้ถูกต้อง 

9 

โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการและเฝูาระวังกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณะ
สุขเพื่อลดความเส่ียงและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

เพื่อลดความเสีย่งและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน 

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

สามารถด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงเหตุ

เดือดร้อนร าคาญจาก
การด าเนินกิจการที่

เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามเร่ืองที่
ประชาชนแจ้งเหตุ

หรือร้องเรียนร้องทุกข์ 
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แบบ ผ. 02 

 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

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 

โครงการมาตรฐานแก้ไข
เหตุเดือดร้อนร าคาญด้าน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรับแจ้งปัญหา
ความเดือดร้อน เหตุ
ร าคาญของประชาชน

ในพื้นที่ 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

สถิติจ านวนเรื่อง
ร้องทุกข์ลดลง 

 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

11 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน

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

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข 

12 
โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
ควบคุมการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า 

13 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
และควบคมุโรคเอดส์ใน
เยาวชน 

เพื่อลดผูปุ้วยโรคเอดส ์
60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส ์

 

14 

โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง 
 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

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

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลด้านคุณภาพ

ชีวิต 
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แบบ ผ. 02 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

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 

โครงการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารแกผู่้
ประกอบกิจการและผู้
สัมผสัอาหาร 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
อาหารแก่

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ผู้ประกอบการมี
ความรู้และเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ประกอบอาหาร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

16 

โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้
ประกอบกิจการและผู้
สัมผสัอาหาร 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารมี

ความรู้ด้านสุขาภบิาล
อาหาร 

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

ผู้บริโภคได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การบริโภคอาหาร 

17 

โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ 
: ต าบลสะเตงนอก 

เพื่อสร้างนโยบายใน
การด าเนินงานด้าน

การควบคุมการบรโิภค
ยาสูบ 

40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการเป็น

ชุมชนปลอดบุหรี ่

18 

โครงการเฝูาระวังปูองกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

เพื่อลดอัตราการปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออก 

450,000.- 450,000.- 450,000.- 450,000.- 450,000.- 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอกมีอัตรา
การปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

19 

โครงการสาธารณสุข
เคลื่อนที ่

เพื่อใหบ้ริการตรวจ
สุขภาพให้ประชาชน 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

เพื่อบริการตรวจ
สุขภาพให้
ประชาชน 
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แบบ ผ. 02 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

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 

โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุประเมิน ADL 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การดูแลผูสู้งอายุ 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ผู้สูงอายไุม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ได้รับการประเมิน 
ADL 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

21 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนมสีุขภาพท่ีด ี 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

เด็กก่อนวัยเรยีนได้
การคัดกรอง

สุขภาพเบื้องต้น 

22 

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อกรณีโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อกรณี

โรคตดิเช้ือ          
ไวรัสโคโรนา 2019 

900,000.- 900,000.- 900,000.- 900,000.- 900,000.- 

ประชาชนไดม้ีการ
ปูองกันโรคติดต่อ

อย่างถูกวิธี 

23 

อุดหนุนเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน

สาธารณสุข 
800,000.- 800,000.- 800,000.- 800,000.- 800,000.- 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอกมี

สุขภาพด ี

24 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

เพื่อปูองกันปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

ลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 

25 

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ฟื้นฟูเทศบาลเมืองสะเตง
นอก 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์

เวชกรรมฟื้นฟู 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

เพื่อบริการ
ประชาชน 
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แบบ ผ. 02 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

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 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อสนองนโยบายตาม
แนวทางพระราชด าร ิ

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

27 

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินให้

ประชาชนเข้าถึง 
800,000.- 800,000.- 800,000.- 800,000.- 800,000.- 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น

การแพทย์ฉุกเฉิน 

28 

โครงการฝึกอบรม
บุคลากรด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ความรู้แก่
บุคลากรด้าน

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

บุคลากรมีความรู้
ด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน 
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แบบ ผ. 02 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข  งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 

โครงการลดและคดัแยก
ขยะต้นทาง 

เพื่อคัดแยกขยะและ
สามารถน ามาใช้

ประโยชนไ์ด ้

ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีใน
ต าบลสะเตง

นอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ขยะมีปรมิาณลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

30 

โครงการเก็บขนขยะ 
มูลฝอย 
 

เพื่อช่วยท าความ
สะอาดในพ้ืนท่ีต าบล

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

ต าบลสะเตงนอก
สะอาดและน่าอยู ่

31 

โครงการจดัการขยะ
อันตราย 

เพื่อใหชุ้มชนมีความรู้
ในการคัดแยกและ

รวบรวมขยะอันตราย
ได้อย่างถูกต้อง 

130,000.- 130,000.- 130,000.- 130,000.- 130,000.- 

ชุมชนสามารถคดั
แยกและรวบรวม
ขยะอันตรายได้
อย่างถูกต้อง 

32 

โครงการขับเคลื่อน
เครือข่ายการจัดการขยะ
ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการขยะ 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

พนักงาน/ลูกจ้างมี
ความรู้ในการ
จัดเก็บขยะ 

33 

โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมจากขยะเหลือ
ใช้ 

เพื่อให้ชุมชนสามารถ
น าขยะมูลฝอยมาท า

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

ชุมชนสามารถน า
ขยะมูลฝอยมาใช้

ประโยชนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

34 

โครงการ Big Cleaning 
Day หน้าบ้านน่ามอง 

เพื่อช่วยกันท าความ
สะอาดในพ้ืนท่ีต าบล

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

ต าบลสะเตงนอก
น่าอยู่และสะอาด 
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แบบ ผ. 02 

 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข  งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 

โครงการคดัแยกขยะ เพื่อคัดแยกขยะและ
สามารถน ามาใช้

ประโยชนไ์ด ้
ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีใน
ต าบลสะเตง

นอก 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ขยะมีปรมิาณลง 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 24 

โครงการน้ าหมักและปุ๋ย
หมักจากวัสดุเหลือใช้ 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ท าน้ าหมักจากขยะ
อินทรีย์แก่ชุมชน 

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

 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 

โครงการต่อเติมห้องเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย 

เพื่อคัดแยกขยะและ
สามารถน ามาใช้

ประโยชนไ์ด ้

ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีใน
ต าบลสะเตง

นอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

 
 

ขยะมีปรมิาณลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



 

 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้้า 

1.1 ซอยบาเก็ง  
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส้าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
และคูระบายน้า้ ตามแบบ

แปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ผังเมือง 4 ซอย 2 

ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
และคูระบายน้า้ ตามแบบ

แปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.1 ซอยบาเก็ง 1 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส้าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x115x0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 
ตรม. ตามแบบแปลนของ

เทศบาล 

 

577,800.- 
 

577,800.- 
 

577,800.- 
 

577,800.- 
 

577,800.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้้า 

3.1 ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส้าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x59x0.15 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 295 ตรม.   

คูระบายน้้าคสล. ยาว 118 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

931,700.- 
 

931,700.- 
 

931,700.- 
 

931,700.- 
 

931,700.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

68 
 

แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยแตบือแร 
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 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.1 ซอยมัสยิดก าปง 

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 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   

3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 
หมู่ที่ 2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

3.1 ซอยมัสยิด 

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 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

4.1 ซอยอินทรชิต 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมกีาร
ระบายน้ าได้รวดเรว็
และลดปัญหาการ

เกิดน้ าท่วมขัง 

ถนนคสล.5x100x0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 

ตรม. คูคสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 

ความยาวรวมบอ่พัก 125 ม.          
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

888,500.- 
 

888,500.- 
 

888,500.- 
 

888,500.- 
 

888,500.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

1.1 ซอยนุรุลฮูดา 4 มะลาดอ 

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 

1.2 ซอยนุรุลฮูดา 5 มะลาดอ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

1.3 ซอยนุรุลฮูดา 6 มะลาดอ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

1.4 ซอยนุรุลฮูดา 7 มะลาดอ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

1.5 ซอยนุรุลฮูดา 8 มะลาดอ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

1.6 ซอยนุรุลฮูดา 9 มะลาดอ 

เพื่อให้ผู้สัญจรมีเส้นทาง
ส าหรับคมนาคมที่ได้

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 

1.7 ซอยนุรุลฮูดา 10 มะลาดอ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

1.8 ซอยนุรุลฮูดา 11 มะลาดอ 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

1.9 ซอยสวนส้มการยาง 1 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 

1.10 ซอยละไมอุ้ทิศ (เอมวูด้) 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

1.11 ซอยลักษมาน 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 

1.12 ซอยลักษมาน (กะเยาะ) 
ถนนแอสฟัลท์ 4x270x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
 

626,400.- 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 3 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.1 ซอยเจ๊ะแว 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 6x100x0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 
ตรม. ตามแบบแปลนของ

เทศบาล 

 

596,700.- 
 

596,700.- 
 

596,700.- 
 

596,700.- 
 

596,700.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยปาแดโฆ๊ะ 1 

ถนนคสล. 4x130x0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 
ตรม. ตามแบบแปลนของ

เทศบาล 

 

499,400.- 
 

499,400.- 
 

499,400.- 
 

499,400.- 
 

499,400.- 

2.3 ซอยเจ๊ะแว 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

2.4 ซอยเราะฮ์มัต 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

2.5 ซอยปาแดโฆ๊ะ 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.6 ซอยมัสยิดเปาะยาน ิ

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 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 4 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยนัดโต๊ะโมง 4 
เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก
3.50x120x0.15 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 
ตรม. ตามแบบแปลนของ

เทศบาล 

 

128,700.- 
 

128,700.- 
 

128,700.- 
 

128,700.- 
 

128,700.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 4 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ถนนนัดโต๊ะโมง 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 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 4 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยต้นไผ ่

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 ซอยพิทักษอ์ักษร 

ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

3.3 
ซอยหลังโรงเรียนนิบงพัฒนา 
2 

ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.1 ถนนนัดโต๊ะโมง 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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แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

81 
 

แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

1.1 
ซอยก าปง (หน้ามัสยิดบาโงย
บาแด) 

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 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.1 สามแยกค่ายทหาร (ลางา) 

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 2.2 หน้าซอยปะจูรี (ลางา) 

คูระบายน้ าคสล.ศก. 1x538 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 
 

2,035,000.- 

2.3 ซอยต่วนมุ (อามีน) 
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 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 5 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้ า 

3.1 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 

3.2 ซอย 8 

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

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

3.3 ทางเข้ากูโบร์อามัน 

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

แบบแปลนของเทศบาล 

 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 
 

535,500.- 

3.4 ซอยตาเละ (บา้นอามัน) 

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

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 

3.5 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 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ซอยฉัตรชัย 
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 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยสมฤทัย 

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 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1 ซอยหกแสน 
เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 5x330x0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 
ตรม. ตามแบบแปลนของ

เทศบาล 

 

1,522,800.- 
 

1,522,800.- 
 

1,522,800.- 
1,522,800.- 

 
1,522,800.- ประชาชน  

ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

3.2 ซอยโต๊ะโมงบ ู

ถนนคสล. 4.50x190x0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855 
ตรม. ตามแบบแปลนของ

เทศบาล 

 

810,900.- 
 

810,900.- 
 

810,900.- 
 

810,900.- 
 

810,900.- 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.1 ซอยรวมช่าง 27 

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางส าหรับ
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

ถนนคสล. 4x300x0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 
ตรม. ตามแบบแปลนของ

เทศบาล 

 

1,272,200.- 
 

1,272,200.- 
 

1,272,200.- 
 

1,272,200.- 
 

1,272,200.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยมุสลีมะห ์
ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

1.3 ซอยรวมช่าง 
ถนนคสล. 4x237x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 
 

772,620.- 

1.4 ซอยรวมสุข 
ถนนคสล. 5x250x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

1.5 ซอยเอ็มวู้ด 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 7 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.6 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 

1.7 ซอยนิบงบารู 5 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

1.8 ซอยก าปงบารู 1 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 

1.9 ซอยก าปงบารู 2 
ถนนคสล. 5x100x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
 

232,000.- 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.1 
 
ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนคสล. 5x100x0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 
ตรม. ตามแบบแปลนของ

เทศบาล 

 

1,165,000.- 
 

1,165,000.- 
 

1,165,000.- 
 

1,165,000.- 
 

1,165,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2.1 ซอยดาโอะ๊เจ๊ะน ิ

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 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.1 ซอยอินทร์ทอง 

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 

1.2 ซอยสองมิตร 
คูระบายน้้าคสล.ศก. 1x254 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 
 

1,120,000.- 

1.3 
ถนนสายเนินหูกวาง-วัด
เห้งเจีย 

คูระบายน้้าคสล.ศก. 1x154 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 
 

725,500.- 

1.4 ถนนวัดเห้งเจีย-เนินงาม 
คูระบายน้้าคสล.ศก. 1x141 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 
 

645,000.- 

1.5 ซอยธงชัย 
คูระบายน้้าคสล.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 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 9 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมครูะบายน้้า 

2.1 
ถนนอาคารสงเคราะห์ 3  
ซอย 1 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้้าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้้า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้้า0.6x0.6x120 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 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 10 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.1 ซอยรวมเงิน 

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 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 10 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ า 

2.1 ซอยรวมเงิน 
เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้ าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 4x314x0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,256 

ตรม. คูคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม. ความยาวรวมบอ่พัก 
628 ม. ตามแบบแปลนของ

เทศบาล 

 

3,199,600.- 
 

3,199,600.- 
 

3,199,600.- 
 

3,199,600.- 
 

3,199,600.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

2.2 ซอยแยนาบริหาร 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้ า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.1 
ถนนสายพงยอืไร-มลายู
บางกอก 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้า้ได้

รวดเร็วและลด
ปัญหาการเกิดน้้า

ท่วมขัง 

คูระบายน้้าคสล.ศก. 1 ม. 
ความยาวรวมบอ่พัก 450 ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

4,080,700.- 
 

4,080,700.- 
 

4,080,700.- 
 

4,080,700.- 
 

4,080,700.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 11 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้้า 

2.1 ซอยปอเนาะกูบังปูตะ 
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 2.2 ซอยกูแบปูตะ 2 

ถนนแอสฟัลท์4x100            
คูระบายน้้า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 
 

635,500.- 

2.3 ซอยกูแบปูตะ 3 

ถนน คสล. 4x120              
คูระบายน้้า0.40 ม.         

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 
 

860,000.- 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้้า 

1.1 ถนนผังเมือง 4 ซอย 8 
เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
การระบายน้้าได้
รวดเร็วและลด

ปัญหาการเกิดน้้า
ท่วมขัง 

ถนนแอสฟัลท์4x189x0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,134 
ตารางเมตร คูระบายน้้าคสล. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 
ความยาวรวมบอ่พัก 285 ม.       
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,969,600.- 
 

1,969,600.- 
 

1,969,600.- 
 

1,969,600.- 
 

1,969,600.- ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอย 630 

ถนนแอสฟัลท์4x6x0.05       
คูระบายน้้า0.6x0.6x150 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 
 

976,000.- 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

2.1 
โครงการติดต้ังเสาไฟโพสทอป 
ซอยมัสยิด  

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ                     
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 13 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

1.1 ถนนธารน้้าผึ้ง-บาโงยตือป ู

เพื่อบุกเบิกถนนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก 6x1,655x0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,930 ตรม. 

ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

4,362,400.- 
 

4,362,400.- 
 

4,362,400.- 
 

4,362,400.- 
 

4,362,400.- 

ประชาชน  
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผู้สัญจรมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น 
กองช่าง 

1.2 ซอยมัสยิดปรามะ 1 

ถนนหินคลุก 3x300x0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

900 ตรม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

 

233,600.- 
 

233,600.- 
 

233,600.- 
 

233,600.- 
 

233,600.- 

1.3 ซอยมัสยิดปรามะ 2 

ถนนหินคลุก 6x200x0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

1,200 ตรม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

 

306,500.- 
 

306,500.- 
 

306,500.- 
 

306,500.- 
 

306,500.- 

1.4 ถนนธารน้้าผึ้ง-ปรามะ 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 

1.5 ซอยมัสยิดปรามะ 3 
ถนนหินคลุก 5x256x0.2 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
 

473,600.- 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   
3.1 งานเคหะและชุมชน   แผนงานไฟฟ้าและถนน 

หมู่ที่ 13 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.1 ซอยมณ ี

 

ถนนคสล. 4x365x0.15 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 
 

1,160,560.- 

   

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

 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 
 

725,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 
4.1 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

 

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 
โครงการจดัซื้อกาย
อุปกรณ์ให้แก่คนพิการ
หรือทุพลภาพ 

เพื่อให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้พิการใน 
ต าบล 

สะเตงนอก 
50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชน 

ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ผู้พิการในต าบลสะ
เตงนอกไดร้ับการ

ช่วยเหลือ กอง
สวัสดิการ

สังคม 
2 

โครงการปรับปรุงสภาพที่
อยู่อาศัยของคนพิการ 
ผู้สูงอายุและผูด้้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ผู้พิการในต าบล
สะเตงนอก 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

ผู้พิการในต าบล  
สะเตงนอกมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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แบบ ผ. 02 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 
4.2 แผนงานเทศกิจ 

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 
โครงการทางเท้ายั่งยืนคืน
ชีวิตให้คนเมืองสะเตง
นอก 

เพื่อแก้ไขการบุกรุก
ทางเท้า 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

200,000.- 200,000.- 200000.- 200,000.- 200,000.- 
ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

มีการมาตรการ
ป้องกันบุกรุกทาง

เท้า 

ส านักปลัด 

2 

โครงการอบรมให้ความรู้ แก่
ประชาชน/ร้านค้า ตาม
มาตรการป้องกันการบังคับใช้
กฎหมายเกีย่วกับป้ายโฆษณา
บนทางสาธารณะ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อย 

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

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ

ใช้ป้ายโฆษณา 

 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 

4.3 แผนงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

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 

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันและฝุ่น

ละออง ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

50,000.- 50,000.- 50000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

มีการแก้ไขปัญหาไฟ
ป่า หมอกควันและ

ฝุ่นละออง 

ส านักปลัด 

2 
โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านสาธารณภัยและการ
ป้องกันภัย 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อย 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
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แบบ ผ. 02 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 
 4.3 แผนงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภีัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
โครงการปรับปรุงอาคาร
ป้องกัน (ก้ันห้องวิทยุ/
ป้องกัน/อปพร.) 

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชน 
ในต าบล 

สะเตงนอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

มีสถานท่ี
ปฎิบัติงานท่ี

สะดวก 

งานป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย 

4 

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

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

มีสถานท่ี
ปฎิบัติงานที่

สะดวก 

5 
โครงการฝึกอบรม 
(ทบทวน) อปพร. 
ทม.สะเตงนอก 

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

ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

6 

โครงการฝึกอบรม
ดับเพลิงในสถานศึกษา 
ชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพงาน
ป้องกัน 

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

ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

7 

โครงการเพิม่ศักยภาพ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพงาน
ป้องกัน 

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

ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
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แบบ ผ. 02 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 
 4.3 แผนงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภีัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 

โครงการส่งเสริมความรูด้้านสา
ธารณภัยและการป้องภัย ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลเมืองสะ
เตงนอก/สถานศกึษา/ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
พิบัติเบ้ืองต้น 

ประชาชนใน
ต าบล 

สะเตงนอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกนัภัย 

งานป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย 

9 

โครงการเพิม่ศักยภาพด้านสา
ธารณภัยและการป้องภัยและ
การป้องกนั พนกังานเทศบาล/
อปพร. 

เพื่อให้ความรู้ภัยพิบัติ
เบ้ืองต้น 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ประชาชนไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกนัภัย 

10 
โครงการฝกึซ้อมแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย พนกังาน
เทศบาล/อปพร./ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้ภัยพิบัติ
เบ้ืองต้น 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ประชาชนไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกนัภัย 

12 

โครงการอบรมป้องกันและลด
ความเสี่ยงจากการจมน้ าส าหรับ
ประชาชนทั่วไป/ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก/สถานศกึษาในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

เพื่อลดอุบัติเหตทุางน้ า 

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

อุบัติเหตุทางน้ าลดลง 

13 
โครงการช่วยเหลอืประชาชนตาม
อ านาจหน้าทีข่อง อปท.ในด้าน
สาธารณภัย 

เพื่อช่วยเหลอืประชาชนใน
ต าบลสะเตงนอก 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

14 
โครงการพัฒนาแอฟพลิเคชัน่แจ้ง
เตือนภัยในเขตเทศบาลเมอืงสะ
เตงนอก 

เพื่อช่วยเหลอืเพือ่ช่วยเหลอื
ประชาชนในต าบลสะเตง

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

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

 



 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไข

ปัญหาความยากจน 
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แบบ ผ. 02 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและแก้ไขความยากจน 
 5.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชน 
 

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 
โครงการพัฒนากลุ่ม
อาชีพสู่ตลาดออนไลน ์

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนมี

รายได้เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

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

ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
2 

โครงการฝึกอบรมขั้น
พื้นฐานงานช่าง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนให้มีความรู้

พื้นฐานด้านช่าง 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

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

ประชาชนมีความรู้
ด้านงานช่าง

เบื้องต้น 
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แบบ ผ. 02 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและแก้ไขความยากจน 
 5.2 แผนงานการพาณิชย์ 
 

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 

โครงการยกระดับสินค้า
ชุมชนโดยการพัฒนา
บรรจภุัณฑ ์

เพื่อให้มีการสร้าง
รายได ้

ส่งเสริม
เศรษฐกิจใน
ต าบลสะเตง

นอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

มีการสร้างรายได้
ในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและแก้ไขความยากจน 
 5.3 แผนงานการเกษตร 
 

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 
โครงการผลติพืชอาหาร
สัตว ์

เพื่อส่งเสริมการผลิต
พืชอาหารสัตว ์

เกษตรกรใน
ต าบลสะเตง

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลสะเตงนอก 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
 2 

โครงการศูนย์เรยีนรู้
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรใน 

ต าบลสะเตงนอก 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจใน
ต าบลสะเตง

นอก 

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

ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถพัฒนา
อาชีพได้อย่าง

ยั่งยืน 
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5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและแก้ไขความยากจน 
 5.4 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์
 

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 
โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุใน 
ต าบลสะเตงนอก 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลสะเตง

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

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

3 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตร ี

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรีในต าบล 

สะเตงนอก 

สตรีในต าบล 
สะเตงนอก 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

สตรีในต าบลสะเตง
นอกมีคุณภาพชีวิต

ที่ด ี

4 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนช่วยเหลือกลุม่
อาชีพผู้ด้อยโอกาสบา้น 
ธอส. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสบ้าน 

ธอส. 

ผู้ด้อยโอกาส
บ้าน ธอส.ต าบล

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

ผู้ด้อยโอกาสบ้าน 
ธอส.มีคณุภาพชีวิต

ที่ด ี

5 
โครงการอบรมให้ความรู้
ดูแลคนพิการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ดูแลผู้พิการใน
ต าบลสะเตงนอก 

ผู้ดูแลผู้พิการใน
ต าบล 

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

ผู้ดูแลผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 
 
 
 



 

 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 6.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

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 
โครงการส่งเสริมวันส าคัญ
ทางศาสนาพุทธ 

เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบตัิ
ตามหลักศาสนา 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ประชาชนปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาได้

ถูกต้อง กอง
การศึกษา 

2 
โครงการส่งเสริมวันส าคัญ
ทางศาสนาอิสลาม 

เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบตัิ
ตามหลักศาสนา 

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

ประชาชนปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาได้

ถูกต้อง 

 



 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 

 ด้านการกีฬาและนันทนาการ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 

109 
 

แบบ ผ. 02 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนนัทนาการ 
 7.1 แผนงานกีฬาและนนัทนาการ 

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 

โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาชุมชน หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา
ชุมชน หมู่ที่ 6 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายให้

ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 

ด้านการบริหารจัดการ 
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8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

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 
โครงการจดังานรัฐพิธีและ
วันส าคัญต่างๆ 

เพื่อจัดงานในวัน
ส าคัญต่างๆ 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

มีการจัดงานในวัน
ส าคัญต่างๆ 

ส านักปลัด 

2 

โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานด้วย
ความวิริยะอตุสาหะและ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความตั้งใจ

ในการท างาน 
พนักงานเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

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

พนักงานมีความ
ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน 

3 

โครงการปรับปรุงเลขหมาย
ประจ าบ้าน โดยเพิ่มชื่อ
ถนน ตรอก ซอย ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อปรับปรุงเลขหมาย
ประจ าบ้าน ประชาชนในต าบล

สะเตงนอก 
700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 

มีการปรับปรุงเลข
หมายประจ าบ้านใน
ต าบลสะเตงนอก 

4 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและบุคคลท่ี
ประพฤติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 

เพื่อปรึกษาปัญหา
อุปสรรคในการท างาน 

เพื่อยกย่องผู้ที่
ประพฤติตนเป็น

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

มีการยกย่องผู้ท่ี
ประพฤติตนเป็น

ตัวอย่างที่ดี 
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8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 
โครงการโรงเรยีน
คุณธรรม 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

นักเรียนในพื้นที่
ต าบลสะเตงนอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลัด 

6 

โครงการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเพื่อปรับปรุงเลข
หมายประจ าบ้านโดยเพิ่ม
ชื่อถนน ตรอก ซอย ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อส ารวจข้อมลูเลข
หมายประจ าบ้าน ประชาชนในต าบล

สะเตงนอก 
120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 

มีข้อมูลเลขหมาย
ประจ าบ้านท่ีถูกต้อง 

7 

โครงการให้บริการ
ประชาชนด้านการทะเบียน
ราษฎร ณ ส านักงาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนด้านการ
ทะเบียนราษฎร 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกด้าน

งานทะเบียนราษฎร 

8 

โครงการอบรมการส่งเสริม
คุณธรรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริต 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้บุคลากร พนักงานเทศบาล

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

พนักงานมีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

9 
โครงการอบรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพื่อให้ความรู้แก่
บุคลากร 

พนักงานเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
พนักงานท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

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 
โครงการต่อเติมห้องกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ มีการปรับปรุงห้อง 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ส านักปลัด 11 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องประชุมสภา 

เพื่อใช้ในการประชุม
ของผู้บริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาล 
มีการปรับปรุงห้อง 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 

สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

12 
โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

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

จริยธรรม 
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8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
8.2 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน 

 

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 

โครงการจ้างท่ีปรึกษางาน
ออกแบบและเขียนแบบ
อาคารส านักงาน 

เพื่อจ้างบุคลากร
ปฏิบัติงานท่ีปรึกษา
งานออกแบบและ
เขียนแบบอาคาร

ส านักงาน 

พื้นท่ีต าบล      
สะเตงนอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

งานออกแบบและ
เขียนแบบได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
2 

โครงการก่อสร้างซุ้มโครง
ถักประดับไฟ 

เพื่อทัศนียภาพที่
สวยงาม 

จ านวน 2 จุด 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 
มีทัศนียภาพท่ี

สวยงาม 

3 

โครงการปรับปรุงป้าย
และรั้วส านักงานเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

เพื่อความสวยงามและ
ปลอดภัย 

รั้วหน้าส านักงาน
เทศบาลเมืองสะ

เตงนอก 
1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 

มีความสวยงามและ
มีความปลอดภัย 
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แบบ ผ. 02 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
8.3 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

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 
โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเก็บขนขยะ 

เพื่อความ
สะอาดเรียบร้อย 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

มีการจัดการขยะได้
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

2 

โครงการขับเคลื่อน
เครือข่ายการจัดการขยะ
ชุมชน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเก็บขนขยะ 

เพื่อความ
สะอาดเรียบร้อย 

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

มีการจัดการขยะได้
มีประสิทธิภาพ 

3 
โครงการจัดการขยะอันตราย
ชุมชน/ขยะติดเชื้อในชุมชน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเก็บขนขยะ 

เพื่อความ
สะอาดเรียบร้อย 

120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 
มีการจัดการขยะได้

มีประสิทธิภาพ 

4 
โครงการคดัแยกขยะต้น
ทาง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเก็บขนขยะ 

เพื่อความ
สะอาดเรียบร้อย 

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

มีประสิทธิภาพ 

5 
โครงการต่อเติมห้องเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย 

เพื่อต่อเติมห้องเก็บ
ขยะอันตราย 

อาคารส านักงาน 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
มีการต่อเติมห้อง
เก็บรวบรวมขยะ 

6 

โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมจากขยะที ่
เหลือใช้ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเก็บขนขยะ 

เพื่อความ
สะอาดเรียบร้อย 

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

มีการจัดการขยะได้
มีประสิทธิภาพ 

7 
โครงการก่อสร้างอาคาร
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อบริการประชาชน ประชาชนในต าบล
สะเตงนอก 

461,000.- 461,000.- 461,000.- 461,000.- 461,000.- 
ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 
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แบบ ผ. 02 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
8.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 

โครงการพัฒนากลุ่ม
อาชีพสู่ตลาดออนไลน ์

เพื่อส่งเสริมการสรา้ง
รายได ้

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 
 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้ดูแลคนพิการใน
ต าบลสะเตงนอก 

เพื่อส่งเสริมการสรา้ง
รายได้ให้ผูดู้แลผู้พิการ 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

นอก 

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

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

3 

โครงการสนับสนุนศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน 

ประชาชนใน
ต าบลสะเตง

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

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

 
 



 

 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.1 แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

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 
โครงการลดการใช้
พลังงาน 

เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน 

พนักงานและ
ประชาชนใน

ต าบล          
สะเตงนอก 

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

ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการลดใช้

พลังงาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 

โครงการส่งเสริมท้องถิ่น
ให้น่าอยู่สู่สังคมสีเขียว
และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
(Green City) 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 

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

พื้นที่ในต าบล     
สะเตงนอกมีการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(สพ.สธ.) 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การลดปัญหาโลกร้อน 

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

พื้นที่ต าบลสะเตง
นอกมีพื้นที่สีเขียว

เพิ่มขึ้น 

4 
โครงการอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

5 
โครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม ้

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ประหยดัพลังงาน 

 
 
 
 



 

 

 

รายการครุภัณฑ ์
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วย

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑส์ านักงาน เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน  50 
ตัว 

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

กองการศึกษา 

2 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑส์ านักงาน เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU จ านวน 3 
เครื่อง 

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

3 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล าโพงพร้อมไมล์ลอย จ านวน 2 ชุด 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

4 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 10 ตัว 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.-
.- 

5 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑส์ านักงาน จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 

จ านวน 2 ชุด 25,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- 

6 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

คูลเลอร์น้ า 21 ลิตร จ านวน 3 ตัว 9,000.- 9,000.- 9,000.- 9,000.- 9,000.- 

7 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  4 ชุด 88,000.- 88,000.- 88,000.- 88,000.- 88,000.- 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วย
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 

กองการศึกษา 

9 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 

10 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้ล าโพงพร้อมไมล์ลอย จ านวน 2 เครื่อง 8,600.- 8,600.- 
 

8,600.- 8,600.- 8,600.- 

11 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน
คอมพิวเตอร ์

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 
บาน 

จ านวน 5 ตู้ 40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

12 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะขาวยาว  จ านวน 15 ชุด 40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

13 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ไมลล์อย จ านวน  1 ตัว 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 

14 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

โทรทัศน์ LED TV จ านวน 2 เครื่อง 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

15 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction จ านวน 2 เครื่อง 65,000.- 65,000.- 65,000.- 65,000.- 65,000.- 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วย
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องพิมพ์ Multifunction จ านวน  2 เครื่อง 16,500.- 16,500.- 16,500.- 16,500.- 16,500.- 

กองการศึกษา 

17 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ จ านวน 1 เครื่อง 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

18 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง 40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

19 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

ไมลล์อย จ านวน 2 เครื่อง 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 

20 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้า
นั่งยาว 

จ านวน 10 ตัว 77,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 

21 แผนงานกีฬาฯ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 1 ตัว 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 
22 แผนงานกีฬาฯ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มซับเมิรส์ จ านวน 2 เครื่อง 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 
23 แผนงานกีฬาฯ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 
24 แผนงานกีฬาฯ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 
25 แผนงานกีฬาฯ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 

บาน 
จ านวน 1 ตู ้ 5,900.- 5,900.- 5,900.- 5,900.- 5,900.- 

26 แผนงานกีฬาฯ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 
27 แผนงานกีฬาฯ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน 1 เครื่อง 22,000.- 22,000.- 22,000.- 22,000.- 22,000.- 
28 แผนงานกีฬาฯ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction จ านวน 1 เครื่อง 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 
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แบบ ผ. 03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานการสาธารณสุข 
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 3 
เครื่อง 69,000.- 69,000.- 69,000.- 69,000.- 69,000.- 

กองสาธารณสุข 2 
แผนงานการสาธารณสุข ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 

จ านวน 3 
เครื่อง 22,500.- 22,500.- 22,500.- 22,500.- 22,500.- 

3 
แผนงานการสาธารณสุข ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า 

จ านวน 3 
เครื่อง 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 
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แบบ ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ พ่วงลากจูง จ านวน 1 คัน 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 

กองช่าง 

2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบกระบะเทท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์
ไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ 

จ านวน 1 คัน 2,126,000.- 2,126,000.- 2,126,000.- 2,126,000.- 2,126,000.- 

4 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รถขุดตีนตะขาบ 
(ดีเซล) ขนาด 150 
แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่
น้อยกว่า 0.90 
ลูกบาศก์เมตร 

จ านวน 1 คัน 4,733,000.- 4,733,000.- 4,733,000.- 4,733,000.- 4,733,000.- 

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เต้นท์ผ้าใบพร้อม
โครงเหล็กทรงโค้ง 

จ านวน 4 ชุด 92,000.- 92,000.- 92,000.- 92,000.- 92,000.- 
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แบบ ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องเสียงพร้อม
ไมล์และขาตั้ง 

จ านวน 1 ชุด 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ส านักปลัด 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตู้เหล็กแบบ 4 
ลิ้นชัก 

จ านวน 2 ตู้ 18,000.- 18,000.- 18,000.- 18,000.- 18,000.- 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 3 เครื่อง 24,000.- 24,000.- 24,000.- 24,000.- 24,000.- 

5 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน แบบตดิ
ผนัง 26,000 BTU 

จ านวน 3 เครื่อง 110,000.- 110,000.- 110,000.- 110,000.- 110,000.- 

6 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องโทรศัพท์
ส านักงาน 

จ านวน 1 เครื่อง 2,000.- 2,000.- 2,000.- 2,000.- 2,000.- 

7 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบ
แขวน 18,000 BTU 

จ านวน 2 เครื่อง 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 

8 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบตดิ
ผนัง 18,000 BTU 

จ านวน 2 ตัว 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 
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แบบ ผ. 03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ตู้เหล็กบาน
เลื่อนทึบ 

จ านวน 2 ตู้ 12,000.- 12,000.- 12,000.- 12,000.- 12,000.- 

ส านักปลัด 

10 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 2 เครื่อง 12,000.- 12,000.- 12,000.- 12,000.- 12,000.- 

11 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 2 เครื่อง 40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

12 
แผนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
แบบแขวน 

จ านวน 2 เครื่อง 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 

13 
แผนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง 

จ านวน 2 เครื่อง 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 

14 
แผนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เต้นท์ผ้าใบ จ านวน 2 เครื่อง  50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

15 
แผนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
เรือพลาสติก จ านวน 10 ล า 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 

16 
แผนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เรือไฟเบอร์
กลาสท้องแบน 

จ านวน 2 ล า 180,000.- 180,000.- 180,000.- 180,000.- 180,000.- 
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แบบ ผ. 03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 
แผนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ครุภัณฑ์เกษตร 

เครื่องสูบน้ า 
1,000 ลิตร 

จ านวน 2 เครื่อง 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

ส านักปลัด 

18 
แผนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เครื่องสูบน้ า 
3,800 ลิตร 

จ านวน 2 เครื่อง 240,000.- 240,000.- 240,000.- 240,000.- 240,000.- 

19 
แผนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ครุภัณฑ์อื่น 

กระจกโค้งชนิด
โพลีคาร์บอเนต 

จ านวน 15 ชุด 72,000.- 72,000.- 72,000.- 72,000.- 72,000.- 

20 
แผนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ครุภัณฑ์อื่น 

กระจกโค้ง
ชนิดสแตนเลส 

จ านวน 2 ชุด 24,000.- 24,000.- 24,000.- 24,000.- 24,000.- 
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แบบ ผ. 03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วย
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 
แผนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์เบนซิน 

จ านวน  2 เครื่อง 27,000.- 240,000.- 240,000.- 240,000.- 240,000.- 

 
ส านักปลัด 

22 
แผนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์ดเีซล 

จ านวน 2 เครื่อง 211,800.- 211,800.- 211,800.- 211,800.- 211,800.- 

23 
แผนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ครุภณัฑ์การยานพาหนะ
และขนส่ง 

เรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน จ านวน 2 ล า 170,000.- 170,000.- 170,000.- 170,000.- 170,000.- 

24 
แผนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ครุภณัฑ์การยานพาหนะ
และขนส่ง 

เรือพลาสติก จ านวน 2 ล า 105,000.- 105,000.- 105,000.- 105,000.- 105,000.- 

25 
แผนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เต้นท์ผ้าใบโครงเหล็กชุบกัลวา
ไนซ์ (หลังคาผ้าใบทรงโค้ง) 

จ านวน 2 หลัง 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

26 
แผนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน 
18,000 BTU 

จ านวน 1 เครื่อง 33,500.- 33,500.- 33,500.- 33,500.- 33,500.- 

27 
แผนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
18,000 BTU 

จ านวน 1 เครื่อง 18,500.- 18,500.- 18,500.- 18,500.- 18,500.- 

28 แผนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 
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แบบ ผ. 03 

 

 

 

 แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

จ านวน 2 เครื่อง 6,000.- 6,000.- 6,000.- 6,000.- 6,000.- กองคลัง 
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แบบ ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ 
36,000 BTU 

จ านวน 1 เครื่อง 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

3 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

4 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

5 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One 

จ านวน 2 เครื่อง 
46,000.- 46,000.- 46,000.- 46,000.- 46,000.- 

6 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องปริ้นเลเซอร์
หรือ LED สี 

จ านวน 2 ตัว 
40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

7 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 

8 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
เก้าอ้ีท างาน 
 

 
จ านวน 4 ตัว 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

9 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

 
จ านวน 2 ตัว 

10,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

10 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

128 
 

แบบ ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค จ านวน 2 เครื่อง 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

12 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์
ส านักงาน 

จ านวน 1 เครื่อง 
35,000.- 35,000.- 35,000.- 35,000.- 35,000.- 

13 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องปริ้นเลเซอร์ 
(สี) 

จ านวน 1 เครื่อง 
20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

14 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง 6,000.- 6,000.- 6,000.- 6,000.- 6,000.- 

15 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

16 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

17 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง 90,000.- 90,000.- 90,000.- 90,000.- 90,000.- 

18 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
รถกระบะ 4 ประตู 

จ านวน 1 คัน 
1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

19 
แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ 

จ านวน 1 คัน 
55,000.- 55,000.- 55,000.- 55,000.- 55,000.- 
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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 าไปสู่การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   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  ซึ่งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีดังนี้     

 

การติดตามและประเมินผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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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) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 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 สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) 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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

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

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 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. 2566 – 2570)  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 เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 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. 2566 – 2570) 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
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
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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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) ความมั่นคง (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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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 ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 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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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. 2566 – 2570)  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. 2566 – 2570) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

2566 2567 2568 2569 2570 

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  
วาตภัย  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 าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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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  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  

 


