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สวนที่  1 
 

บทนํา 
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 แผนพัฒนาสามป  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงเปนแผนทีก่ําหนดรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนา
ที่จะดําเนินการในปงบประมาณของแตละป  โดยมีความตอเนื่องเปนระยะเวลาสามป  และมีการ
ดําเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนอยางตอเนื่องทุกป 
 

 แผนพัฒนาสามป  เปนแผนแบบหมุนเวยีนโดยตองดําเนินการทบทวนและดําเนินการจัดทําทุกป  
เปนแผนพัฒนาที่นําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยอยูภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งมี
หลายแนวทาง  และตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค  เปาหมาย  เพื่อนําไปสูวิสัยทัศน  และ
เปนขอมูลที่เชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อจัดทําขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป  
ซ่ึงเปนกระบวนการบริหารเพื่อใหเกิดรูปธรรม 
 

 ดังนั้น  โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป  (ในชวงระยะเวลาปแรกของแผนฯ)  
โครงการจะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี ้

1. โครงการ/กิจกรรม  คอนขางแนนอนในการที่จะสามารถดําเนินการได  การสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ ตลอดจนผลประโยชนที่สังคมไดรับ 

2. โครงการ/กิจกรรม จะตองมีความพรอมในทกุ ๆ ดาน เพื่อทีจ่ะนําไปจัดทําขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป 
 

ลักษณะสําคัญของแผนพฒันาสามปโดยสรุป 
1.  เปนแผนทีส่อดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.  เปนแผนทีแ่สดงแนวทางในการพัฒนา  วัตถุประสงค  เปาหมาย  ที่ชัดเจน 
3.  เปนแผนพฒันาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลาสามป 
4.  เปนแผนพฒันาที่เชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับขอบัญญัติงบประมาณ     
     รายจายประจําป 

 
 
 
 



2 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1.   เพื่อเปนการเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและขอบญัญัติงบประมาณรายจาย    
      ประจําป                
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสามปมีความสอดคลอง  และสามารถพัฒนาไดตาม 
       แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
3. เปนขั้นตอนการนําโครงการตาง ๆ ที่มีความพรอมที่จะดาํเนินการบรรจุในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1.  คณะกรรมการพัฒนาอบต. รวมกับประชาคมหมูบาน  ประชาคมตําบล กําหนดประเด็นการ

พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
รวมทั้งสอดคลองกับปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ  และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัทําแผนพัฒนาสามป     

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.   
2.1  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปญหา  ความตองการ  และขอมลูนํามา 
       จัดทํารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
2.2  แยกขอมลูที่สอดคลองกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.   
       จัดทําเปนบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. เสนอตอคณะกรรมการ 
       ประสานแผนระดับอําเภอ 

3.  คณะกรรมการพัฒนา อบต.  พิจารณารางแผนพัฒนาสามป  เพื่อเสนอนายก อบต. 
4.  นายก อบต. เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภา อบต. เพื่อใหความเห็นชอบ 
5.  นายก อบต. พิจารณาอนมุัติ และประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 

 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1.  ทําใหผูบริหารมีจุดมุงหมาย  และแนวทางในการพัฒนา 
2.  เปนเครื่องมือในการบรหิารที่เปนไปอยางมีระบบ 
3.  สามารถกํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาไดอยางเปนระบบ    
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สวนที่  2

 
 

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1.  ประวัติความเปนมาของตาํบลบันนงัสาเรง 
 “ บันนังสาเรง” เปนชื่อตําบลที่มีคําสองคําผสมกันระหวางคําวา “บันนงั”  ซ่ึงแปลวา  “นา”  
และคําวา “สาเรง” ซ่ึงเปนชื่อของตนไมชนิดหนึ่งชื่อ “ตนสิเหรง” โดยสมัยกอนชาวไดอพยพเขามาตั้งถ่ิน
ฐานในพื้นที่บานกะตูปะ (หมูที่ 6 ในปจจบุัน) ซ่ึงเปนหมูบานที่มีการทํานามากในสมัยนั้น และบริเวณคนั
นามี “ตนสิเหรง” ขึ้นอยูเปนจํานวนมาก ตอมาเมื่อมีคนอพยพเขามาอาศัยในพื้นที่มากขึ้น และเมือ่มีใคร
ถามวาอาศัยอยูที่ไหน กจ็ะบอกวาอยูที ่ “บันนังสิเหรง” ซ่ึงมีความหมายวาบานที่มีนาและตนซิเหรง โดย
เรียกกนัติดปาก และเพี้ยนมาเปน “บันนังสาเรง” ในปจจบุัน 
 

2.  ท่ีตั้ง 
 ตําบลบันนังสาเรงเปน 1 ใน 13 ตําบลของอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พื้นที่ติดกับตําบลสะเตง
นอกและตําบลบุดี  มีระยะทางหางจากทีว่าการอําเภอเมืองยะลา ไปทางทิศตะวนัตก ประมาณ 11 
กิโลเมตร โดยใชเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง)  
 ทิศเหนือ ติดกับตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา 
 ทิศใต  ติดกับตําบลกรงปนัง  และตาํบลปุโรง  อําเภอกรงปนัง 
 ทิศตะวนัออก  ติดกับตําบลบดุี  อําเภอเมืองยะลา 
 ทิศตะวนัตก ติดกับตําบลเปาะเสง  อําเภอเมืองยะลา 
 

3.  เนื้อท่ี   (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร) 
 ตําบลบันนังสาเรง  มีเนื้อที่โดยประมาณ  23.80  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  14,875 ไร 
 
4.  สภาพภูมิประเทศ 
 ตําบลบันนังสาเรง  มีลักษณะเปนภเูขาสลับกับเนินสูง  ทางดานตะวนัออกซึ่งเปนแนวเขาติดตอ
กับตําบลบุดี  อําเภอเมืองยะลา  แลวลาดลงมาทางดานทศิตะวนัตก  สูแมน้ําปตตาน ี  ซ่ึงเปนแนวแบงเขต
ระหวางตําบลบันนังสาเรง  กับตําบลปุโรง  อําเภอกรงปนัง  และอําเภอเปาะเสง  อําเภอเมืองยะลา 
 

 สภาพพื้นเหมาะแกการทําการเกษตรกรรม  ประกอบดวย  การทํานาขาวในพื้นที่ราบลุม  และ
การปลูกไมผลในที่ราบ  และการปลูกยางพาราในพื้นที่เนนิเขาและภูเขา 
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5.  สภาพภูมิอากาศ 
 อากาศรอน-ช้ืน  ฝนตกกระจายเกือบตลอดป  มี 2 ฤดู  คือ ฤดูรอน ชวงเดือนกุมภาพนัธ - เมษายน  
และฤดูฝน  ชวงเดือนพฤษภาคม-มกราคม 
 

6.  เขตการปกครอง
 ตําบลบันนังสาเรงแบงเขตการปกครองเปน  6  หมูบาน  ดังนี ้     

จํานวนประชากร 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

ชาย หญิง รวม 

จํานวน
ครัวเรือน 

ชื่อผูนาํ 

1 บานพงยือไร 718 793 1,511 333 นายมาหามะ   มะแน      กํานนั 
2 บานบันนังบูโย 544 522 1,066 182 นายสอเฮาะ    ดอเลาะ   ผูใหญบาน 
3 บานตาราแดะ 679 650 1,329 240 นายดอรอฮะ   เซะแง     ผูใหญบาน 
4 บานตะโละสาลี 450 495 945 159 นายหามิ         สาและ     ผูใหญบาน 
5 บานกูแบปุโรง 591 616 1,207 193 นายอาหะมะ   ดอเลาะ   ผูใหญบาน 
6 บานกะตุปะ 348 377 725 112 นายอาซัน       ดอเลาะ   ผูใหญบาน 

รวม 3,330 3,453 6,783 1,219  

 
7.  ประชากร 

ประชากรทั้งส้ิน  6,783  คน     แยกเปนชาย  3,330  คน    หญิง  3,453  คน    
(ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2552  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย) 

 

สถิติประชากร  ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา 

3,232 3,299 3,330

3,4533,4163,317

0
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ชาย

 
ท่ีมา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  (มี.ค.50 , มิ.ย.51 , ก.พ.52) 
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8.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 การประกอบอาชีพ 
  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแก  การทําสวนยางพารา  การทํา
สวนผลไม  ทํานา  และทําไร  นอกจากนี้ยงัมีการประกอบอาชีพรับจาง  เล้ียงสัตว  และคาขาย 
 หนวยธุรกิจ 
  -  โรงสี     3 แหง 
  -  ผูประกอบการดูดทราย   2 แหง 
  -  ผูประกอบการคาไม   1 แหง 
  -  ผูประกอบการคาน้ํามัน(หลอดแกว) 6 แหง 
  -  ผูประกอบการคาน้ํามัน(ปม)  1 แหง 
 

9.  สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 
  -  ศูนยเด็กเล็ก    1 แหง 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา   4 แหง 
  -  โรงเรียนสายสามัญควบคูศาสนา 1 แหง 
  -  โรงเรียนสอนศาสนา (ตาดกีา)  10   แหง 
  -  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 4 แหง   
 สถาบันทางศาสนา 
  -  มัสยิด     10 แหง 
  -  สุเหรา    2 แหง 
 การสาธารณสขุ 
  -  สถานีอนามัย    1 แหง 
  -  อัตราการมีและใชสวมราด  รอยละ  100 
  -  อัตราการมีน้ําสะอาดดื่มเพียงพอ  รอยละ  100 
 

10.  การบริหารพื้นฐาน 
 การคมนาคม 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข  310  จากเทศบาลนครยะลา ผานตําบลสะเตงนอก          
ตําบลบันนังสาเรงเขาสูอําเภอกรงปนัง  เปนถนนลาดยางสภาพถนนด ี

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข  410  สามารถเชื่อมการคมนาคมกับตําบลสะเตงนอก
และเขตเทศบาลนครยะลาทางดานเหนือ  สวนทางตอนลางสามารถเชื่อมการ
คมนาคมกับตาํบลกรงปนัง  อําเภอกรงปนงั  โดยผานตําบลบันนังสาเรงในหมูที่     
1 , 2 , 4 และหมูที่ 5  เปนถนนลาดยางสภาพด ี
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 การโทรคมนาคม   
 -    ที่ทําการไปรษณีย  หมูบาน     1   แหง 
       -    สถานีโทรคมนาคมอื่น             20  แหง  (ตูโทรศพัทสาธารณะ) 

 
 การไฟฟา 
  -    ไฟฟาเขาถึง    6 หมูบาน 
 
 แหลงน้ําธรรมชาต ิ
  -   บึง  หนองและอื่น ๆ   350 แหง 
 
 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น  
  -   บอน้ําตื้น    530 แหง 
  -   บอบาดาล (บอโยก)       2 แหง 
 
11.  ขอมูลอ่ืน ๆ 
 ขอมูลกลุมอาชีพ/กลุมออมทรัพย 
  1.  กลุมปกจักร  ม.5    นางนาปเสาะ  หะวอ ประธานกลุม 
  2.  กลุมตัดเย็บเสื้อผา  นางปารีดา  มาราสา ประธานกลุม 
  3.  กลุมเยาวชนปกเลื่อม  นางยามีลา  สาและ ประธานกลุม 
  4.  กลุมออมทรัพย  ม.3  นางอาซยะห  เซะแง ประธานกลุม 
 สถานที่ราชการ 
  1.  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบันนงัสาเรง ตั้งอยู ม.2 
  2.  สถานีอนามัยตําบลบันนงัสาเรง  ตั้งอยู ม.2 
  3.  โรงเรียนบานพือยงไร    ตั้งอยู ม.1 
  4.  โรงเรียนบานบันนังบูโย   ตั้งอยู ม.2 
  5.  โรงเรียนประชาอุทิศ    ตั้งอยู ม.5 
  6.  โรงเรียนบานกะตูปะ    ตั้งอยู ม.6 
  7.  ศูนยสงเคราะหเด็กกําพราและการกุศล  ตั้งอยู ม.2 
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12.  วิถีชีวิตชมุชน  
  วัฒนธรรม  ประเพณี 
 ประชากรสวนใหญของตําบลบันนังสาเรง  นับถือศาสนาอิสลาม  ซ่ึงจะมีประเพณวีันสําคัญทาง
ศาสนาตาง ๆ ดังนี ้
 การถือศีลอด เปนหลักปฏิบตัิที่มุสลิมตองปฏิบัติในเดือนรอมฎอน  ตลอดระยะเวลา 1 เดือน  
มุสลิมที่มุสลิมที่อายุถึงเกณฑศาสนบัญญัติ  จะตองงดการกิน  การดื่ม  การรวมประเวณี  ตลอดจนทกุ
อยางที่เปนสิ่งตองหาม  ตั้งแตเวลาดวงอาทิตยขึ้น  จนกระทั่งตกดนิ  และจะตองสํารวมทั้งกาย  วาจา  ใจ 
 การละหมาด เปนการแสดงความจงรักภักดีตออัลลอฮ.  ซ่ึงเปนพระเจาของชาวมุสลิม  ที่ทุก
คนตองถือปฏิบัติอยางครัดเครง  โดยถือวาเปนการเขาเฝาผูทรงเปนผูสรางที่ยิ่งใหญ  การแตงกายตอง
สะอาด  เรียบรอย  มีความสํารวม  ซ่ึงกําหนดเวลาละหมาดไววันละ  5  เวลา 
 การทําฮัจย อัลลอฮ. ทรงบังคับใหมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถดานกําลังกายและกําลัง
ทรัพยตองไปทําฮัจย ณ  นครเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาราเบีย  ซ่ึงมีขึ้นปละ  1  ครั้ง  โดยมุสลิมทั่วโลกจะ
เดินทางมารวมกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีตออัลลอฮ. ไมวาคนนัน้จะเปนใคร  มีฐานะทางสังคมอยางไร  
ตองมาอยูที่เดยีวกัน  ทํากจิกรรมรวมกัน  ทุกคนมีฐานนะเปนบาวของอัลลอฮ.อยางเทาเทียมกนั 
 การเขาสุนัต เปนพิธีกรรมอยางหนึ่งของชาวมุสลิม  ถือกันวามุสลิมที่แทจริงควรเขาสุนัต  ถา
ไมทําถือวาเปนมุสลิมที่ไมสมบูรณ ไมบริสุทธิ์ การเขาสุนัต คือ การขลิบหนังหุมอวัยะเพศของผูชายออก  
เพื่อใหสะดวกในการทําความสะอาด 
 งานเมาลิดดินนบ ี เปนวันคลายวนัประสูติของศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)  ศาสดาแหงมนษุย
ชาติ  ผูศรัทธาในศาสนาอิสลาม  จะมีการรําลึกถึงคุณงามความดีหรือประวัติของทานนบีมูฮัมหมดั (ซล.) 
ในอดีตกาล  ในบรรยากาศแหงความรัก  และระลึกถึงทางอยางแทจริง 
 วันตรุษอิดิลฟตร ีเปนวันออกบวช  โดยมุสลิมที่ไดถือศีลอดมาตลอดในชวงเดือนรอมฎอนจะ
รวมกันละหมาดรวมกนั  ทุกคนจะแตงกายดายเสื้อผาที่สะอาด  สวยงาม และมีการจาย “ซากาตฟตเราะฮ” 
 วันอาซูรอ ตรงกับวันขึ้น  10  ค่ํา  เดือนมูฮัรรอม  จัดขึน้เพื่อระลึกถึงประวัติของนบี 
  ตอนเกิดอุทกภัยคร้ังยิ่งใหญ 
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ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
 
 

1.  ดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 
 

รายได  (บาท) 
รายการ 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 
รายไดจากภาษีอากร 142,297.33 120,000.00 117,000.00 
รายไดที่ไมใชภาษีอากร 217,395.59 223,000.00 240,000.00 
เงินอุดหนุนทัว่ไป 8,277,720.08 7,986,000.00 8,613,000.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ/ระบุวตัถุประสงค 4,162,005.00 10,980,065.00 14,030,000.00 

รวม 12,799,418.00 19,309,065.00 23,000,000,00 

 
 
 
2.  อัตรากําลัง 
 

การศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม/
อาชีวะ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเภท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

พนักงานสวนตําบล - - - - 2 8 1 - - - 11 
ลูกจางประจํา - - - - - - - - - - - 
พนักงานจางตามภารกิจ - - 1 1 - 1 - - - - 3 
พนักงานจางทั่วไป   1 2 1 - - - - - 4 

รวม - - 2 3 3 9 1 - - - 18 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลบนันังสาเรง 
(และ รองนายก อบต. จํานวน 2  คน) 

สภาองคการบริหารสวนตําบล 
(สมาชิกสภา อบต. จํานวน 12  คน) 

 

องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

 

ปลัด อบต.บันนงัสาเรง 

 

สวนการคลัง 

 

สํานักงานปลัด อบต. 

 

สวนโยธา 
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4.  โครงสรางการบริหารงานและภาระหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
 
 

   นายก อบต.บันนังสาเรง 
                                                                                 เลขานุการนายก อบต. 

                                                                                                                         
                รองนายก อบต.บันนังสาเรง                    รองนายก อบต.บันนังสาเรง 

 
 

                                   ปลัด อบต.บันนังสาเรง 
                                                                                                                    (นักบริหารงาน อบต.6) 

 
                                                                 

 
 
 
 
 

                                                                สํานักงานปลัด อบต.                             สวนการคลัง                     สวนโยธา 
 
 

     -งานบริหารทั่วไป      -งานการเงินและบัญชี        -งานกอสราง     
     -งานนโยบายและแผน              -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได       -งานออกแบบและควบคุมอาคาร  

     -งานบริหารงานบุคคล           -งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ      -งานสาธารณูปโภค  
  -งานนิติการและการพาณิชย                    -งานผังเมือง                                   

    -งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                 
    -งานพัฒนาชุมชน                       

     -งานการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม            

10 
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 สวนที่  3  
 
 

ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

3.1  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาในปที่ผานมา (พ.ศ.2552) 
        
 

       

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
    1)  โครงการขุดคูระบายน้าํพรอมวางทอลอดกลม  ตําบลบันนังสาเรง 
    2)  โครงการขยายเขตบรกิารประปาและขยายเขตบริการไฟฟา 
          ระบบประปา  หมูที่ 4   ตําบลบันนังสาเรง 
 
 

2  
149,900 
309,000 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    1)  โครงการสงเสริมอาชีพปลูกขาวโพด 
 

1  
20,000 

 
3. ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    1)  โครงการแขงขันกีฬา อบต.บันนังสาเรง ตายภยัยาเสพติด  
          คร้ังที่ 13   ประจําป 2552 
 

1  
230,000 

 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
    1)  โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแหงชาต ิประจําป 2552 
    2)  โครงการเปดโลกทัศนเด็กและเยาวชนตําบลบันนังสาเรง 
    3)  โครงการแขงขันกีฬาเพื่อพัฒนาเดก็เล็กประจําศูนยพัฒนาเดก็เล็ก  
          อบต.บันนังสาเรง 
 

3  
70,000 
150,000 
10,000 
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ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวฒันธรรม 
    1)  โครงการอบรมใหความรูเร่ืองจริยธรรมและคุณธรรมใหแก 
          ประชาชนตําบลบันนงัสาเรง 
    2)  โครงการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน (เขาสุนัตหมู) 
    3)  โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมคณะกรรมการมัสยิด 
           (ดะวะหสัญจร) 
    4)   โครงการกินขาวใหม (มาแกนาซิบาร)ู 
 

4  
50,000 

 
200,000 
250,000 

 
30,000 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
- 

 

  

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
    1)  โครงการสงเสริมศักยภาพคนพกิาร   
     

1  
30,000 

 
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากาธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

- 

 

  

9.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารงาน อบต. 
    1)  โครงการเวทีประชาคมหมูบานและตําบล 
    2)  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนชวงเทศกาลปใหม 52 
 

2  
30,000 
69,000 

รวม 14 1,597,900 
 

 
ปจจัยสําคัญทีท่ําใหแผนพัฒนาในชวงระยะเวลาที่ผานมา ไมสามารถดําเนินงานไดครบตาม

เปาหมาย คือ ดานงบประมาณที่มีไมเพยีงพอในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่วางไว  
 

 ดังนั้น ในอนาคตจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายงบประมาณให
เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอทองถ่ิน  
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3.2  สรุปสถานการณการพัฒนา 
 

3.2.1  ผลการวเิคราะหปญหาและความตองการของประชาชนตําบลบันนังสาเรง 
 

ปญหา/ความตองการของประชาชน สภาพปญหา/กลุมและพื้นที่เปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
- ปญหาประชาชนมีรายไดนอย 
 
- ปญหาประชาชนอพยพหางานทํา 
  นอกพื้นที่ 
- ปญหาผลผลิตทางการเกษตร 
   ไมไดคุณภาพ/ราคาตกต่ํา 
 

    -  ปญหาขาดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
 
2. ปญหาดานสังคม 
     - ปญหาการบริการและการให 
        ความรูของรัฐ        
     - ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
         
 
     -  ปญหาความสงบเรียบรอย  
 
     -  ปญหาการขาดสวัสดิการและ 
         การนันทนาการ 
 
 
 
3. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 

-  ปญหาการการคมนาคมไมสะดวก 
-  ปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค   

       -  ปญหาขาดไฟฟาสาธารณะ (ไฟถนน) 
       -  คูระบายน้ําตื้นเขิน 

 
       -  ไมมีฝายเก็บกักน้ํา/ฝายน้ําลน 

 
- ประชาชนในตําบลขาดความกระตือรือรน 
   ท่ีจะพัฒนาอาชีพเสริมใหมีคุณภาพ 
- คาแรงงานในเมืองไทยถูกกวาประเทศ 
   เพื่อนบาน   
-  ผลผลิตขาวและพืชสวนในพื้นที่ราคา  
    ตกต่ําและไมมีตลาดรองรับ   
 
-   กลุมอาชีพไมมีเงินทุนเพื่อประกอบ 
     กิจกรรมของกลุม  
 
 -  ประชาชนขาดความรู/ความเขาใจ 
    แนวนโยบายของรัฐ 
-  เยาวชนในพื้นที่ตําบลมีแนวโนมติดยา 
    เสพติดเพิ่มขึ้น 
 
- ประชาชนในพื้นที่ไดรับผลกระทบจาก 
   เหตุการณความไมสงบ 
- ผูสูงอายุ  คนพิการ และผูดอยโอกาส 
  ไดรับสวัสดิการไมท่ัวถึง  
 
-  บางหมูบานยังขาดสถานที่ออกกําลังกาย 
     
 
-  ถนนบางสายยังไมไดมาตรฐาน 
- บางหมูบานไมมีระบบประปาหมูบาน  
- บางหมูบานมีไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
- ในฤดูฝนเกิดน้ําทวมขังเพราะไมมีการขุด 
   ลอก  
- ขาดฝายเก็บกักน้ําในการทําการเกษตร 

 
- ประชาชนในตําบลมีรายได 
   เพียงพอตอการดํารงชีวิต 
- ประชาชนหันกลับมาทํางาน 
  ในพื้นที่มากขึ้น 
- ในอนาคตผลผลิตทาง 
   การเกษตรดังกลาวมีราคา 
   ดีข้ึนและมีตลาดรองรับ 
- กลุมอาชีพในตําบลมีความ 
   เขมแข็ง 
  
- ประชาชนไดรับขอมูล  
   ขาวสาร/ความรูเพิ่มขึ้น 
-  จํานวนผูติดยาเสพติดลดลง 
    และหมดไปจากพื้นที่ 
 
- เกิดความสันติสุขในพื้นที่ 
 
- ผูสูงอายุ  คนพิการ  และ 
   ผูดอยโอกาสไดรับการดูแล 
   อยางทั่วถงึ 
- ประชาชนทุกหมูบานมี 
   สถานที่ออกกําลังกาย 
 
-  ประชาชนสัญจรไดสะดวก 
-  มีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคทั่วถงึ 
- มีแสงสวางทั่วถึงทุกหมูบาน 
- การระบายน้ํามีความสะดวก 
  สามารถใชเพื่อการเกษตรได 
- มีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพียงพอ 
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ปญหา/ความตองของประชาชน สภาพปญหา/กลุมและพื้นที่เปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

4. ปญหาดานสาธารณสุข 
       -  การดูแลรักษาและจัดระเบียบท่ีอยู 
           อาศัย 
       -  ความรูเรือ่งการใชยา 
       -  การดูแลดานสุขภาพของผูสูงอาย ุ
 
       -  เด็กขาดโภชนาการ 
       -  การใชยาสมุนไพรพื้นบาน 
 
       -  การแพรระบาดของโรคไขเลือดออก 
 

5.   ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
       -   องคกรตาง ๆ ในตําบลยังไมมีความ 
           เขมแข็ง 
       -  ปายประชาสัมพันธในหมูบานยังไมมี 
 
       -  ขาดวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ 
 
 

6.   ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และ  

      วัฒนธรรม 
       -  ประชาชนมีการศึกษาอยูในเกณฑต่ํา   
 
 
       -  การอนุรกัษประเพณีและวัฒนธรรม 
         ทองถิ่น 
 

 
-  ประชาชนขาดการดูแลทําความสะอาด 
    ท่ีอยูอาศัย 
-  ประชาชนไมเขาใจวิธีการใชยา 
-  ลูกหลานไมใสใจสุขภาพของผูสูงอาย ุ
 
-  เด็กบริโภคอาหารไมถูกหลกัโภชนาการ 
-  ไมมีสวนสมุนไพร และประชาชนขาด 
     ความรูเรื่องยาสมุนไพร 
-   ประชาชนขาดความรูและวิธีปองกัน 
    โรคไขเลือดออก 
 
- การบริหารจัดการขององคกรในชุมชน 
  ไมอาจเปนแกนหลักที่มั่นคงของสังคมได 
-  อบต. ไมมีปายประกาศตาง ๆ  
 
-  การบริหารและพัฒนา อบต. ไมมีทิศทาง 
   และเปาหมายที่ชัดเจน ไมสามารถ 
   สนองตอบความตองการของประชาชน 
 
   
- ประชาชนประสบปญหาดานเศรษฐกิจ  
  และบางสวนมีคานิยมในการไมสงบุตร 
   หลานเรียนหนังสือ  
-  ประชาชนบางสวนไมมีการสืบสานและ 
    อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 
 

 
- ชุมชนมีความสะอาดเรียบรอย 
    เปนระเบียบมากขึ้น 
- ประชาชนเขาใจการใชยา 
- ผูสูงอายุไดรับการดูแลดาน 
   สุขภาพ 
- เด็กมีพลานามัยท่ีดีข้ึน 
- มีการใชยาสมุนไพรมากขึ้น 
 
- ทุกหมูบานปลอดจากโรค 
   ไขเลือดออก 
 
-องคกรในชุมชนเขมแข็งข้ึน 
 
- ชุมชนมีปายประชาสัมพันธ 
   ตาง ๆ 
- อบต. สามารถสนองตอบ  
  ความตองการของประชาชน 
  ได 
 
 
- ประชาชนมีการศึกษาใน 
   ระดับท่ีสูงข้ึน 
 
- ประเพณีและวัฒนธรรม 
   ทองถิ่นไดรับการอนุรักษ 
   สืบสานตอไป 
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3.2.2  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ 

พัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ดวยเทคนิค   (SWOT  Analysis)  

จุดแข็ง  (Strength) 

 1.  บุคลากรมีความรู  ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 
 2.  มีกลุมตาง ๆ  ในชุมชน  มีโครงการทางสังคมที่เขมแข็ง  เชน กลุมสตรี   กลุม อสม.  
 3.  ประชาชนมีความรู  ความสามารถในดานการบริหารและการเมืองการปกครององคกร 
                   คอนขางด ี
 4.  การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 
 5.  การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.  มีภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถถายทอดความรู สนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะดาน 
                   การเกษตร วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
 7.  มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย 
   

จุดออน  (Weakness) 

 1.  มีบุคลากรไมเพียงพอ 
 2.  ประชาชนบางสวนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาชมุชน 
 3.  งบประมาณไมเพยีงพอตอการพัฒนาทองถ่ิน 
 4.  ขาดระบบชลประทานที่มีมาตรฐาน ที่จะสงเสริมดานการเกษตรและเพื่อการอุปโภค 
                   บริโภค และแหลงน้ํามีสภาพเสื่อมโทรม 
 5.  สภาพผิวถนนชํารุด เปนหลุมเปนบอ การเจริญเติบโตดานประชากรสูง ความตองการ 
                   ดานโครงสรางพื้นฐานมีมากขึน้ 
 6.  ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ขาดการ 
                   สนับสนุนและสงเสริมการแพทยแผนไทย  เชน หมอพืน้บาน  การใชยาสมุนไพร 
 7.  ประชาชนมีคุณภาพดานการศึกษาอยูในเกณฑคอนขางต่ํา 
 8.  ประชาชนสวนหนึ่งยังไมเขาใจขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ถูกตอง 
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โอกาส  (Opportunity) 

 1.  นโยบายของรัฐบาลและจังหวดั เอื้ออํานวยตอการพฒันาทองถ่ิน 
 2.  การปฏิรูประบบราชการและการจดัการภาครัฐแนวใหม ทําใหทองถ่ินสามารถบริหาร 
                  จัดการไดดวยตนเอง 
 3.  พรบ.กระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถรองรับภารกิจตอการ 
                   ใหบริการของทองถ่ินมากขึ้น 
 4.  หนวยงานทางดานการศกึษาใหความรวมมือในการพัฒนาดานการศึกษาเปนอยางดี 
 5.  ประชาชนใหความสําคัญในกิจกรรมการแขงขันกีฬา 
 6.  ประชาชนใหความสนใจในเรื่องการพัฒนาชุมชน   และผูนําชุมชนมคีวามกระตือรือรน 
                   ในการพัฒนา 
 

อุปสรรค  (Threat) 

 1.  เหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
 2.  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  บางฉบับลาสมัยและมีขั้นตอนมากเกนิไป  และบางฉบับ 
                   มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 3.  ความไมชัดเจนในนโยบายของรัฐบาลตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจายไมเหมาะสมกับระยะเวลาดําเนนิการ 
 5.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรถูกกําหนดโดยพอคาคนกลาง 
 6.  ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้  แตบุคลากรมีนอยและไมมีความรูในดานการ 
                   ปฏิบัติหนาที่การงานที่ไดรับการถายโอน  
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สวนที่  4

 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

 

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนา 
 

“ บันนังสาเรงนาอยู  สาธารณูปโภคดี  เศรษฐกิจยั่งยนื  ความรูทันสมัย  ค้ําจุนคุณธรรม ” 
 

4.2  พันธกิจการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
พันธกิจที่ 1  จัดใหมแีละบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 
พันธกิจที่  2  จัดใหมีและบํารุงรักษาน้ํา เพือ่การอุปโภคและบริโภค 
พันธกิจที่  3  จัดใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
พันธกิจที่  4  จัดใหมีและบํารุงรักษาแสงสวางใหเพยีงพอ 
พันธกิจที่  5  จัดใหมีการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาใหทั่วถึง 
พันธกิจที่  6  สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาทุกระดบัชั้น 
พันธกิจที่  7  สนับสนนุและสงเสริม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การศาสนาของประชาชน 
พันธกิจที่  8  สนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชพีของประชาชน  
พันธกิจที่  9  สนับสนุนและสงเสริมสุขภาพพลานามัย การกีฬา และนันทนาการ  
พันธกิจที่  10  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
พันธกิจที่  11 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
พันธกิจที่  12  จัดทําผังเมือง อบต. ใหแลวเสร็จ 
พันธกิจที่  13  พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี 
พันธกิจที่  14  พฒันาบุคลากรของ อบต. 
พันธกิจที่  15  จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชใหมีความพรอม 
พันธกิจที่  16  เปดเผยขอมูลขาวสาร 
พันธกิจที่  17  จัดสวัสดิการสังคม 
พันธกิจที่  18  กําจัดสิ่งปฏิกลูมูลฝอย 
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4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

 1.  พัฒนาเสนทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ในพื้นที่รับผิดชอบอยางทั่วถึง 
 2.  ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอทัว่ถึงตลอดป 

3.  เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับโอกาสและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ และมีรายไดเพียงพอ 
 4.  ดําเนินการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  รวมทั้งปองกัน 
              และแกไขปญหายาเสพตดิ 
 5.  ยกระดับคณุภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝงและสงเสริมให 
                   ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสรางความตระหนกัและอนรัุกษคุณคาประเพณีและ 
                   วฒันธรรมทองถ่ิน 
 6.  ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา 
 7.  เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชนใหทุกคนไดรับโอกาสดานการบริการสังคม  
                   การพัฒนาศักยภาพทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา   
 8.  ประชาชนเกิดความตระหนักในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และรักษาสิ่งแวดลอม 
      ใหสมดุล   
 9.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ อบต. อยางตอเนื่อง 
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4.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

 4.4.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรงในชวงสามป 

  ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

   ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
         4.4.2 แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง    มีดังนี ้
          1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพฒันา 
1)  การพัฒนาดานการกอสราง ปรับปรุง บุกเบิก ตอเติม บํารุงรักษา ถนน สะพาน  
      ทางเทา ขุดลอก คู คลอง  และทอระบายน้ํา 
2)  การพัฒนาดานระบบไฟฟา แสงสวาง 
3)  การพัฒนาดานระบบน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
4)  การพัฒนาดานการแกไขและปองกันปญหาน้ําทวม 
5)   การพัฒนาดานที่สาธารณะในตําบล 

    

           2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางการพฒันา 

1)  การพัฒนาดานสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
2)  การพัฒนาดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
3)  การพัฒนาดานการขยายระบบการจําหนายไฟฟา 
 

           3.  ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
แนวทางการพฒันา 

1)  การพัฒนาดานการอบรมและรณรงค 
2)  การพัฒนาดานการสงเสริมการเลนกีฬา 
3)  การพัฒนาดานการสนับสนุนกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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          4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
แนวทางการพฒันา 

1)  การพัฒนาและสนับสนนุการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกระดับชั้น 
2)  การจัดการศึกษาตามภารกิจถายโอน 

 

          5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันา 

1)  การพัฒนาดานกอสรางอาคารสถานที่ 
2)  การพัฒนาดานการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 
3)  การพัฒนาดานการสนับสนุนกิจกรรมงานวันสําคัญตาง ๆ 
 

  6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสขุ 
แนวทางการพฒันา 

1)  พัฒนาดานการกอสรางสนามกีฬา และสถานที่พักผอนหยอนใจ 
       2)  พัฒนาดานการสนับสนุนการเลนกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชน 
       3)  การพัฒนาดานการบรกิารสาธารณสุข                   

 

  7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสงัคม 
แนวทางการพฒันา 

1)  การพัฒนาดานการสงเสริมและสนับสนุนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 
2)  การพัฒนาดานการสนับสนุนการสงเคราะหผูยากไร 
 

  8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
แนวทางการพฒันา 

      1)  การพัฒนาดานการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการบรหิารจัดการ 
                                    ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      2)  การพัฒนาดานระบบการบําบัดและจัดการขยะมูลฝอย 
      3)  การพัฒนาดานระบบผังเมือง 
      4)  การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

  9.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
แนวทางการพฒันา 

      1)  ดานโครงสรางบุคลากร 
      2)  ดานการพัฒนาบุคลากร 
      3)  การพัฒนาดานเครื่องมือเครื่องใช เพื่อการบริหารงาน อบต. 
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      4)  การพัฒนาดานอาคารสถานที่ 
      5)  การพัฒนาดานระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
      6)  การพัฒนาดานการจัดเก็บรายได 
      7)  การพัฒนาดานขอมูลขาวสารของทางราชการ ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
      8)  การพัฒนาดานความมัน่คงและความปลอดภัย 
     

4.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา 
  วิสัยทัศน 

     “ยะลาเมืองนาอยู   คูสันตสุิข ” 
 

ยุทธศาสตร   “ ยะลาสันติสขุ ”    
“ ทําความเขาใจ  ลดความหวาดระแวง  สรางความยุติธรรม  นํายะลาสันติสุข ” 

 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดยะลา      
 1.  เสริมสรางสันติสุข   

เปาประสงค   ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
 2.  การเสริมสรางความยั่งยนืทางดานเศรษฐกิจของจังหวัด   

เปาประสงค   เศรษฐกิจจังหวัดขยายตวั ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพและมีรายไดที่มั่นคง และ
สามารถดํารงชีพไดอยางมีความสุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชนดานสขุภาพ และสรางภูมิคุมกันทางสังคม    

เปาประสงค   ประชาชนสุขภาพดี ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและมี
สวัสดิการสังคมที่ครอบคลุม 
 4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

 เปาประสงค   ปาไมและความหลากหลายทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ การจัดเก็บน้ําอยางทั่วถึง
เพียงพอ ชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน ปองกันและควบคุมมลพิษอยูในระดับมาตรฐาน สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
 5.  พัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบคมนาคม   

เปาประสงค   มีโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบคมนาคมรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ระดับอนภุาคและการคาชายแดน 
 6.  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เปาประสงค   ประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้นและดํารงชวีติ ภายใตอัตลักษณความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 
   



23 

4.6  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 1.  ยุทธศาสตรเสริมสรางสันติสุข 
      แนวทางการพัฒนา 
     1.  พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน 
     2.  ประชาชนไดรับโอกาสการสรางงานและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ 
     3.  งานดานมวลชนและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
     4.  การเพิ่มประสิทธิภาพดานการขาว 
 

2.  ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 
     แนวทางการพัฒนา 
    1.  สํารวจขอมูลและขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง 
    2.  สงเสริม พัฒนาระบบและสนับสนุนการวิจยัเพื่อใหไดตามมาตรฐานการศึกษา 
    3.  พัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาไทย 
    4.  สนับสนุนและสงเสริมใหเกดิแหลงเรียนรูวัฒนธรรมประเพณี ภูมปิญญาทองถ่ิน 
    5.   พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
    6.  สงเสริมความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
    7.  พัฒนากจิกรรมการศาสนา ตลอดจนสงเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
    8.  พัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดกีา 
    9.  ประสานกับหนวยงานความมั่นคง เพื่อคุมครองสวัสดิการครู นกัเรียน 
   10.  สนับสนุนและสงเสรมิดานการกฬีาและนันทนาการ 
 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    แนวทางการพัฒนา
     1.  พัฒนาปจจัยพืน้ฐานทางการเกษตร 
     2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขาว ยางพารา และไมผล 
     3.  เพิ่มประสิทธิภาพและสงเสริมการเลี้ยงสัตวสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตร 
     4.  พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย ลดการใชสารเคมี 
      5.  พัฒนากลไกทางดานการตลาด 
     6.  พัฒนาคณุภาพและการตลาดดานไมผล 
     7.  พัฒนาการแปรรูปไมผล 
      8.  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและการเกษตร 
     9.  พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 
 



24 

 4.  ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    แนวทางการพัฒนา
     1.  การพัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.  การจัดระบบขอมูลจําแนกตามกลุมปญหาของประชาชนที่ยากจน 7 กลุม 
     3.  การสนับสนุนและสงเสริมใหคนยากจนใชเงิน กทบ. ประกอบและพัฒนาอาชีพ 
     4.  การสนับสนุนและสงเสริมให อปท. มีสวนรวมชวยเหลือคนยากจน 
     5.  การสรางชุมชนเขมแขง็และเขามามสีวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน 
     6.  การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยแกบคุลากรใน อปท. 
     7.  การสนับสนุนงานสาธารณสุขทั้งดานสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตใจ 
 

 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาศนูยกลางคมนาคมระดับอนุภาค และการคาชายแดน 
      แนวทางการพัฒนา 
      1.  พัฒนาระบบบริหารและจัดการ 
      2.  พัฒนาปจจัยพืน้ฐาน 
      3.  สรางแรงจูงใจใหเกิดการคาการลงทุน 
      4.  พัฒนาศกัยภาพความพรอมของผูประกอบการ 
      5.  พัฒนาดานการตลาดและชองทางการจัดจําหนาย 
      6.  เปนแหลงรวบรวมฐานขอมูลดานการคมนาคมและการคาชายแดน      
 

 6.  ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการองคกร 
      แนวทางการพัฒนา 
      1.  เพิ่มระดบัการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งในองคการและภายนอกองคกร 
      2.  พัฒนาศกัยภาพของบคุลากรทั้งในองคการและภายนอกองคกร 
      3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 
  

 7.  ยุทธศาสตรการสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
      แนวทางการพัฒนา 
      1.  พัฒนาระบบบริหารจดัการและปจจยัพื้นฐานการทองเที่ยว 
      2.  พัฒนาคณุภาพรูปแบบสินคา ผลิตภัณฑชุมชนและการทองเที่ยว 
      3.  ปรับปรุง พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนเิวศนใหเกิดความยั่งยืน 
      4.  สงเสริมการลงทุน การตลาด และประชาสัมพันธดานการทองเทีย่ว 
      5.  พัฒนาศกัยภาพความพรอมของประชาชนและผูประกอบการในสถานที่ทองเที่ยว 
      6.  พัฒนาและปองกัน กํากับดูแลความปลอดภัยและเสริมสรางมาตรฐานการบริการดานอื่น ๆ    
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 8.  ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
      แนวทางการพัฒนา 
      1.  สงเสริมใหประชาชนตระหนกัถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      2. คุณภาพน้ําที่ดีนํามาใชประโยชนได 
      3.  กําจัดขยะมูลฝอยในชมุชน 
      4.  การแกไขภัยแลงและอทุกภยั 
      5.  รักษาคณุภาพดิน 
 

4.7  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของอําเภอเมืองยะลา    
1. การพัฒนาดานการเกษตร การคาชายแดน สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
2. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

4.8  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของผูบริหาร 
1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานในชุมชน 
2. การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
3. การแกไขปญหาความยากจนของประชาชน 
4. การจัดการดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 
5. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
 
 



 
 
 

สวนที่  5 
 
 
 
 

 
 บัญชีโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
  ประกอบดวย 

1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555)     
2. รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 

   องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง         
 

 
 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป  
 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
     แนวทางการพัฒนา  
    1.1 กอสราง ปรับปรุง บุกเบิก ตอเติม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา 
          ขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา 
    1.2 การพัฒนาระบบไฟฟา แสงสวาง 
    1.3 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค   
   1.4 การแกไขและปองกันปญหาน้ําทวม 
    1.5 การพัฒนาที่สาธารณะในตําบล  
 

 
 

16 
 

3 
5 
6 
3 

 
 

25,400,000 
 

1,500,000 
3,200,000 
4,100,000 

460,000 

 
 

24 
 

3 
5 
6 
3 

 
 

35,725,000 
 

1,500,000 
3,200,000 
4,100,000 

460,000 

 
 

16 
 

3 
5 
6 
3 

 
 

22,350,000 
 

1,500,000 
3,200,000 
4,100,000 

460,000 

 
 

56 
 

9 
15 
18 
9 

 
 

83,475,000 
 

4,500,000 
9,600,000 

12,300,000 
1,380,000 

รวม 33 34,660,000 41 44,985,000 33 31,610,000 107 111,255,000 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนา 
     2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
     2.2 การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
     2.3 การขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
 

 
 

12 
4 
2 

 
 

4,360,000 
2,400,000 
1,100,000 

 
 

10 
4 
2 

 
 

4,200,000 
2,400,000 
1,100,000 

 
 

9 
4 
2 

 
 

3,200,000 
2,400,000 
1,100,000 

 
 

31 
12 
6 

 
 

11,760,000 
7,200,000 
3,300,000 

รวม 18 7,860,000 6 7,700,000 15 6,700,000 49 22,260,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

                                                     

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป  
 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
     แนวทางการพัฒนา  
    3.1 การอบรมและรณรงค 
    3.2 การสงเสริมการเลนกีฬา 
    3.3 การสนับสนุนกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

 
 

4 
4 
2 

 
 

350,000 
560,000 

80,000 

 
 

4 
4 
2 

 
 

350,000 
560,000 

80,000 

 
 

4 
4 
2 

 
 

350,000 
560,000 

80,000 

 
 

12 
12 
6 
 

 
 

1,050,000 
1,680,000 

240,000 

รวม 10 990,000 10 990,000 10 990,000 30 2,970,000 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
     แนวทางการพัฒนา 
     4.1 การสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้น 
     4.2 การจัดการศึกษาตามภารกิจถายโอน 
 

 
 

9 
7 

 
 

1,100,000 
8,880,000 

 
 

9 
6 

 
 

1,100,000 
8,080,000 

 
 

9 
6 

 
 

1,100,000 
8,280,000 

 
 

27 
19 

 
 

3,300,000 
25,240,000 

รวม 16 9,980,000 15 9,180,000 15 9,380,000 46 28,540,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

                                                     

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป  
 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 
     แนวทางการพัฒนา  
    5.1 กอสรางอาคารสถานที่ 
    5.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 
    5.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 
 

 
 

9 
6 
2 

 
 

4,600,000 
670,000 
100,000 

 
 

9 
6 
2 

 
 

2,800,000 
670,000 
100,000 

 
 

8 
6 
2 

 
 

2,600,000 
670,000 
100,000 

 
 

26 
15 
6 

 
 

10,000,000 
2,010,000 

300,000 

รวม 17 5,370,000 17 3,570,000 16 3,370,000 50 12,310,000 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
     แนวทางการพัฒนา 
     6.1 กอสรางสนามกีฬา และสถานที่พักผอนหยอนใจ 
     6.2 สนับสนุนการเลนกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชน 
     6.3 พัฒนาการบริการดานสาธารณสุข 
 

 
 

5 
3 
11 

 
 

6,100,000 
260,000 

1,195,000 

 
 

1 
3 
9 

 
 

100,000 
260,000 
685,000 

 
 

1 
3 
9 

 
 

100,000 
260,000 
685,000 

 
 

7 
9 
29 

 
 

6,300,000 
780,000 

2,565,000 

รวม 19 7,555,000 13 1,045,000 13 1,045,000 45 9,645,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

                                                     

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป  
 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
     แนวทางการพัฒนา  
    7.1 พัฒนาศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 
    7.2 การสงเคราะหผูยากไร 
     

 
 

3 
10 

 
 

300,000 
3,840,000 

 
 

3 
10 

 
 

300,000 
3,840,000 

 
 

3 
10 

 
 

300,000 
3,840,000 

 
 

9 
30 

 
 

900,000 
11,520,000 

รวม 13 4,140,000 13 4,140,000 13 4,140,000 39 12,420,000 
8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     แนวทางการพัฒนา 
     8.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการบริหารจัดการทรัพยากร 
           ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     8.2 การบําบัดและจัดการขยะ 
     8.3 การจัดทําผังเมือง 
     8.4 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 

 
 

5 
 

4 
- 
1 

 
 

160,000 
 

610,000 
- 

1,000,000 

 
 

5 
 

4 
1 
1 

 
 

160,000 
 

610,000 
1,000,000 

500,000 

 
 

5 
 

4 
- 
1 

 
 

160,000 
 

610,000 
- 

500,000 

 
 

15 
 

12 
1 
3 

 
 

480,000 
 

1,830,000 
1,000,000 
2,000,000 

รวม 10 1,770,000 11 2,270,000 10 1,270,000 31 5,310,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2553) 
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป  
 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
     แนวทางการพัฒนา  
    9.1 ปรับปรุงโครงสรางบุคลากร 
    9.2 การพัฒนาบุคลากร 
    9.3 พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช เพื่อการบริหารงาน อบต. 
    9.4 พัฒนาอาคาร สถานที่ 
    9.5 พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    9.6 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได 
    9.7 การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
    9.8 พัฒนาดานความมั่นคงและความปลอดภัย 
 

 
 

2 
4 
2 
2 
7 
3 
8 
5 

 
 

- 
1,100,000 
1,200,000 

300,000 
1,950,000 
1,015,000 
2,225,000 
1,110,000 

 
 

2 
4 
2 
1 
5 
2 
7 
4 
 

 
 

- 
1,100,000 
1,200,000 
7,000,000 

750,000 
 15,000 

255,000 
110,000 

 

 
 

2 
4 
2 
- 
5 
2 
7 
4 

 
 

- 
1,100,000 
1,200,000 

- 
750,000 

15,000 
255,000 
110,000 

 

 
 

6 
12 
6 
3 
17 
7 
22 
13 

 
 

- 
3,300,000 
3,600,000 
7,300,000 
3,450,000 
1,045,000 
2,735,000 
1,330,000 

รวม 33 8,900,000 27 10,430,000 26 3,430,000 86 22,760,000 
รวมทั้งสิ้น 168 80,225,000 163 84,310,000 151 61,935,0000 482 226,470,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1   แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บุกเบิก ตอเติม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 กอสรางถนน คสล.  ซอยเมาะซู  (ขาง 

โรงเรียนบานพงยือไร)  หมูที่ 1 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 2,000  
เมตร 

หนา 0.15  เมตร 

5,000,000 
อบต./ 

หนวยงานอื่น 

-   - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

2 กอสรางถนน คสล.  ซอยคาเล-กําปงตก 
หมูที่ 2 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 700  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

1,500,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

3 กอสรางถนน คสล.  ซอยแบรง – มัสยิด 
บันนังบูโย  หมูที่ 2 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 100  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

250,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

4 กอสรางถนน คสล.  ซอยตันหยง 
หมูที่ 3 
 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 500  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

1,250,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

5 กอสรางถนน คสล.  ซอยสุกรี 
หมูที่ 4 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 120  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

300,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

6 กอสรางถนน คสล.  ซอยยีเฮง 
หมูที่ 5 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 200  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

500,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1   แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บุกเบิก ตอเติม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
7 กอสรางถนน คสล.  สายกะตุปะ – 

บันนังสาเรง   หมูที่ 6 
เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

 

ขนาด 4.00 x 200  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

500,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

8 กอสรางถนน คสล.  สายดารุลอามาน 
หมูที่ 5 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 100  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- 250,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

9 กอสรางถนน คสล.  ซอยแกวกับเสน  
หมูที่ 3 
 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 100  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- 250,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

10 กอสรางถนน คสล.  ซอยแบเซะ 
(พงยือไร 7)  หมูที่ 1 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 150  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- 375,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

11 กอสรางถนน คสล.  ซอยสนามกีฬา 
หมูที่ 2 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 400  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- 1,000,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

12 กอสรางถนน คสล.  ซอยลาซิ 
หมูที่ 2 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 300  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- 750,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1   แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บุกเบิก ตอเติม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
13 กอสรางถนน คสล.  ซอยมัสยิดดารุล 

อามาน  หมูที่ 5 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 200  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- 500,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

14 กอสรางถนน คสล.  ซอยตะโละซีโป 
เหนือ  หมูที่ 5 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 300  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- 750,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

15 กอสรางถนน คสล.  ซอยเจะแว – ซอย 
ดอราแม  หมูที่ 2 
 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 100  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- 250,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

16 กอสรางถนน คสล.  ซอยสี่พี่นอง 
หมูที่ 2 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 100  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- 250,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

17 กอสรางถนน คสล.  สายซอยน้ําตก -  
สาและ   หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 1,000  
เมตร 

หนา 0.15  เมตร 

 

- 2,500,000 
อบต./ 

หนวยงานอื่น 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1   แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บุกเบิก ตอเติม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
18 กอสรางถนน คสล.  สายซอยกําปงฮูลู 

หมูที่ 6 
เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 1,000  
เมตร 

หนา 0.15  เมตร 

 

- 2,500,000 
อบต./ 

หนวยงานอื่น 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

19 กอสรางถนน คสล.  ซอยปะเตะยา 
หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

 

ขนาด 4.00 x 100  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- 250,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

20 กอสรางถนน คสล.  ซอยสีตีมา 
หมูที่ 5 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 100  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- - 250,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

21 กอสรางถนนลาดยาง สายจือโก - บาน
เปาะวอดอเซะ   หมูที่ 3 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 6.00 x 1,000  
เมตร 

 

3,000,000 
อบต./ 

หนวยงานอื่น 

 

- - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

22 กอสรางถนนลาดยาง สายบันนังรายอ  
(ริมคลอง) หมูที่ 3 - 4 - 5 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 5.00 x 4,000  
เมตร 

 

- 8,000,000 
อบต./ 

หนวยงานอื่น 

 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1   แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บุกเบิก ตอเติม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา    
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
23 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 6            

สายกะตุปะ  -  แมน้ําปตตานี -  เปาะเสง 
 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 5.00 x 800  เมตร 
 

- 2,500,000 
อบต./ 

หนวยงานอื่น 

 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

24 บุกเบิกถนน  สายปอเนาะซูมะ  -  
ซอยตอเละ   หมูที่ 1 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 1,000  
เมตร 

1,500,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

25 บุกเบิกถนน   ซอยสาและ 
หมูที่ 4 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด3.00 x 400  เมตร 600,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

26 บุกเบิกถนน  ซอยเกษตร 
หมูที่ 5 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 1,000  
เมตร 

 

1,500,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

27 บุกเบิกถนน สายกําปง 
หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 1,000  
เมตร 

 

1,500,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1   แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บุกเบิก ตอเติม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา    
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
28 บุกเบิกถนนลงหินคลุก ซอยจูนิ 

หมูที่ 3 
 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 150  เมตร 
 

- 200,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

29 บุกเบิกถนน ซอยจูแอ  –  กําปงแง  
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 2,000  
เมตร 

 

- 2,000,000 
อบต./ 

หนวยงานอื่น 

 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

30 บุกเบิกถนน  สายตือโละตียอ 
หมูที่ 5 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 4.00 x 300  เมตร 
 

- 750,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

31 บุกเบิกถนน ซอยมาแจกอแปะ  – 
บันนังรายอ  หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

 

ขนาด3.00 x 400  เมตร 
 

- 600,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

32 บุกเบิกถนน ซอยบาโงกาบู  –   
ปาตาฮารอ  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 2,000  
เมตร 

 

- 3,000,000 
อบต./ 

หนวยงานอื่น 

 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1   แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บุกเบิก ตอเติม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
33 บุกเบิกถนนลงหินคลุก ซอยมัสยิด  – 

ซอยคาเล  หมูที่ 2 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด3.00 x 700  เมตร 
 

- 1,050,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

34 บุกเบิกถนนลงหินคลุก  สายตูวายุ     
หมูที่ 3  – โตะแดเบาะ หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

 

ขนาด 3.00 x 1,000  
เมตร 

 

- - 1,500,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

35 บุกเบิกถนนลงหินคลุก  สายซอยบาโระ
ปายอ  หมูที่ 4 - หมูที่ 2 
 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 500  เมตร 
 

- - 750,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

36 บุกเบิกถนน ซอยนาพี  
หมูที่ 5 
 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 300  เมตร 
 

- - 450,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

37 บุกเบิกถนน  ซอยอารีย 
หมูที่ 5 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด3.00 x 1,000  เมตร 
 

- - 1,500,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

38 บุกเบิกถนน  ซอยจิยะ – เปาะนิ 
หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

 

ขนาด 3.00 x 500  เมตร 
 

- - 750,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1   แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บุกเบิก ตอเติม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
39 บุกเบิกถนนลงหินคลุก ซอยรอแม 

หมูที่ 2 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 300  เมตร 
 

- - 450,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

40 บุกเบิกถนน  สายบาโระกูเลาะ  -   
บือแนกาบู  หมูที่ 4 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 300  เมตร 
 

- - 450,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

41 บุกเบิกถนน สายทุงนา  หมูที่ 2   – 
สายทุงนา  หมูที่ 1 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 500  เมตร 
 

- - 750,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

42 บุกเบิกถนน  ซอยปะเงาะโมง  -   
ซอยสุกร ี หมูที่ 4   

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด3.00 x 300  เมตร 
 

- - 450,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

43 บุกเบิกถนน  สายบาบอสะโต  หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 4,500  
เมตร 

 

- - 6,000,000 
อบต./ 

หนวยงานอื่น 

 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1   แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บุกเบิก ตอเติม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
44 บุกเบิกถนน  ซอยแบมิ หมูที่ 4  -  ซอย 

ตะโละซีโป  หมูที่ 5 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 3.00 x 700  เมตร 
 

- - 1,050,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

45 กอสรางสะพาน คสล.  หมูที่ 1 -  6 เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ขนาด 6.00 x 9.00  เมตร 
 

1,000,000 
อบต. 

 

1,000,000 
อบต. 

 

1,000,000 
อบต. 

 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

46 กอสรางถนน คสล.  หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

กอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 1 – 6 

ตามแบบ อบต. กําหนด 

 

3,000,000 
อบต. 

3,000,000 
อบต. 

3,000,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

 

สวนโยธา 

47 บุกเบิกถนนลงหินคลุก  หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

บุกเบิกถนนลงหินคลุก   
หมูที่ 1 – 6 

ตามแบบ อบต. กําหนด 

 

3,000,000 
อบต. 

3,000,000 
อบต. 

3,000,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

48 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนภายในหมูบาน 
หมูที่ 1 – 6  ตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อใหประชาชนมีความ 
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ถนนที่ชํารุดในหมูบาน 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไปมา 

 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.2   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาระบบไฟฟา แสงสวาง 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 ขยายเขตไฟฟาครัวเรือน หมูที่ 1 - 6 เพื่อใหประชาชนตําบลบันนัง

สาเรง มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 
ขยายเขตไฟฟาครัวเรือน 

หมูที่  1 – 6 
600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

ประชาชนตําบลบันนังสาเรง
ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 
 

สวนโยธา 

2 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมูที่ 1 - 6 เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ ภายใน
หมูบาน/ชุมชน 

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
หมูที่  1 – 6 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

หมูบาน/ชุมชน มีไฟฟาแสง 
สวางเพิ่มขึ้นและประชาชน มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสิน 
 

สวนโยธา 

3 ปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษา 
โคมไฟสาธารณะ หมูที่ 1 - 6 

เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ ภายใน
หมูบาน/ชุมชน 

ปรับปรุง ซอมแซม และ 
บํารุงรักษาโคมไฟ

สาธารณะ 
หมูที่ 1 – 6 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

หมูบาน/ชุมชน มีไฟฟาแสง 
สวางเพิ่มขึ้นและประชาชน มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสิน 
 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.3   แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค   
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 ขุดบอน้ําตื้นสาธารณะประจําหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

240,000 
อบต. 

240,000 
อบต. 

240,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

สวนโยธา 

2 ขุดเจาะบอบาดาลประจําหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

360,000 
อบต. 

360,000 
อบต. 

360,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

สวนโยธา 

3 กอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

2,000,000 
อบต. 

2,000,000 
อบต. 

2,000,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

สวนโยธา 

4 ปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบาน 

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

ปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบานที่เสีย 

หรือชํารุดในพื้นที่ 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

สวนโยธา 

5 ขยายเขตทอประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
 

ขยายเขตทอประปา 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 
 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 
 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.4   แนวทางการพัฒนา การแกไขและปองกันปญหาน้ําทวม 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.  

หมูที่ 1 – 6 
 

เพื่อระบายน้ําและปองกัน ปญหา
น้ําทวมขัง 

กอสรางคูระบายน้ํา 
คสล. 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

สามารถระบายน้ําไดดีขึ้นและ
ลดปญหาน้ําทวมขังภายใน
หมูบาน 

สวนโยธา 

2 วางทอลอดเหลี่ยม คสล.  
หมูที่ 1 – 6 
 

เพื่อระบายน้ําและปองกัน ปญหา
น้ําทวมขัง 

วางทอลอดเหลี่ยม คสล. 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

สามารถระบายน้ําไดดีขึ้นและ
ลดปญหาน้ําทวมขังภายใน
หมูบาน 

สวนโยธา 

3 ขุดลอกคูระบายน้ํา   
หมูที่ 1 – 6 
 

เพื่อระบายน้ําและปองกัน ปญหา
น้ําทวมขัง 

ขุดลอกคูระบายน้ํา   
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

สามารถระบายน้ําไดดีขึ้นและ
ลดปญหาน้ําทวมขังภายใน
หมูบาน 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 
 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.4   แนวทางการพัฒนา การแกไขและปองกันปญหาน้ําทวม 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
4 ขุดลอกคูระบายน้ําพรอมวางทอกลม 

คสล.  หมูที่ 1 – 6 
 

เพื่อระบายน้ําและปองกัน ปญหา
น้ําทวมขัง 

ขุดลอกคูระบายน้ํา 
พรอมวางทอกลม คสล.  

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

สามารถระบายน้ําไดดีขึ้นและ
ลดปญหาน้ําทวมขังภายใน
หมูบาน 

สวนโยธา 

5 ขุดลอกคลอง บึง หรือแหลงน้ําที่ตื้นเขิน 
หมูที่ 1 – 6 
   

เพื่อระบายน้ําและปองกัน ปญหา
น้ําทวมขัง 

ขุดลอกคลอง บึง  
หรือแหลงน้ํา 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

สามารถระบายน้ําไดดีขึ้นและ
ลดปญหาน้ําทวมขังภายใน
หมูบาน 

สวนโยธา 

6 ปรับปรุงซอมแซมคูและทอระบายน้ํา 
หมูที่ 1 – 6 
 
 

เพื่อระบายน้ําและปองกัน ปญหา
น้ําทวมขัง 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
คูและทอระบายน้ํา 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

สามารถระบายน้ําไดดีขึ้นและ
ลดปญหาน้ําทวมขังภายใน
หมูบาน 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.5   แนวทางการพัฒนา การพัฒนาที่สาธารณะในตําบล 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 สํารวจแนวเขตที่ดินสาธารณะในตําบล เพื่อใหมีแนวเขตที่ดินสาธารณะที่

ชัดเจน 
สํารวจแนวเขตที่ดิน

สาธารณะ 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 
 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

ตําบลบันนังสาเรงมีแนวเขต
ที่ดินสาธารณะที่ชัดเจน 

สวนโยธา 

2 กอสรางรั้วรอบที่ดินสาธารณะ เพื่อใหมีอาณาเขตที่ดิน สาธารณะ
ที่ชัดเจน 

กอสรางรั้วรอบที่ดิน
สาธารณะ 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ตําบลบันนังสาเรงมีอาณาเขต
ที่ดินสาธารณะที่ชัดเจน 

สวนโยธา 

3 ปรับพื้นที่และถมดินที่สาธารณะ เพื่อปรับระดับพื้นที่สาธารณะให
สูงขึ้นเพื่อปองกันน้ําทวมขัง 
 

ปรับพื้นที่และถมดิน 
ที่สาธารณะ 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 
 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

สามารถแกไขและปองกัน
ปญหาน้ําทวมขัง 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

2. ยุทธศาสตรที่  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 2.1   แนวทางการพัฒนา  พฒันาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 

- เพื่อใหประชาชนมีอาชีพที่สุจริต 
และเพิ่มรายไดใหกับตนเอง 
- เพื่อสงเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดใหมีการสงเสริม
อาชีพที่เหมาะสม  กับ
ความตองการ ของ

ประชาชน  หมูที่ 1 - 6  

 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

ประชาชนสามารถประกอบ
อาชีพตามความตองการของ
ตนเองไดและเพิ่มรายไดใหกับ
ครอบครัว 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการสงเสริมผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ    

เพื่อสงเสริมใหสินคามีเอกลักษณ
ของตนเอง และสงเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ใหการสนับสนุนและ
สงเสริมสินคา OTOP  

หมูที่ 1 – 6 

 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ตําบลบันนังสาเรงมีสินคา  
OTOP  เพิ่มขึ้นและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑใหดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ 
ในพื้นที่ตําบลบันนังสาเรง 
 

เพื่อสนับสนุนอาชีพ ตาง ๆ 
ในพื้นที่ตําบลบันนังสาเรง และ
สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

กลุมอาชีพตาง ๆ 
หมูที่ 1 – 6 

 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

สามารถยกระดับรายไดใหกับ
กลุมอาชีพตาง ๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการฝกอบรมใหความรูและ
สนับสนุนงบประมาณใหแกเกษตรกร 
ตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อใหเกษตรกรไดรับความรู
เพิ่มเติมทางดานการเกษตร 

ใหความรูทางดาน
การเกษตรแกเกษตรกร 

หมูที่ 1 - 6 
 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

เกษตรกรไดรับความรูดาน
การเกษตรและสามารถนําไป
พัฒนาใชในการประกอบอาชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 46 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

2. ยุทธศาสตรที่  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 2.1   แนวทางการพัฒนา  พฒันาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 สนับสนุนชุดแบบฟอรมใหแกกลุมสตรี เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ทํางานของกลุมสตรีภายในตําบล 
 

กลุมสตรี 
หมูที่ 1 – 6   

100,000 
อบต. 

- - ทําใหแสดงถึงความเขมแข็ง
และการทํางานเปนทีมของกลุม
สตร ี

 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการฝกอบรมอาชีพและทัศนศึกษา
ดูงานใหแกประชาชนตําบล 
บันนังสาเรง 

เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ใหแกประชาชน 

ฝกอบรมอาชีพและทัศน
ศึกษาดูงานกลุมอาชีพ 
ตนแบบตาง ๆ ใหแก 
ประชาชน หมูที่ 1 – 6   

 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

ประชาชนมีความรูดานอาชีพ
และสามารถนําไปใชประกอบ
เปนอาชีพเสริมได 

สํานักงาน
ปลัด 

7 สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑเพื่อการ
ผลิตใหกลุมอาชีพ 

เพื่อเพิ่มรายไดและผลผลิตใหแก
กลุมอาชีพตาง ๆ 

สนับสนุนวัสดุและ
ครุภัณฑเพื่อการผลิต 
ใหแกกลุมอาชีพ 
หมูที่ 1 – 6   

 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

กลุมอาชีพมีรายไดและผลผลิต
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการสนับสนุนกิจการงานของ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาทางดาน
การเกษตร 

ตามโครงการ ของ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีฯ 

 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ศูนยบริการฯ มีศักยภาพในการ
บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

2. ยุทธศาสตรที่  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 2.1   แนวทางการพัฒนา  พฒันาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
9 โครงการกอสรางอาคารกลุมอาชีพสตรี เพื่อใหมีสถานที่ในการฝกอาชีพ 

และสงเสริมการรวมกลุมและ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

กอสรางอาคารกลุม
อาชีพสตรี 
หมูที่ 1 – 6   

จํานวน  6 แหง 

1,000,000 
อบต. 

- - กลุมแมบานมีสถานที่ในการฝก
อาชีพตาง ๆ 

สวนโยธา 

10 โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อใหมีสถานที่ในการดําเนินงาน
ดานการบริการ 
และถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร 

กอสรางศูนยบริการฯ 
จํานวน 1 แหง 

ตามแบบ อบต. กําหนด 

- 1,000,000 
อบต. 

- คณะกรรมการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ตําบลบันนังสาเรง มีสถานที่ใน
การดําเนินงาน 

สวนโยธา 

11 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อสนับสนุและสงเสริมการ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องจักร
ทางการเกษตรใหแก
เกษตรกร หมูที่ 1 – 6   

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

เกษตรกรมีเครื่องจักรที่ทันสมัย
ในการประกอบอาชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 

12 สงเสริมและสนับสนุนการทํา
การเกษตรในที่นารางวางเปลา 

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรทํา
การเกษตรในที่นารางเพื่อใหเกิด
ประโยชนและเพิ่มรายได 

สงเสริมและสนับสนุน 
ที่นารางวางเปลา 

หมูที่ 1 – 6  

200,000 
อบต. 

 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ที่ดินถูกใชอยางคุมคาและ
เกษตรมีรายไดและผลผลิต
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

13 จัดทําแผงลอยจําหนายสินคาของชุมชน เพื่อใหมีสถานที่สําหรับจัดหนาย
สินคาของชุมชน 

จัดทําแผงลอย 
เอนกประสงค 
หมูที่ 1 – 6 

60,000 
อบต. 

- - ชุมชนมีสถานที่ในการจัด
จําหนายสินคา 

สํานักงาน
ปลัด 

 48 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 
 

2. ยุทธศาสตรที่  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 2.2  แนวทางการพัฒนา การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 พัฒนาบึงน้ําในพื้นที่ตําบลบันนังสาเรง เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน  ชวงฤดูแลง

และใชเพื่อการเกษตร 
พัฒนาบึงน้ําในพื้นที่ 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ สวนโยธา 

2 ขุดสระน้ําเพื่อการเกษตรและเลี้ยงปลา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน  ชวงฤดูแลง
และใชเพื่อการเกษตรและเพิ่ม
รายไดจากการเลี้ยงปลาใหแก
เกษตรกร 

ขุดสระน้ําในพื้นที่ 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ
และมีรายไดจากการเลี้ยงปลา 

สวนโยธา 

3 ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน  ชวงฤดูแลง
และใชเพื่อการเกษตร 

ปรับปรุงแหลงน้ําใน
พื้นที่ 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

4 วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตร 

วางทอสงน้ําในพื้นที่ 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตร 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

2. ยุทธศาสตรที่  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 2.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อ

การเกษตรอยางทั่วถึง 
ขยายเขตไฟฟาเพื่อ

การเกษตร 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 
 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อ
การเกษตรอยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

2 
 
 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 
 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

ประชาชนมีไฟฟาใชและมีแสง
สวางอยางทั่วถึง 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

3. ยุทธศาสตรที่  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 3.1  แนวทางการพัฒนา  การอบรมและรณรงค 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับยาเสพติด 

เพื่อใหเยาวชนมีความรูและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

จัดอบรมใหความรู 
แกเยาวชนและ
ประชาชน 
หมูที่ 1 – 6 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

เยาวชนและประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของ
ยาเสพติดมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการอบรมดานศาสนาและ
จริยธรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 

เพื่อใหเยาวชนและประชาชนมี
ความรูความเขาใจในหลักการของ
ศาสนา และการหลีกเลี่ยงหางไกล
ยาเสพติด 

จัดอบรมใหความรู 
แกเยาวชนและ
ประชาชน 
หมูที่ 1 – 6 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

เยาวชนและประชาชนมีความรู
ความเขาใจในหลักการของ
ศาสนา และทําใหหลีกเลี่ยง/
หางไกลยาเสพติดได 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

เพื่อรณรงคใหประชาชนทราบถึง
พิษภัย การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

รณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหแก

ประชาชน 
หมูที่ 1 – 6 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนมีความรู ทราบถึงพิษ
ภัย การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

4 อุดหนุนงบประมาณใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

เพื่อเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมงานทางดาน
การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ต.บันนังสาเรง 
 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการแกไขปญหา 
ยาเสพติดในพื้นที่ 
ตําบลบันนังสาเรง 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ปญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบล
บันนังสาเรงลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

3. ยุทธศาสตรที่  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 3.2  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเลนกีฬา 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด เพื่อใหประชาชนใชเวลาวางใหเกดิ
ประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

จัดแขงขันกีฬา 
ภายในตําบล 
จํานวน 1 ครั้ง 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ประชาชนหางไกลยาเสพติด 
และมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาใหแก
ประชาชน หมูที่ 1 – 6 

เพื่อสนับสนุนใหประชาชนหันมา
เลนกีฬา ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
กีฬาใหแกประชาชน 

หมูที่ 1 – 6 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

ประชาชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและหันมาเลนกีฬา 
กันมากขึ้นและทําใหหางไกล
ยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด 

3 ปรับปรุงสนามกีฬาและลานกีฬา
เอนกประสงค หมูที่ 1 – 6 

เพื่อสนับสนุนใหประชาชนหันมา
เลนกีฬา ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

ปรับปรุงสนามกีฬาและ
ลานกีฬาเอนกประสงค 

 ที่ชํารุด  หมูที่ 1 – 6 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ประชาชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและหันมาเลนกีฬา 
กันมากขึ้นและทําใหหางไกล
ยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด 

4 อุดหนุนงบประมาณใหสวนราชการหรือ
องคกรเอกชนเพือ่การพัฒนาและสงเสริม
ดานการกีฬาใหแกเด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน
หันมาเลนกีฬา ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหแกสวนราชการหรือ
องคกรเอกชนเพือ่การ
พัฒนาดานกีฬาในพื้นที่
ตําบลบันนังสาเรง 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

เด็กและเยาวชนใชเวลาวางให
เกิดประโยชนและหันมาเลน
กีฬา กันมากขึ้นและทําให
หางไกลยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 
 

3. ยุทธศาสตรที่  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 3.3  แนวทางการพัฒนา  การสนับสนุนกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 จัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด เพื่อรณรงคใหเยาวชนและ
ประชาชนรูจักปองกันและรวมกัน
แกไขปญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงคฯ 
จํานวน 1 ครั้ง 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนมีสวนรวมในการ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
ตําบลบันนังสาเรง 

สํานักงาน
ปลัด 

2 อุดหนุนงบประมาณใหแกสวนราชการ
หรือองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เพื่อเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมงานทางดาน
การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ต.บันนังสาเรง 
 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่ 

ตําบลบันนังสาเรง 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ปญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบล
บันนังสาเรงลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

4. ยุทธศาสตรที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 4.1  แนวทางการพัฒนา  การสนับสนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐานทุกระดับชัน้ 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 
 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการ 
ศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษา 
หมูที่ 1 – 6 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บันนังสาเรง 
จํานวน 1 แหง 

 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการอบรมการอานอัลกุรอาน  
(กีรออาตี) 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนในตําบล
บันนังเสงสามารถอานและทองจํา 
อัลกุรอานไดถูกตองตามหลักภาษา
และวิชาการ 
 

จัดอบรมฯ 
ใหแกเด็กและเยาวชน 

หมูที่ 1 – 6 
 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

เด็กและเยาวชนสามารถอาน
และทองอัลกุรอานใน
ระดับพื้นฐานได 

สํานักงาน
ปลัด 

4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ การเรียน
การสอน สนับสนุนใหแกสถานศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 
 

สถานศึกษา 
หมูที่ 1 – 6 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

สถานศึกษามีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

4. ยุทธศาสตรที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 4.1  แนวทางการพัฒนา  การสนับสนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐานทุกระดับชัน้ 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 อบรมใหความรูเพื่อพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความรูความ
เขาใจในหลักการของศาสนาและ
ประพฤติเปนคนดี 

เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 
หมูที่ 1 – 6 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

เด็กนักเรียนมีความรูความเขาใจ
ในหลักการของศาสนาและ
ประพฤติเปนคนดีมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

6 สนับสนุนกิจกรรม/งานวันสําคัญตาง ๆ 
เพื่อพัฒนา และสงเสริมเด็กและเยาวชน 

เพื่อสนับสนุนใหเด็กไดมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม/งานวันสําคัญ
ตาง ๆ ในตําบลบันนังสาเรง 

เด็กและเยาวชน 
หมูที่ 1 – 6 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

เด็กและเยาวชนในตําบลไดมี
สวนรวม ในการจัดกิจกรรม/งาน
วันสําคัญตาง ๆ ในตําบลบันนัง
สาเรง 

สํานักงาน
ปลัด 

7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพื่อสนับสนุนใหเด็กไดมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

จํานวน 1 ครั้ง 70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

เด็ก ๆ ในตําบลบันนังสาเรง ได
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
งานวันเด็ก 

สวนโยธา 

8 สนับสนุนการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศใหแกเด็กและเยาวชน 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีทักษะและ
ความรูดานภาษาตางประเทศ
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชน 
หมูที่ 1 – 6 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

เเด็กและเยาวชนตําบลบันนัง
สาเรงมีทักษะและความรูดาน
ภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

9 โครงการกีฬาสัมพันธระหวาง อบต. กับ
โรงเรียนในเพื้นที่ตําบลบันนังสาเรง 
และหนวยงานอื่น 

เพื่อเปนการสรางความสัมพันธ อัน
ดีระหวางโรงเรียนนพื้นที่ตําบล
บันนังสาเรง 

จัดกีฬาสัมพันธฯ 
จํานวน 1 ครั้ง 

 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบล
บันนังสาเรงเกิดความสามัคคี 
รูจักการใหอภัย และมีน้ําใจเปน
นักกีฬา 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

4. ยุทธศาสตรที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 4.2  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาตามภารกิจถายโอน 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 กอสรางหองสมุดประจําตําบล เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชน
มีสถานที่ในการศึกษาคนควาหา
ความรู 

กอสรางหองสมุด 
จํานวน 1 แหง 

ตามแบบ อบต. กําหนด 

1,000,000 
อบต. 

- - เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
สถานที่ในการศึกษาคนควาหา
ความรู 

สวนโยธา 

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรูของชุมชน 

เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึงและทัดเทียมกัน 

ประชาชน  
หมูที่ 1 – 6 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนในชุมชนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึงและ
ทัดเทียมกัน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)/
อาหารกลางวัน ใหกับโรงเรียน สพฐ. 

เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนา
ทางดานรางกายและมีโภชนาการ
ที่ดี 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จํานวน  4 แหง 

3,800,000 
กรม 

สงเสริมฯ 

3,900,000 
กรม 

สงเสริมฯ 

4,000,000 
กรม 

สงเสริมฯ 

เด็กนักเรียนไดรับการพัฒนา
ทางดานรางกายและ 
มีโภชนาการที่ดี 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)/
อาหารกลางวัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนา
ทางดานรางกายและมีโภชนาการ
ที่ดี 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน  1 แหง 

3,200,000 
กรม 

สงเสริมฯ 

3,300,000 
กรม 

สงเสริมฯ 

3,400,000 
กรม 

สงเสริมฯ 

เด็กนักเรียนไดรับการพัฒนา
ทางดานรางกายและ 
มีโภชนาการที่ดี 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

4. ยุทธศาสตรที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 4.2  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาตามภารกิจถายโอน 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 กอสรางศูนยการเรียนรูชุมชนประจํา
หมูบาน 

เพื่อใหมีสถานที่ในการศึกษา
เรียนรูของประชาชน 
 

กอสรางศูนยการเรียนรู
ชุมชน  หมูที่ 1 – 6 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

ประชาชนตําบลบันนังสาเรง 
มีสถานที่ในการศึกษาเรียนรู 

สวนโยธา 

6 โครงการเปดโลกทัศนเด็กและเยาวชน 
ตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนในตําบลไดมีโอกาส
ในการศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ 
 

เด็กและเยาวชน 
หมูที่ 1 – 6 

 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

เด็กและเยาวชนในตําบลไดมี
โอกาสในการศึกษาเรียนรูนอก
สถานที่ 

สํานักงาน
ปลัด 

7 อุดหนุนงบประมาณใหแกหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของกับงานดานการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนงานดานการศึกษา
ในตําบลบันนังสาเรง 
 

สนับสนุนงบประมาณ 
ดานการศึษาในพื้นที่ 
ตําบลบันนังสาเรง 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ตําบลบันนังสาเรงไดรับการ
พัฒนาทางดานการศึกษา
เพิ่มขึ้น 

 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

5. ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 

 5.1   แนวทางการพัฒนา  กอสรางอาคารสถานที่ 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 กอสรางอาคารเรียนกีรออาตี หมูที่ 1-6 

 
 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสถานที่
ในการเรียนกีรออาตี 

กอสรางอาคารเรียน 
หมูที่ 1 – 6  

จํานวน 6 แหง 

2,000,000 
อบต. 

- - เด็กและเยาวชนมีสถานที่ใน
การเรียนกีรออาตี 

สวนโยธา 

2 ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนตาดีกา 
หมูที่ 1-6 

เพื่อใหอาคารตาดีกามีสภาพที่ดีขึ้น ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนตาดีกา 

ที่ชํารุด/เสื่อมสภาพ 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

อาคารเรียนตาดีกาไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี 
สภาพที่ดีขึ้น 

สวนโยธา 

3 ปรับปรุง/ซอมแซมมัสยิด/สุเหรา  
หมูที่ 1-6 
 

เพื่อใหมัสยิด/สุเหรามีสภาพที่ดีขึ้น ปรับปรุงซอมแซม
มัสยิด/สุเหรา 

ที่ชํารุด/เสื่อมสภาพ 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

มัสยิด/สุเหราไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมีสภาพ 
ที่ดีขึ้น 

สวนโยธา 

4 ปรับปรุง/ซอมแซม/กอสราง 
อาคารเอนกประสงค  หมูที่ 1-6 

เพื่อใหประชาชนมีอาคารสถานที่
ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ  

หมูที่ 1 – 6  
 (ตามแบบ อบต.) 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

ประชาชนมีอาคารสถานที่ใน
การประกอบกิจกรรมตาง ๆ 

สวนโยธา 

5 ปรับปรุง/ซอมแซม/กอสราง 
ศาลากูโบร หมูที่ 1-6 
 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ  

หมูที่ 1 – 6  
 (ตามแบบ อบต.) 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

ประชาชนมีสถานที่ในการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

5. ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 

 5.1   แนวทางการพัฒนา  กอสรางอาคารสถานที่ 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
6 กอสรางหองน้ํา-หองสวม  

ที่ศาสนสถาน  หมูที่ 1-6 
เพื่อใหบริการประชาชนที่มา
ประกอบศาสนกิจ 

 

หมูที่ 1-6 
(ตามแบบ อบต.) 

(ตามความจําเปน/เรงดวน) 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการประกอบศาสนกิจ 

สวนโยธา 

7 กอสรางที่อาบน้ําละหมาดประจํามัสยิด  
หมูที่ 1-6 

เพื่อใหบริการประชาชนที่มา
ประกอบศาสนกิจ 

 

หมูที่ 1-6 
(ตามแบบ อบต.) 

(ตามความจําเปน/เรงดวน) 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการประกอบศาสนกิจ 

สวนโยธา 

8 กอสรางบันไดริมแมน้ําปตตานี เพื่อเอา
น้ําละหมาด หมูที่ 5 

เพื่อใหบริการประชาชนในการ
ประกอบศาสนกิจ 

 

หมูที่ 5 
(ตามแบบ อบต.) 

- 200,000 
อบต. 

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการประกอบศาสนกิจ 

สวนโยธา 

9 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณมัสยิด หมูที่ 1-6 
 

เพื่อปรับระดับพื้นที่มัสยิดให
สูงขึ้นเพื่อปองกันน้ําทวมขัง 

 

หมูที่ 1-6 
(ตามความจําเปน/เรงดวน 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

สามารปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขังมัสยิด 

สวนโยธา 

10 กอสรางรั้วมัสยิดและรั้วกูโบร หมูที่ 1-6 
 

เพื่อปองกันขโมยและสัตวเลี้ยงเขา
มาในศาสนสถาน 

กอสรางรั้วมัสยิดและ 
รั้วกูโบร 
หมูที่ 1-6 

(ตามความจําเปน/เรงดวน) 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ศาสนสถานมีความปลอดภัย
มากขึ้น 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

5. ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 

 5.2  แนวทางการพัฒนา  สนบัสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ

ทางดานศาสนาและวัฒนธรรมในตําบล
บันนังสาเรง 
 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางดานศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม

ทางดานศาสนาในชุมชน 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

เกิดการมีสวนรวมระหวาง
ประชาชนกับองคกรทางดาน
ศาสนา 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ
ดานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นของตําบลบันนังสาเรง 
 

เพื่อสงเสริมและอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ใหคงอยูตอไป 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม 
ชุมชน/ตําบล 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประเพณี วัฒนธรรมและ  
ภูมิปญญาทองถิ่นจะคงอยู 
คูชุมชนตอไป 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุนปจจัยละศีลอด 
(บูกอปอซอ) 

เพื่อสรางความสัมพันธและเปน
ขวัญและกําลังใจแกพี่นองชาวไทย
มุสลิม 

สนับสนุนปจจัย 
ละศีลอดแกมัสยิด และ
สุเหราใน ต.บันนังสาเรง

หมูที่ 1 – 6 
 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

เกิดการมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางศาสนาและสราง
ความสัมพันธที่ดีตอกัน 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

5. ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 

 5.2  แนวทางการพัฒนา  สนบัสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม  (ตอ) 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
4 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

ประเพณีทางศาสนา (งานเมาลิด/เขา
สุนัตหมู) 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ประเพณีและวัฒนธรรมทาง
ศาสนา 

สนับสนุนการจัดงาน 
เมาลิด/เขาสุนัตหมู 

หมูที่ 1 – 6 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

เกิดการมีสวนรวมและอนุรักษ
ประเพณีทางศาสนาและสราง
ความสัมพันธที่ดีตอกัน 

สํานักงาน
ปลัด 

5 สนับสนุนการจัดงานสมโภชหลักเมือง
และของดีจังหวัดยะลา 
 

เพื่อเปนการสงเสริมประเพณีและ
การทองเที่ยวจังหวัดยะลา 

สนับสนุนการ 
จัดงานฯ 

ปละ  1  ครั้ง 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

เปนการสงเสริมประเพณีและ
การทองเที่ยวจังหวัดยะลา 

สํานักงาน
ปลัด 

6 สนับสนุนโครงการ “ ยุทธศาสตร
วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน จากสภา
วัฒนธรรมหมูบานสูสภาวัฒนธรรม
ตําบล ” 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดการ
รวมคิด รวมอนุรักษ และรวม
พัฒนาวัฒนธรรม อันจะนําไปสู
การพัฒนาพื้นที่ตําบลบันนังสาเรง 
ใหมีความเจริญกาวหนาและมี
ความปรองดองสมานฉันทตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนเกิดการรวมคิด รวม
อนุรักษ และรวมพัฒนา
วัฒนธรรม และนําไปสูการ
พัฒนาพื้นที่ตําบลบันนังสาเรง 
ใหมีความเจริญกาวหนาและมี
ความปรองดองสมานฉันทตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

 
5. ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 

 5.3  แนวทางการพัฒนา  สนบัสนุนการจัดกิจกรรมวนัสําคัญของชาติ 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เพื่อสืบสานงานประเพณีวันสําคัญ

ของชาติ 
จัดกิจกรรมวันสําคัญ 

ของชาติ 
ตามที่สวนราชการ

กําหนด 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมและตระหนักถึง
ความสําคัญของวันสําคัญของ
ชาติ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 อุดหนุนงบประมาณใหสวนราชการ
หรือองคกรเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติ 

เพื่อเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติใหคงอยูตอไป 
 

สนับสนุนงบประมาณ 
ตามความเหมาะสม 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมและตระหนักถึง
ความสําคัญของวันสําคัญของ
ชาติ 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

6. ยุทธศาสตรที่  6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 6.1  แนวทางการพัฒนา  กอสรางสนามกีฬา และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 กอสรางสวนสาธารณะและสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

จํานวน 1 แหง 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

 

1,000,000 
อบต. 

- - ประชาชนตําบลบันนังสาเรงมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ 

สวนโยธา 

2 กอสรางสนามกีฬากลางและลานกีฬา
เอนกประสงคประจําตําบล 

เพื่อเปนศูนยรวมของประชาชนใน
การเลนกีฬาและออกกําลังกาย 

จํานวน 1 แหง 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

2,000,000 
อบต. 

- - ประชาชนตําบลบันนังสาเรงมี
สถานที่ในการเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย 
 

สวนโยธา 

3 กอสรางศาลาที่พักผอนหยอนใจประจํา
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ประจําหมูบาน 

จํานวน 6 แหง 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนตําบลบันนังสาเรงมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ 
 

สวนโยธา 

4 กอสรางสนามเด็กเลนประจําตําบล เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ของเด็กในตําบลบันนังสาเรง 

จํานวน 1 แหง 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

1,000,000 
อบต. 

- - ตําบลบันนังสาเรงมีสนามเด็ก
เลนที่ไดมาตรฐาน 
 

สวนโยธา 

5 จัดซื้อที่ดิน  หมูที่ 1-6 เพื่อกอสรางสนามกีฬาและศูนยฝก
อาชีพประจําหมูบาน หมูที่ 1-6 

หมูที่ 1-6 
จํานวน  6  แหง 

2,000,000 
อบต. 

- - มีสถานที่ในการกอสรางสนาม
กีฬาและศูนยฝกอาชีพประจํา
หมูบาน 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

6. ยุทธศาสตรที่  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 6.2  แนวทางการพัฒนา  สนบัสนุนการเลนกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชน 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา ใหแก
หมูบาน/ชุมชน 
 

เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณกีฬา
สําหรับเลนกีฬาและออกกําลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณกีฬาชนิด
ตาง ๆ ตามความตองการ

ของชุมชน 
หมูที่ 1 – 6 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

ประชาชนไดใชเวลาวางให     
เกิดประโยชนและมีการออก
กําลังกายเพิ่มขึ้น  

สํานักงาน
ปลัด 

2 จัดแขงขันกีฬาประจําป  
หรือตามโอกาสตาง ๆ 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมา
เลนกีฬา ออกกําลัยกาย และ  
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

จัดแขงขันกีฬา 
ปละ 1 ครั้ง 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนไดมีสวนรวมในการ
เลนกีฬาและออกกําลังกาย 

สํานักงาน
ปลัด 

3 อุดหนุนงบประมาณใหสวนราชการ
หรือองคกรเอกชนเพื่อพัฒนาดานกีฬา 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมา
เลนกีฬา ออกกําลัยกาย และ  
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 

สนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อพัฒนาดานกีฬา 

หมูที่ 1 – 6 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนไดมีสวนรวมในการ
เลนกีฬาและออกกําลังกาย 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

6. ยุทธศาสตรที่  6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 6.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริการดานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 อุดหนุนงบประมาณให ศสมช. 
ในตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ ศส.มช.  

อุดหนุนงบประมาณ 
ใหแก ศสมช. 

ตําบลบันนังสาเรง 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

ศส.มช. มีงบประมาณในการ
ดําเนินงานทางดานสาธารณสุข 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการตรวจสุขภาพประจําป สําหรับ 
ประชาชนกลุมอายุ 35 ป ขึ้นไป 
 

เพื่อใหประชาชนไดรับการตรวจ
สุขภาพอยางตอเนื่อง 

จัดใหมีการตรวจสุขภาพ
ประจําป แก ประชาชน
อายุ 35 ป ขึ้นไป  ปละ

ครั้ง 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับการตรวจ
สุขภาพอยางตอเนื่องและมี
ความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเอง 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
(ไขเลือดออก/อุจจาระรวง) 
 

เพื่อลดอัตราการปวย/การตาย 
ดวยโรคไขเลือดออกและ  
อุจจาระรวง 

แกนนําชุมชน 
ผูนําศาสนา 

แกนนําสรางสุขภาพ 
จํานวน  60  คน 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ตําบลบันนังสาเรงปลอดจาก
โรคไขเลือดออกและอุจจาระ
รวง 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิต
สูงและเบาหวาน 

เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจและการปองกันโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน 

จัดใหมีการตรวจ 
คัดกรองใหแกประชาชน  
หมูที่ 1 – 6  ปละครั้ง 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

จํานวนผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานในพื้นที่ 
ตําบลบันนังสาเรงลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

6. ยุทธศาสตรที่  6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 6.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริการดานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการแกไขปญหาเด็กขาด
สารอาหาร 

เพื่อใหประชาชนไดมีความรูความ
เขาใจในการแกไขและปองกันเด็ก
ขาดสารอาหาร 

 

เด็กขาดสารอาหาร 
หมูที่ 1-6 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

เด็กขาดสารอาหารในพื้นที่
ตําบลบันนังสาเรงมีจํานวน
ลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

6 สนับสนุนตูยาสามัญประจําบาน เพื่อใหทุกครัวเรือนมีตูยาสามัญ
ประจําบาน 

 

ครัวเรือน 
หมูที่ 1-6 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ทุกครัวเรือนมียาสามัญประจํา
บานไวปฐมพยาบาลเบื้องตน 

สํานักงาน
ปลัด 

7 กอสรางสวมที่ถูกสุขลักษณะใหทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

เพื่อใหประชาชนมีหองสวมที่ถูก
สุขลักษณะใชทุกครัวเรือน 

ครัวเรือน 
หมูที่ 1-6 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ประชาชนในตําบลบันนังสาเรง 
มีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะใช
ทุกครัวเรือน 

 

สวนโยธา 

8 จัดซื้อยูนิตทําฟนและอุปกรณเครื่องมือ
ทางการแพทยในการทําฟน 
(อุดหนุนสถานีอนามัย ต.บันนังสาเรง) 

เพื่อใหบริการทางดานทันตกรรม
แกประชาชนตําบลบันนังสาเรง 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดซื้อยูนิตทําฟน

จํานวน 1 ชุด 

500,000 
อบต. 

- - ประชาชนตําบลบันนังสาเรง
ไดรับบริการทางดานทันต- 
กรรมและมีสุขภาพทางชอง
ปากที่ดีขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

6. ยุทธศาสตรที่  6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 6.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริการดานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน เพื่อใชในการพนน้ํายาหมอกควัน
กําจัดลูกน้ํายุงลาย 

 

จํานวน  1   เครื่อง 10,000 
อบต. 

- - ตําบลบันนังสาเรงปลอดจาก
โรคไขเลือดออก 

สํานักงาน
ปลัด 

10 จัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน เพื่อปองกันและแกไขปญหาโรค
ไขเลือกออกในตําบลบันนังสาเรง 

 

จํานวน  1  ครั้ง 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

ตําบลบันนังสาเรงปลอดจาก
โรคไขเลือดออก 

สํานักงาน
ปลัด 

11 อุดหนุนงบประมาณใหแกหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของกับงานดาน 
การสาธารณสุข 

เพื่อใหประชาชนในตําบลบันนัง
สาเรง มีความแข็งแรงดานสุขภาพ
กาย จิตใจ สังคม และปญญา 
 

ประชาชน 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ประชาชนในตําบลบันนังสาเรง 
มีความแข็งแรงดานสุขภาพกาย 
จิตใจ สังคม และปญญา 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

7. ยุทธศาสตรที่  7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
 7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 อุดหนุนงบประมาณโครงการชวยเหลือ
และสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม
ใหแกศูนยสงเคราะหราษฎรประจํา
หมูบาน 

เพื่อสงเคราะหและชวยเหลือ
ประชาชนผูดอยโอกาสทางสังคม
ในพื้นที่ตําบลบันนังสาเรง 

อุดหนุนงบประมาณ 
เพื่อชวยเหลือประชาชน 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนผูดอยโอกาสทาง
สังคมในพื้นที่ตําบลไดรับความ
ชวยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัย
ธรรมชาติ 

เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนผู 
ผูประสบภัยธรรมชาติ 

ประชาชน 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนผูผูประสบภัย  
ธรรมชาติไดรับความชวยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 อุดหนุนงบประมาณใหแกหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของกับงานดานการ
สงเคราะหราษฎร 

เพื่อใหประชาชนผูดอยโอกาสทาง
สังคมในพื้นที่ตําบลบันนังสาเรง
ไดรับความชวยเหลือ 

อุดหนุนงบประมาณ 
เพื่อชวยเหลือประชาชน 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนผูดอยโอกาสทาง
สังคมในพื้นที่ตําบลไดรับความ
ชวยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

7. ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสงัคม 
 7.2  แนวทางการพัฒนา   การสงเคราะหผูยากไร 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
(โครงการถายโอน) 

เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับ
ผูสูงอายุที่ไมมีรายได 
 

มอบเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุที่อยูในเกณฑ  1 

ครั้ง/เดือน 
 

2,200,000 
กรม 

สงเสริมฯ 

2,200,000 
กรม 

สงเสริมฯ 

2,200,000
กรม 

สงเสริมฯ 

ผูสูงอายุมีความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
(โครงการถายโอน) 

เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับ
คนพิการ 

มอบเบี้ยยังชีพใหกับคน
พิการที่อยูในเกณฑ  1 

ครั้ง/เดือน 
 

170,000 
กรม 

สงเสริมฯ 

170,000 
กรม 

สงเสริมฯ 

170,000 
กรม 

สงเสริมฯ 
 

คนพิการมีความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 
 

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

เพื่อเปนการชวยเหลือและแบงเบา
ภาระครอบครัวของผูปวยเอดส 
 

มอบเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูปวยเอดส  

 1 ครั้ง/เดือน 
 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ผูปวยเอดสและครอบครัวมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

4 
 

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
และคนพิการ 

เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับ
ผูสูงอายุและคนพิการในตําบล 
บันนังสาเรง 
 

มอบเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุและคนพิการที่

อยูในเกณฑ   
1 ครั้ง/เดือน 

500,000 
อบต. 

 
 

500,000 
อบต. 

 
 

500,000 
อบต. 

 
 

ผูสูงอายุและคนพิการมีความ
เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

7. ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสงัคม 
 7.2  แนวทางการพัฒนา   การสงเคราะหผูยากไร 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 กอสราง/ซอมแซม บานคนยากจน  
คนยากไร และผูดอยโอกาสทางสังคม  

เพื่อใหคนยากจน คนยากไร  และ
ผูดอยโอกาสทางสังคม มีที่อยู
อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง 

คนยากจน 
คนยากไร และ

ผูดอยโอกาสทางสังคม 
หมูที่ 1 – 6 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

คนยากจน คนยากไร  และ
ผูดอยโอกาสทางสังคม ใน
พื้นที่ตําบลบันนังสาเรง มีที่อยู
อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง 
 

สํานักงาน
ปลัด 

6 สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กกําพรา 
และผูมีรายไดนอย 

เพื่อสงเสริมทางดานการศึกษาแก
เด็กกําพราและผูมีรายไดนอย 

เด็กกําพรา 
 และผูมีรายไดนอย 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

เด็กกําพราและผูมีรายไดนอย 
ในพื้นที่ตําบลบันนังสาเรง
ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนทางดานการศึกษา 
 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการเงินสงเคราะหผูเสียชีวิต 
(คาทําศพ) 

เพื่อใหการชวยเหลือครอบครัว
และญาติของผูเสียชีวิต 

ประชาชน 
หมู 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

ครอบครัวและญาติผูเสียชีวิต
ไดรับการชวยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการใหบริการตรวจวัดสายตา
ประกอบแวนตาใหแกผูสูงอายุ 

เพื่อใหบริการตรวจวัดสายตา
ประกอบแวนตาใหแกผูสูงอายุ
ตําบลบันนังสาเรง 
 

ผูสูงอายุ 
หมู 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ผูสูงอายุในตําบลบันนังสาเรง
ไดรับบริการตรวจวัดสายตา
ประกอบแวนตา 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

7. ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสงัคม 
 7.2  แนวทางการพัฒนา   การสงเคราะหผูยากไร 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการเลี้ยงดูเด็กกําพรา 
/เด็กดอยโอกาส ตําบลบันนังสาเรง   

- เพื่อใหเด็กกําพรา/เด็กดอยโอกาส
ไดรับการศึกษาที่ดีและมีอนาคตที่ดี 
- เพื่อลดปญหาอาชญากรรมและลด
ภาระทางสังคม 

 

เด็กกําพรา 
/เด็กดอยโอกาส 

ในสังคม 
 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

- เด็กกําพรา/เด็กดอยโอกาส 
   ไดรับการศึกษาที่ดีและมี 
   อนาคต 
- สามารถลดปญหา 
   อาชญากรรมและลดภาระ 
   ทางสังคม 

 

สํานักงาน
ปลัด 

10 อุดหนุนงบประมาณใหแกหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของกับงานดานการ
สงเคราะหผูยากไร 

เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุน
กิจการงานทางดาน 
การสงเคราะหผูยากไร 

ประชาชน 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับการชวยเหลือ
และดูแลดานสวัสดิการสังคม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพิ่มขึ้น 

 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

8. ยุทธศาสตรที่  8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 8.1   แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 โครงการสรางจิตสํานึกและการสวน

รวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

จัดกิจกรรมเพื่อให
ประชาชนรวมกัน
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และชุมชนมี
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการปรับปรุงฟนฟูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน ตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อปรับปรุงฟนฟูและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

จัดกิจกรรมใหประชาชน
รวมกันฟนฟูและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น สํานักงาน
ปลัด 

3 สนับสนุนโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 
 

เพื่อชวยในการฟนฟูทรัพยากรดิน
และรักษาสภาพแวดลอมให
กวางขวางและตอเนื่อง 

สงเสริมและสนับสนุน
ตนกลาหญาแฝกแก

ประชาชน 
 ตําบลบันนังสาเรง 

 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ชุมชนมีทรัพยากรดินและ
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

8. ยุทธศาสตรที่  8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 8.1   แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
4 สนับสนุนพันธุไมโตเร็วและ 

ไมเอกลักษณเพื่อปลูกริมถนน 
และในที่สาธารณะ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนถนนสองขาง
ทางและในที่สาธารณะใหมีความ
สวยงามและมีสภาพแวดลอมที่ดี
ขึ้น 

สนับสนุนพันธุไมโตเร็ว 
ใหแกประชาชน 
หมูที่ 1 – 6 

ตําบลบันนังสาเรง 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ถนนและที่สาธารณะในพื้นที่ 
ต.บันนังสาเรงมีความสวยงาม
และสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

5 อุดหนุนงบประมาณใหแกหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของกับงานดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนงานดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในตําบลบันนังสาเรง 

อุดหนุนงบประมาณ 
การดําเนินงานใน 

หมูที่ 1 – 6 
ตําบลบันนังสาเรง 

 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในตําบลบันนัง
สาเรงมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

8. ยุทธศาสตรที่  8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 8.2   แนวทางการพัฒนา   การบําบัดและจดัการขยะ 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อถังขยะและวัสดุการเก็บขยะ เพื่อรองรับขยะจากทุกครัวเรือน 

และเพื่อใหชุมชนปราศจากขยะมูล
ฝอยและมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 

จัดซื้อถังขยะ 
เพื่อจัดตั้งใหแก 

ครัวเรือน หมูที่ 1 – 6 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ชุมชนปราศจากขยะมูลฝอย
และมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 จัดซื้อที่ดินสําหรับทิ้งขยะ 
และกําจัดขยะ 

เพื่อเปนสถานสําหรับทิ้งขยะและ
กําจัดขยะมูลฝอย 

จัดซื้อที่ดิน  
จํานวน 1 แหง 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

ชุมชนปราศจากขยะมูลฝอย
และมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการรณรงคประชาสัมพันธการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

เพื่อใหชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี 
มีความสะอาดเรียบรอย 

จัดกิจกรรมรณรงคใหทุก
ครัวเรือนชวยกันกําจัด
ขยะอยางถูกวิธีเพื่อ

สภาพแวดลอมที่ดีของ
ชุมชน 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ชุมชนมีสภาพแวดลอมที่
สะอาดและเปนชุมชนที่นาอยู 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการอุดหนุนงบประมาณใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 

เพื่อสนับสนุนการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  
ในชุมชน 

สงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานเกี่ยวกับ

การจัดการดาน
สิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตาง ๆ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ตําบลบันนังสาเรงมี
สภาพแวดลอม   ที่ดียิ่งขึ้นและ
เปนตําบลที่นาอยู 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

8. ยุทธศาสตรที่  8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 8.3   แนวทางการพัฒนา การจัดทําผังเมือง  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 จัดทําผังเมืองตําบลบันนังสาเรง เพื่อใหตําบลบันนังสาเรงมีผังเมือง

ที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
จัดทําผังเมืองตําบล 

บันนังสาเรง 
- 1,000,000 

อบต. 
- ตําบลบันนังสาเรงมีผังเมืองที่มี

ความเปนระเบียบเรียบรอย 
สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

8. ยุทธศาสตรที่  8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 8.4   แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมแมน้ํา

ปตตานี 
เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน 

บริเวณริมแมน้ําปตตานี 
จํานวน 1 แหง 

- 500,000 
อบต. 

 

- ตําบลบันนังสาเรงมีแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขาบือยอ 
(จุดชมวิวเขาบือยอ) 

เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณเขาบือยอ 
จํานวน 1 แหง 

 

- - 500,000 
อบต. 

 

ตําบลบันนังสาเรงมีแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงในเขตตําบล 
บันนังสาเรง 
 

เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณบึงในเขตตําบล 

บันนังสาเรง 
 

1,000,000 - 500,000 
อบต. 

 

ตําบลบันนังสาเรงมีแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

9. ยุทธศาสตรที่  9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 9.1  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงโครงสรางบุคลากร 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 ปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานสวน

ตําบล 3 ป 
เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม อัตรากําลัง
ของพนักงานสวนตําบลให
สอดคลองกับภารกิจที่ถายโอน 

ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 
ตามความเหมาะสม 

กับภารกิจ 

- - - อบต.บันนังสาเรง มีโครงสราง
บุคลากรที่เหมาะสมสอดคลอง 
กับภารกิจ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 ปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 
4 ป 

เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม อัตรากําลัง
ของพนักงานจางใหสอดคลองกับ
ภารกิจที่ถายโอน 

ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 
ตามความเหมาะสม 

กับภารกิจ 
 

- - - อบต.บันนังสาเรง มีโครงสราง
บุคลากรที่เหมาะสมสอดคลอง 
กับภารกิจ 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

9. ยุทธศาสตรที่  9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 9.2   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 โครงการอบรมใหความรูและทัศน-

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของพนักงาน 
สมาชิก อบต. และคณะผูบริหาร 

เพื่อศึกษาดูงานของหนวยงานอื่น
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ทองถิ่น 

ศึกษาดูงาน 
หนวยงานตนแบบ
จํานวน  1  ครั้ง 

 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

สามารถนําความรูและ
ประสบการณมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาทองถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการอบรมใหความรูและทัศน-
ศึกษาดูงานตางประเทศ ของพนักงาน 
สมาชิก อบต. และคณะผูบริหาร 

เพื่อศึกษาดูงานประเทศอื่น ๆ เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น 

ศึกษาดูงาน 
ตางประเทศ 

จํานวน  1  ครั้ง 

 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

สามารถนําความรูและ
ประสบการณมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาทองถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการพัฒนาทักษะ  ความรู  และ 
ความสามารถ ของบุคลากร อบต. 

เพื่อพัฒนาองคความรูใหแก
บุคลากรของ อบต.บันนังสาเรง 

จัดใหบุคลากรของ อบต.
เขารับการฝกอบรมใน 

หลักสูตรตาง ๆ 

 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

บุคลากรของ อบต.บันนังสาเรง   
มีทักษะ ความรูในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

4 ตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี/โท  

เพื่อพัฒนาศักยภาพดานความรู
ใหแกพนักงาน คณะผูบริหารและ
สมาชิก อบต. 
 

ใหทุนการศึกษาตอ 
ในระดับปริญญาตรี/โท 

แกบุคลากร อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

พนักงาน คณะผูบริหารและ
สมาชิก อบต. ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานความรู 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

9. ยุทธศาสตรที่  9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 9.3   แนวทางการพัฒนา  พฒันาเครื่องมือ เครื่องใช เพื่อการบริหารงาน อบต.   
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑ เพียงพอใน

การปฏิบัติงาน 
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อ
ใชในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

อบต. มีวัสดุ ครุภัณฑ เพียงพอ
และพรอมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ครุภัณฑ/สิ่งกอสราง 

เพื่อใหครุภัณฑ/สิ่งกอสราง อยูใน
สภาพที่สามารถใชงานได 

บํารุงหรือซอมแซม
ครุภัณฑ/สิ่งกอสรางให
สามารถใชงานได 

 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ครุภัณฑ/สิ่งกอสราง ของ อบต. 
อยูในสภาพที่สามารถใชงานได 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

9. ยุทธศาสตรที่  9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 9.4   แนวทางการพัฒนา  พฒันาอาคาร สถานที่ 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 กอสรางที่ทําการ อบต.บันนังสาเรง 

(แหงใหม) 
เพื่อใหมีอาคารที่ทําการที่ได
มาตรฐานสามารถรองรับ
ประชาชนผูมาใชบริการไดอยาง
ทั่วถึง 

กอสรางที่ทําการ อบต. 
จํานวน  1 แหง 

ตามแบบ อบต. กําหนด 

- 7,000,000 
อบต. 

- อบต. มีอาคารที่ทําการที่ได
มาตรฐานสามารถรองรับ
ประชาชนผูมาใชบริการได
อยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

2 โครงการกอสรางและปรับปรุงสถานที่
จอดรถ 

เพื่อใหมีสถานที่จอดรถของ อบต. 
ที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย 

กอสราง/ปรับปรุง
สถานที่จอดรถ  
ตามแบบ อบต. 

 

100,000 
อบต. 

- - อบต. มีสถานที่จอดรถอยาง
เปนระเบียบเรียบรอย และมี
ความปลอดภัย 

สวนโยธา 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมที่ทําการ 
อบต.  

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทํา
การ อบต. ใหมีสภาพที่ดีขึ้น 

ปรับปรุงที่ทําการ อบต. 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

 

200,000 
อบต. 

- - อาคารที่ทําการ  อบต. มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

9. ยุทธศาสตรที่  9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 9.5   แนวทางการพัฒนา  พฒันาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 โครงการปองกันและแกไขปญหา   

อุทกภัย  วาตภัย และภัยแลง 
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
และความตองการของประชาชน  
และเพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอ
สิ่งสาธารณประโยชนและพืชผล
ทางการเกษตร 
 

ปองกันและแกไขปญหา
จาก 

เหตุสาธารณภัย 
หมูที่ 1 - 6 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

สามารถปองกันและแกไข
ปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน จากเหตุสาธารณภัย
ไดอยางทันทวงที 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ   
เครื่องมือ  เครื่องใช   ในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ
เครื่องมือ เครื่องใช ใน
การปองกันและ บรรเทา

สาธารณภัย 
จํานวน  1  ครั้ง 

 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

อบต.บันนังสาเรง มีวัสดุ 
ครุภัณฑเครื่องมือ เครื่องใช
เพียงพอ และเปนการเตรียม
ความพรอมในการปองกันและ
บรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการใหความชวยเหลือผูประสบ
เหตุสาธารณภัย 

เพื่อชวยเหลือผูประสบเหตุ  
สาธารณภัยในพื้นที่ต.บันนังสาเรง 

ใหความชวยเหลือ
ประชาชน 
หมูที 1 – 6 

 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ผูประสบเหตุสาธารณภัยไดรับ
การชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอน 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

9. ยุทธศาสตรที่  9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 9.5   แนวทางการพัฒนา  พฒันาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
เพื่อใหมีอัตรากําลังสมาชิก อปพร. 
อยางเพียงพอในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดฝกอบรม 
ปละ 1 ครั้ง 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

ตําบลบันนังสาเรงมีอัตรากําลัง
สมาชิก อปพร. อยางเพียงพอ
ในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

5 จัดซื้อรถดับเพลิงประจําตําบล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ชวยเหลือประชาชน 

จํานวน  1  คัน 2,000,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับการชวยเหลือ
อยางเรงดวน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

6 จัดซื้อรถกูชีพ (รถฉุกเฉิน)    
พรอมอุปกรณ  ประจําตําบล 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ชวยเหลือผูประสบเหตุ 

จํานวน  1  คัน 1,000,000 
อบต. 

- - ผูประสบเหตุไดรับการ
ชวยเหลืออยางเรงดวน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

7 สนับสนุนงบประมาณใหแกศูนย
อาสาสมัครปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงาน
อาสาสมัครปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยตําบลบันนังสาเรง 

ตลอดปงบประมาณ 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

- สรางขวัญและกําลังใจใหแก 
อปพร.ตําบลบันนังสาเรง 
- สรางความเขมแข็งใหสมาชิก  
อปพร.ตําบลบันนังสาเรง 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

9. ยุทธศาสตรที่  9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 9.6   แนวทางการพัฒนา   พฒันาระบบการจัดเก็บรายได 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 โครงการออกหนวยบริการจัดเก็บภาษี

เคลื่อนที่ 
เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในพื้นที่ต.บันนังสาเรง 
 

ประชาชน 
หมูที่ 1 - 6 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการใหบริการของ อบต. 

สวนการคลัง 

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได 

จัดทําหรือปรับปรุง 
ขอมูลแผนที่ภาษีของ 
อบต.บันนังสาเรง 

 

1,000,000 
อบต. 

- - อบต.บันนังสาเรง สามารถ
จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น 

สวนการคลัง 

3 โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี เพื่อสรางความเขาใจใหกับ
ประชาชนในการจัดเก็บภาษี 

ประชาสัมพันธ 
การจัดเก็บภาษีในพื้นที่
ตําบลบันนังสาเรง 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ประชาชนใหความรวมมือใน
การจัดเก็บภาษี และ อบต. มี
รายไดมาพัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 

สวนการคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

9. ยุทธศาสตรที่  9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 9.7  แนวทางการพัฒนา   การเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการ ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 โครงการอินเตอรเน็ตตําบล เพื่อสนับสนุนการรับรูขอมูล

ขาวสารของประชาชน 
เปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาและคา
เชื่อมตออินเตอรเน็ต 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

เพิ่มชองทางในการรับรูขาวสาร
ของประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารประจําหมูบาน 
 

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 

จัดทําปายประชาสัมพันธ   
หมูที่ 1 - 6 

ตามแบบ อบต. กําหนด 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารประชาสัมพันธของ 
อบต.อยางทั่วถึง และรวดเร็ว 

สวนโยธา 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน 
 

เพื่อการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารแกประชาชนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงหอกระจายขาว 
หมูที่ 1 - 6 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารประชาสัมพันธของ 
อบต.อยางทั่วถึง และรวดเร็ว 

สวนโยธา 

4 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ดวยเครื่อง 
คอมพิวเตอรแบบพกพา (POCKET PC) 
(อุดหนุน สนง.พัฒนาชุมชน 
อําเภอเมืองยะลา) 

เพื่อใหไดขอมูลครัวเรือน/หมูบาน 
เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาตําบล 

จัดเก็บขอมูล จปฐ. 
หมูที่ 1 - 6 

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

ทําใหมีขอมูลที่เปนปจจุบัน 
สามารถนํามาเปนขอมูลในการ
พัฒนาทองถิ่นได 
 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/กอสราง 
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 

เพื่อใหประชาชนไดมีที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 

จํานวน  6 แหง 
หมูที่ 1 - 6 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนมีที่อานหนังสือพิมพ
ที่มีสภาพดีขึ้น 

 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

9. ยุทธศาสตรที่  9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 9.7  แนวทางการพัฒนา   การเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการ ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
6 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/

ตําบล 
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น 

จัดเวทีประชาคมเพื่อ
รับทราบปญหาและ
ความตองการของ

ประชาชน  
 หมูที่ 1 - 6 

 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ทําใหสามารถเขาถึงปญหาและ
ความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง และสามารถนํามา
วางแผนแกไขปญหาในการ
พัฒนาทองถิ่นไดตามความ
ตองการของชุมชน 

 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการจัดตั้งวิทยุชุมชน (เสียงตาม
สาย)  ประจําตําบลบันนังสาเรง 

เพื่อเปนชองทางประชาสัมพันธ
ขาวสาร และสาระความรูตาง ๆ
ของ อบต. 

จํานวน  1  แหง 2,000,000 
อบต. 

- - ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสาร ประชาสัมพันธตาง ๆ 
ของ อบต. เพิ่มมากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ 

เพื่อให อบต.สามารถทํางานได 
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ซื่อสัตยสุจริต และเกิดประโยชน 
ตอทองถิ่นมากที่สุด 
 

อบต.บันนังสาเรง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

การปฏิบัติงานของ อบต.  
มีความโปรงใส และบังเกิด 
ประโยชนตอทองถิ่นมากที่สุด 

สํานักงาน 
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 

 

9. ยุทธศาสตรที่  9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 9.8  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานความมัน่คงและความปลอดภัย 
งบประมาณและทีม่า ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ. 2553  ป พ.ศ. 2554  ป พ.ศ. 2555 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 กอสรางปอมยามชุด ชรบ.ประจําหมูบาน 

ในจุเสี่ยงอันตราย 
เพื่อสนับสนนุการปองกันเหตุราย
จากสถานการณความไมสงบในพืน้ที ่

กอสรางปอมยามในจุด
เสี่ยงอันตราย  
หมู 1 - 6 

1,000,000 - - ประชาชนในพืน้ที่มีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรพัยสิน 
และเกิดความสงบเรียบรอยใน
ชุมชน 

สวนโยธา 

2 โครงการสนับสนุนการปฏบิัติงานของชุด 
ชรบ. ในพื้นที่ตําบลบนันังสาเรง 

เพื่อสนับสนนุและเปนขวัญและ
กําลังใจในการปฏบิัติงานของ ชุด 
ชรบ. ประจําหมูบาน 

สนับสนุนงบประมาณ
ใหแก ชุด ชรบ. หมู 1 - 6 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

ชุด ชรบ. ประจําหมูบาน มีขวัญ
และกาํลังใจในการปฏิบัติหนาที่
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการสนับสนุนการมีสวนรวมในการ
รักษาความสงบเรยีบรอยรวมกับฝาย
ปกครองและเจาหนาที่ฝายรักษาความสงบ
เรียบรอย 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
ชุมชน 

ใหการสนับสนุนและมี
สวนรวมในการรกัษาความ
สงบเรียบรอยในชุมชน 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน และเกิดความสงบ
เรียบรอยในชุมชน 

สํานักงานปลัด 

4 สนับสนุนงบประมาณคาวัสดุน้าํมนั
เชื้อเพลิงและหลอลื่นใหแกทีท่ําการ
ปกครอง อําเภอเมอืงยะลา 

เพื่อใชในการแกไขปญหาความไม
สงบเรียบรอยในหมูบาน ตาํบล และ
ชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอเมืองยะลา 

อุดหนุนงบประมาณ 
ปละ 1 ครั้ง 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ประชาชนในพืน้ที่มีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรพัยสิน 
และเกิดความสงบเรียบรอยใน
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

5 อุดหนุนงบประมาณใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
ชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณ 
ตามความเหมาะสม 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน และเกิดความสงบ
เรียบรอยในชุมชน 

สํานักงานปลัด 
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สวนที่  6 
 

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 

   
 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ  การติดตามและการประเมนิผลแผนพัฒนาสามป  เปนขั้นตอนที่
สําคัญ       จะตองดําเนินการตอเนื่องจากขั้นตอนอนุมตัิและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  กลาวคือเมื่อ
ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาสามป  และไดจดัทํางบประมาณรายจายประจําปแลว  หนวยงานเปนผู
นําเอาแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และเพือ่ใหการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนสวนตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความ
โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น และผลที่ไดจากการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามป 
ถือเปนขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  ที่สามารถนําไปเปนขอมูล     ในการปรับปรุง  แกไข  และตัดสินใจ
ในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 
1.  ความหมาย 
      การนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ
  เปนการนําโครงการ / กิจกรรม  ที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  ไปดําเนินการให
บรรลุตามเปาหมาย  โดยตองกําหนดองคกรที่รับผิดชอบ  และวิธีการดําเนินการ 
      การติดตาม 
  เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนนิการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนา 
สามปวาไดปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม  ที่กําหนดไวในแผนงาน / โครงการ หรือไม  มีการใชทรัพยากร
ตาง ๆ อยางมปีระสิทธิภาพหรือไม  และอยูในระยะเวลา  งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามทีก่ําหนด
ไวหรือไม 
     การประเมินผล 
  เปนขั้นตอนการตรวจสอบ  แผนงาน / โครงการ  ที่นําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค  
หรือไม   
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2.  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
   องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาสามป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  เพื่อเปนองคกรรับผิดชอบในการติดตาม  และประเมินผล  ประกอบดวย 
 1) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
 2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 4) หัวหนาสวนการบริหารทีค่ัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
 5) ผูทรงคุณวฒุิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 

             โดยมอํีานาจหนาทีด่ังนี ้
1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 2)  ดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน    คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน     และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ โดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทกุป   ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวนั 
 4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร    

 
 

3.  วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 
      3.1  วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัต ิ

กําหนดใหสวนราชการตาง ๆ  ที่รับผิดชอบ  ใหดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ       
ที่ไดรับงบประมาณรายจายประจําป 
      3.2  วิธีการติดตามผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบตั ิ

1.2.1 การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ  องคกรหลักคือคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งอาจจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน 

1.2.2 วิธีการประเมนิผลระดับความสําเร็จ  และลมเหลว  ของแผนงาน / โครงการ    
มี  3 ระดับ   คือ 
  (1)  ผลผลิต  เปนการพิจารณา  ปริมาณ  เวลา  งบประมาณ  คุณภาพ  และความ พึงพอใจ 

(2) ผลลัพธ  ผลที่เกิดจากผลผลิต  ซ่ึงเปนการวดัระดับความสําเร็จและความลมเหลว 
ของผลลัพธของแผนงาน / โครงการ  เปนการพิจารณาถงึการใหประโยชนและความคุมคาของโครงการ 

(3) ผลลัพธสุดทาย  ผลของโครงการแตละโครงการ  ควรบรรลุผลลัพธสุดทาย  ซ่ึงเปน 
ผลที่กอใหเกดิประโยชนตอสวนรวม 
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วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลบันนัง
สาเรง  ใชแบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนแนวทางไว  คือ 
 

  1. แบบประเมินผลแผนพฒันา    
     ใชแบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ อบต. 

  2. แบบติดตามแผนพฒันา 
      ใชแบบรายงาน แบบที2่ แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ อบต. 
  3. แบบประเมินผลแผนพฒันา 
      ใชแบบรายงาน  3  แบบ  คอื 
      3.1   แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
       3.2  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต. ในภาพรวม 
      3.3  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต. ในแตละยทุธศาสตร 
 
      3.3  การกําหนดหวงเวลาในการตดิตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  
กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  แลวรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นตอสภาองคการบริหารสวนตําบล   ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศ
ผลการติดตามและประเมนิผล   ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกนัอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
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