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สวนท่ี  1 
 

บทนํา 
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 แผนพัฒนาสามป  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงเปนแผนท่ีกําหนดรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนา
ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณของแตละป  โดยมีความตอเนื่องเปนระยะเวลาสามป  และมีการ
ดําเนินการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนอยางตอเนื่องทุกป 
 

 แผนพัฒนาสามป  เปนแผนแบบหมุนเวยีนโดยตองดําเนินการทบทวนและดําเนินการจัดทําทุกป  
เปนแผนพัฒนาท่ีนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยอยูภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาซ่ึงมี
หลายแนวทาง  และตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค  เปาหมาย  เพื่อนําไปสูวิสัยทัศน  และ
เปนขอมูลท่ีเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
ซ่ึงเปนกระบวนการบริหารเพื่อใหเกิดรูปธรรม 
 

 ดังนั้น  โครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป  (ในชวงระยะเวลาปแรกของแผนฯ)  
โครงการจะตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

1. โครงการ/กิจกรรม  คอนขางแนนอนในการท่ีจะสามารถดําเนินการได  การสัมฤทธ์ิผลของ
โครงการ ตลอดจนผลประโยชนท่ีสังคมไดรับ 

2. โครงการ/กิจกรรม จะตองมีความพรอมในทุก ๆ ดาน เพื่อท่ีจะนําไปจัดทําขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป 
 

ลักษณะสําคัญของแผนพัฒนาสามปโดยสรุป 
1.  เปนแผนท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.  เปนแผนท่ีแสดงแนวทางในการพัฒนา  วัตถุประสงค  เปาหมาย  ท่ีชัดเจน 
3.  เปนแผนพฒันาท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลาสามป 
4.  เปนแผนพฒันาท่ีเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับขอบัญญัติงบประมาณ     
     รายจายประจําป 
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1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1.   เพื่อเปนการเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและขอบัญญัติงบประมาณรายจาย    
      ประจําป                
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสามปมีความสอดคลอง  และสามารถพัฒนาไดตาม 
       แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
3. เปนข้ันตอนการนําโครงการตาง ๆ ท่ีมีความพรอมท่ีจะดาํเนินการบรรจุในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1.  คณะกรรมการพัฒนาอบต. รวมกับประชาคมหมูบาน  ประชาคมตําบล กําหนดประเด็นการ

พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
รวมท้ังสอดคลองกับปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ  และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัทําแผนพัฒนาสามป     

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.   
2.1  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปญหา  ความตองการ  และขอมูลนํามา 
       จัดทํารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

แยกขอมูลท่ีสอดคลองกับขอบเขตประเภทโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อบต.   2.2  
       จัดทําเปนบัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อบต. เสนอตอคณะกรรมการ 
       ประสานแผนระดับอําเภอ 

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

 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1.  ทําใหผูบริหารมีจุดมุงหมาย  และแนวทางในการพัฒนา 
2.  เปนเคร่ืองมือในการบริหารที่เปนไปอยางมีระบบ 
3.  สามารถกํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาไดอยางเปนระบบ    
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สวนท่ี  2

สภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1.  ประวัติความเปนมาของตาํบลบันนงัสาเรง 
 “ บันนังสาเรง” เปนช่ือตําบลที่มีคําสองคําผสมกันระหวางคําวา “บันนงั”  ซ่ึงแปลวา  “นา”  
และคําวา “สาเรง” ซ่ึงเปนช่ือของตนไมชนิดหนึ่งช่ือ “ตนสิเหรง” โดยสมัยกอนชาวไดอพยพเขามาต้ังถ่ิน
ฐานในพื้นท่ีบานกะตูปะ (หมูท่ี 6 ในปจจบัุน) ซ่ึงเปนหมูบานท่ีมีการทํานามากในสมัยนั้น และบริเวณคัน
นามี “ตนสิเหรง” ข้ึนอยูเปนจํานวนมาก ตอมาเม่ือมีคนอพยพเขามาอาศัยในพื้นท่ีมากข้ึน และเม่ือมีใคร
ถามวาอาศัยอยูท่ีไหน กจ็ะบอกวาอยูท่ี “บันนังสิเหรง” ซ่ึงมีความหมายวาบานท่ีมีนาและตนซิเหรง โดย
เรียกกนัติดปาก และเพี้ยนมาเปน “บันนังสาเรง” ในปจจบัุน 
 

2.  ท่ีตั้ง 
 ตําบลบันนังสาเรงเปน 1 ใน 13 ตําบลของอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พื้นท่ีติดกับตําบลสะเตง
นอกและตําบลบุดี  มีระยะทางหางจากท่ีวาการอําเภอเมืองยะลา ไปทางทิศตะวนัตก ประมาณ 11 
กิโลเมตร โดยใชเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง)  
 ทิศเหนือ ติดกับตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา 
 ทิศใต  ติดกับตําบลกรงปนัง  และตําบลปุโรง  อําเภอกรงปนัง 
 ทิศตะวนัออก  ติดกับตําบลบุดี  อําเภอเมืองยะลา 
 ทิศตะวนัตก ติดกับตําบลเปาะเสง  อําเภอเมืองยะลา 
 

3.  เนื้อท่ี   (แสดงเนื้อท่ีโดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร) 
 ตําบลบันนังสาเรง  มีเนื้อท่ีโดยประมาณ  23.80  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  14,875 ไร 
 
4.  สภาพภูมิประเทศ 
 ตําบลบันนังสาเรง  มีลักษณะเปนภเูขาสลับกับเนินสูง  ทางดานตะวนัออกซ่ึงเปนแนวเขาติดตอ
กับตําบลบุดี  อําเภอเมืองยะลา  แลวลาดลงมาทางดานทิศตะวนัตก  สูแมน้ําปตตาน ี  ซ่ึงเปนแนวแบงเขต
ระหวางตําบลบันนังสาเรง  กับตําบลปุโรง  อําเภอกรงปนัง  และอําเภอเปาะเสง  อําเภอเมืองยะลา 
 

 สภาพพื้นเหมาะแกการทําการเกษตรกรรม  ประกอบดวย  การทํานาขาวในพ้ืนท่ีราบลุม  และ
การปลูกไมผลในท่ีราบ  และการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีเนนิเขาและภูเขา 
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5.  สภาพภูมิอากาศ 
 อากาศรอน-ช้ืน  ฝนตกกระจายเกือบตลอดป  มี 2 ฤดู  คือ ฤดูรอน ชวงเดือนกุมภาพันธ - เมษายน  
และฤดูฝน  ชวงเดือนพฤษภาคม-มกราคม 
 

6.  เขตการปกครอง 
 ตําบลบันนังสาเรงแบงเขตการปกครองเปน  6  หมูบาน  ดังนี ้     

จํานวนประชากร จํานวน
ครัวเรือน 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
ชาย หญิง รวม 

ชื่อผูนาํ 

1 บานพงยือไร 733 798 1,531 333 นายมาหามะ   มะแน      กํานนั 
2 บานบันนังบูโย 549 529 1,078 182 นายสอเฮาะ    ดอเลาะ   ผูใหญบาน 
3 บานตาราแดะ 705 666 1,371 240 นายดอรอฮะ   เซะแง     ผูใหญบาน 
4 บานตะโละสาลี 448 492 940 159 นายหามิ         สาและ     ผูใหญบาน 
5 บานกูแบปุโรง 511 638 1,249 193 นายอาหะมะ   ดอเลาะ   ผูใหญบาน 
6 บานกะตุปะ 363 384 747 112 นายอาซัน       ดอเลาะ   ผูใหญบาน 

รวม 3,409 3,507 6,916 1,219  

 
7.  ประชากร 

ประชากรทั้งส้ิน  6,916  คน     แยกเปนชาย  3,409  คน    หญิง  3,507  คน    
(ขอมูล ณ เดือนมีนาคม   พ.ศ.2553  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย) 

 
 

สถิติประชากร  ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา 

ป  51, 3299

ป  52, 3453

ป  53, 3409

ป  51, 3416

ป  52, 3330

ป  53, 3507
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ท่ีมา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ( มิ.ย.51 , ก.พ.52,20 มี.ค. 53) 
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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   2 แหง 
  -  ผูประกอบการคาน้ํามัน(หลอดแกว) 8 แหง 
  -  ผูประกอบการคาน้ํามัน(ปม)  1 แหง 
 

9.  สภาพทางสังคม 
การศึกษา  

  -  ศูนยเด็กเล็ก    1 แหง 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา   4 แหง 
  -  โรงเรียนสายสามัญควบคูศาสนา 1 แหง 
  -  โรงเรียนสอนศาสนา (ตาดกีา)  10   แหง 
  -  ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 4 แหง   

สถาบันทางศาสนา  
  -  มัสยิด     10 แหง 
  -  สุเหรา    2 แหง 
 การสาธารณสุข 
  -  สถานีอนามัย    1 แหง 
  -  อัตราการมีและใชสวมราด  รอยละ  100 
  -  อัตราการมีน้ําสะอาดด่ืมเพียงพอ  รอยละ  100 
10.  การบริหารพ้ืนฐาน 
 การคมนาคม 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข  310  จากเทศบาลนครยะลา ผานตําบลสะเตงนอก          
ตําบลบันนังสาเรงเขาสูอําเภอกรงปนัง  เปนถนนลาดยางสภาพถนนดี 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข  410  สามารถเช่ือมการคมนาคมกับตําบลสะเตงนอก
และเขตเทศบาลนครยะลาทางดานเหนือ  สวนทางตอนลางสามารถเช่ือมการ
คมนาคมกับตําบลกรงปนัง  อําเภอกรงปนงั  โดยผานตําบลบันนังสาเรงในหมูท่ี     
1 , 2 , 4 และหมูท่ี 5  เปนถนนลาดยางสภาพดี 
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การโทรคมนาคม    
 -    ท่ีทําการไปรษณีย  หมูบาน     1   แหง 
       -    สถานีโทรคมนาคมอ่ืน             20  แหง  (ตูโทรศัพทสาธารณะ) 

 
 การไฟฟา 
  -    ไฟฟาเขาถึง    6 หมูบาน 
 
 แหลงน้ําธรรมชาต ิ
  -   บึง  หนองและอ่ืน ๆ   350 แหง 
 
 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น  
  -   บอน้ําต้ืน    531 แหง 
  -   บอบาดาล (บอโยก)       3 แหง 
 
11.  ขอมูลอ่ืน ๆ 
 ขอมูลกลุมอาชีพ/กลุมออมทรัพย 
  1.  กลุมปกจักร  ม.5    นางนาปเสาะ  หะวอ ประธานกลุม 
  2.  กลุมตัดเย็บเส้ือผา  นางปารีดา  มาราสา ประธานกลุม 
  3.  กลุมเยาวชนปกเล่ือม  นางยามีลา  สาและ ประธานกลุม 
  4.  กลุมออมทรัพย  ม.3  นางอาซยะห  เซะแง ประธานกลุม 
  5.  กลุมออมทรัพย  ม. 2  นายมาหะมะ  แสลูดิง ประธานกลุม 
 สถานท่ีราชการ 
  1.  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบันนงัสาเรง 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 เปนหลักปฏิบัติท่ีมุสลิมตองปฏิบัติในเดือนรอมฎอน  ตลอดระยะเวลา 1 เดือน  
มุสลิมท่ีมุสลิมที่อายุถึงเกณฑศาสนบัญญัติ  จะตองงดการกิน  การดื่ม  การรวมประเวณี  ตลอดจนทุก
อยางท่ีเปนส่ิงตองหาม  ตั้งแตเวลาดวงอาทิตยข้ึน  จนกระท่ังตกดิน  และจะตองสํารวมท้ังกาย  วาจา  ใจ 
 การละหมาด เปนการแสดงความจงรักภักดีตออัลลอฮ.  ซ่ึงเปนพระเจาของชาวมุสลิม  ท่ีทุก
คนตองถือปฏิบัติอยางครัดเครง  โดยถือวาเปนการเขาเฝาผูทรงเปนผูสรางท่ียิ่งใหญ  การแตงกายตอง
สะอาด  เรียบรอย  มีความสํารวม  ซ่ึงกําหนดเวลาละหมาดไววันละ  5  เวลา 
 การทําฮัจย อัลลอฮ. ทรงบังคับใหมุสลิมทุกคนท่ีมีความสามารถดานกําลังกายและกําลัง
ทรัพยตองไปทําฮัจย ณ  นครเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาราเบีย  ซ่ึงมีข้ึนปละ  1  คร้ัง  โดยมุสลิมท่ัวโลกจะ
เดินทางมารวมกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีตออัลลอฮ. ไมวาคนนัน้จะเปนใคร  มีฐานะทางสังคมอยางไร  
ตองมาอยูท่ีเดยีวกัน  ทํากจิกรรมรวมกัน  ทุกคนมีฐานนะเปนบาวของอัลลอฮ.อยางเทาเทียมกนั 
 การเขาสุนัต เปนพิธีกรรมอยางหนึ่งของชาวมุสลิม  ถือกันวามุสลิมท่ีแทจริงควรเขาสุนัต  ถา
ไมทําถือวาเปนมุสลิมท่ีไมสมบูรณ ไมบริสุทธ์ิ การเขาสุนัต คือ การขลิบหนังหุมอวัยะเพศของผูชายออก  
เพื่อใหสะดวกในการทําความสะอาด 
 งานเมาลิดดินนบ ี เปนวันคลายวนัประสูติของศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)  ศาสดาแหงมนษุย
ชาติ  ผูศรัทธาในศาสนาอิสลาม  จะมีการรําลึกถึงคุณงามความดีหรือประวัติของทานนบีมูฮัมหมัด (ซล.) 
ในอดีตกาล  ในบรรยากาศแหงความรัก  และระลึกถึงทางอยางแทจริง 
 วันตรุษอิดิลฟตรี  เปนวันออกบวช  โดยมุสลิมท่ีไดถือศีลอดมาตลอดในชวงเดือน
รอมฎอนจะรวมกันละหมาดรวมกนั  ทุกคนจะแตงกายดายเส้ือผาท่ีสะอาด  สวยงาม และมีการจาย “ซา
กาตฟตเราะฮ” 

วันอาซูรอ ตรงกับวันข้ึน  10  คํ่า  เดือนมูฮัรรอม  จัดข้ึนเพื่อระลึกถึงประวัติของนบี  
  ตอนเกิดอุทกภัยคร้ังยิ่งใหญ 
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ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
 
 

การคลังขององคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 
1. การบริหารรายรับขององคการบริหารสวนตําบลบันนงัสาเรง ยอนหลัง  2  ป  ปรากฏตามรายการดังนี้ 

รับจริง รับจริง รายรับ /ประเภท 2551 2552 
1.  163,302 

 

- 
 

105,064 
 

86,140 
 

23,780.- 
 

- 
 

8,029,823 
 

14,039,249 
 

6,329,000 

128,184.80 
 

5,862 
 

82,993.44 
 

99,235 
 

14,800 
 
 
- 

 

8,202,243.37 
 

14,316,580.47 
 

1,120,160 

ภาษีอากร 
 

2.  คาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 
 

3.  รายไดจากทรัพยสิน 
 

4.  รายไดจากสาธารณูปโภคและพาณิชย 
 

5.  รายไดเบ็ดเตล็ด 
 

6.  รายไดจากทุน 
 

7.  ภาษีจดัสรร 
 

8.  เงินอุดหนนุ 
 

9.  เงินอุดหนนุท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 
22,447,538 23,970,059.08 รวมรายรับท้ังส้ิน 

 
2.  อัตรากําลัง 
 

การศึกษา 

ประถม มัธยม/
อาชีวะ ศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเภท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

- - - - 2 7 1 - - - 10 พนักงานสวนตําบล 

- - - - - - - - - - - ลูกจางประจํา 

พนักงานจางตามภารกิจ - - 1 1 - 1 - - - - 3 
  1 2 1 - - - - - 4 พนักงานจางท่ัวไป 

รวม - - 2 3 3 8 1 - - - 17 
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3. โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง 
 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

(
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภา อบต. จํานวน 12  คน) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลบันนังสาเรง 

(และ รองนายก อบต. จํานวน 2  คน) 

 

ปลัด อบต.บันนังสาเรง 

 

สํานักงานปลัด อบต. 

 

สวนการคลัง 

 

สวนโยธา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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 สวนท่ี  3  
 
 

ผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 

3.1  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาในปที่ผานมา (พ.ศ.2553)   
       จํานวน

โครงการ ยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1)  โครงการกอสรางถนนบุกเบิกสนามกีฬา  หมูท่ี  2 
   2)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยปะเตะยา  หมูท่ี  5 
   3)  โครงการกอสรางถนนบุกเบิกซอยสนามกีฬาพรอมลงดินถม  หมูท่ี  6 
   4)  โครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายพงยือไร-กะ
ตุปะ  หมูท่ี  6  บานกะตุปะ 
    5)  โครงการขุดบอน้ําต้ืน  หมูท่ี  3 บานตาราแดะ  ตําบลบันนังสาเรง 

โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูท่ี  6 บานกะตุปะ ตําบลบันนังสาเรง     6)  

6 
 

 
1,000,000.- 
115,000.- 
148,000.- 
160,000.- 

 
40,000.- 

150,000.- 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    1)  โครงการสงเสริมอาชีพปลูกขาวโพด 
    2)   โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุมสตรีตําบลบันนังสาเรง 
 

2  
20,000.- 

150,000.- 

3. ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    1)  โครงการแขงขันกีฬา อบต.บันนังสาเรง ตายภยัยาเสพติด  
          คร้ังท่ี 14   ประจําป 2553 
    2 )  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    3 )  โครงการจัดสงนักกฬีาเขารวมการแขงขัน 

3 
 
 

 
200,000.- 

 
100,000.- 
30,000.- 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 5  
70,000.- 

150,000.- 
10,000.- 

 
50,000.- 
60,000.- 
20,000.- 

    1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2553 
    2) โครงการเปดโลกทัศนเด็กและเยาวชนตําบลบันนังสาเรง 
    3) โครงการแขงขันกฬีาเพือ่พัฒนาเดก็เล็กประจําศูนยพัฒนาเดก็เล็ก  
          อบต.บันนังสาเรง 
  4 )  โครงการฝกอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 
  5 )  โครงการอบรมการสอนระบบกีรออาตี 
 6 )  โครงการวันแมแหงชาติ 
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       จํานวน
โครงการ ยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 
    1)  โครงการอบรมใหความรูเร่ืองจริยธรรมและคุณธรรมใหแก 
          ประชาชนตําบลบันนงัสาเรง 
    2)  โครงการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน (เขาสุนัตหมู) 
    3)  โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมคณะกรรมการมัสยิด 
           (ดะวะหสัญจร) 
   4 )  โครงการตอเติมหลังคากันสาดมัสยดิบันนังบูโย  หมูท่ี  2                 
ตําบลบันนังสาเรง 

4  
200,000.- 

 
250,000.- 
50,000.- 

 
86,000.- 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
     1) โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
     2) โครงการแกไขปญหาเด็กขาดสารอาหาร 
     3) โครงการทันตสุขภาพใหความรูเพื่อสุขภาพเด็กเล็ก 
 

3  
50,000.- 
10,000.- 
10,000.- 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
     1)  โครงการสงเสริมศักยภาพคนพกิาร   
     2)  โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ       

โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ                                                       3)  
     

3  
     30,000.- 
2,160,000.- 
   162,000.- 
 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
- 

 

  

9.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารงาน อบต. 5  
30,000.- 
69,000.- 
5000.- 

 100,000.- 
 

  40,000.- 

     1)  โครงการเวทีประชาคมหมูบานและตําบล 
     2)  โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
     3)  โครงการฝกอบรมผูควบคุมเรือ 
    4)  โครงการใหความรูและทัศนศึกษาดงูานนอกสถานท่ี  ของพนักงาน  
สมาชิก  อบต.  และคณะผูบริหาร   
    5)  โครงการสงเสริมความรูใหบุคลากร  อบต.บันนังสาเรง 

รวม 31 5,705,000.- 



7.   ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนตาํบลบันนงัสาเรง 
 

ปญหา/ความตองการของประชาชน สภาพปญหา/กลุมและพ้ืนท่ีเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
     - ปญหา ประชาชนบางสวนมีรายไดนอย 
     - ปญหาประชาชนอพยพหางานทํา 

  นอกพื้นท่ี 
    - ปญหาผลผลิตทางการเกษตร 

   ไมไดคุณภาพ/ราคาตกตํ่า 
 

    -  ปญหาขาดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
 
2. ปญหาดานสังคม 
     - ปญหาการใหความรวมมือในการ
ทํางานกับหนวยงานของรัฐ        
     - ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
         
 
     -  ปญหาความสงบเรียบรอย  
 
     
      -  ปญหาการขาดสวัสดิการและ 
         การนันทนาการ 
     -  ปญหาการแบงพรรค  แบงพวก 
 

 
- ประชาชนในตําบลขาดความกระตือรือรน 
   ท่ีจะพัฒนาอาชีพเสริมใหมีคุณภาพ 
- คาแรงงานในเมืองไทยถูกกวาประเทศ 
   เพื่อนบาน   
-  ผลผลิตพืชสวนและผลไมในพ้ืนท่ีราคา  
    ตกตํ่าและไมมีตลาดรองรับ   
-   กลุมอาชีพไมมีเงินทุนเพื่อประกอบ 
     กิจกรรมของกลุม  
 
 -  ประชาชน บางสวนขาดความรวมมือใน
การทํางานกับหนวยงานของรัฐ 
-  เยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลมีแนวโนมติดยา 
    เสพติดเพิ่มข้ึน 
 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบจาก 
   เหตุการณความไมสงบ 
 
-  บางหมูบานยังขาดสถานท่ีออกกําลังกาย 
     
-  บางหมูบานมีการแบงพรรค  แบงพวก  
กอใหเกิดปญหาในการพัฒนาชุมชน 

 
- ประชาชนในตําบลมีรายได 
   เพียงพอตอการดํารงชีวิต 
- ประชาชนหันกลับมาทํางาน 
  ในพื้นท่ีมากข้ึน 
- ในอนาคตผลผลิตทาง 
   การเกษตรดังกลาวมีราคา 
   ดีข้ึนและมีตลาดรองรับ 
- กลุมอาชีพในตําบลมีความ 
   เขมแข็ง 
 - ประชาชนใหความรวมมือใน
การทํางานรวมกับเจาหนาท่ี
ของรัฐ 
-  จํานวนผูติดยาเสพติดลดลง 
    และหมดไปจากพื้นท่ี 
- เกิดความสันติสุขในพ้ืนท่ี 
 
 
- ประชาชนทุกหมูบานมี 
   สถานท่ีออกกําลังกาย 
-  ประชาชนมีความสามัคคี  ไม
แบงพรรค  แบงพวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปญหา/ความตองของประชาชน สภาพปญหา/กลุมและพ้ืนท่ีเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

3. ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 
-  ปญหาการการคมนาคมไมสะดวก 

       -  ปญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค  
      -  ไมมีฝายเก็บกักน้ํา/ฝายนํ้าลน  
      
       -  คูระบายนํ้าต้ืนเขิน 
 
4. ปญหาดานสาธารณสุข 
       -  การดูแลรักษาและจัดระเบียบท่ีอยู 
           อาศัย 
        -  การดูแลดานสุขภาพของผูสูงอาย ุ
        -  เด็กขาดโภชนาการ 
       -  การใชยาสมุนไพรพ้ืนบาน 
 
       5.   ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
       -   องคกรตาง ๆ ในตําบลยังไมมีความ 
           เขมแข็ง 
 

-   การบริหารจัดการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดครบถวน 

         
 
6.   ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และ  

      วัฒนธรรม 
       -  ประชาชนมีการศึกษาอยูในเกณฑตํ่า   
 
 
       -  การอนุรกัษประเพณีและวัฒนธรรม 
         ทองถิ่น 
 

 
-  ถนนบางสายยังไมไดมาตรฐาน 
- บางหมูบานไมมีระบบประปาหมูบาน  
- ในฤดูฝนเกิดน้ําทวมขังเพราะไมมีการขุด   
ลอก  
- ขาดฝายเก็บกักน้ําในการทําการเกษตร          
 
 
-  ประชาชนขาดการดูแลทําความสะอาด 
    ท่ีอยูอาศัย 
-  ลูกหลานไมใสใจสุขภาพของผูสูงอาย ุ
-  เด็กบริโภคอาหารไมถูกหลกัโภชนาการ 
-  ไมมีสวนสมุนไพร และประชาชนขาด 
     ความรูเรื่องยาสมุนไพร 
 
- การบริหารจัดการขององคกรในชุมชน 
  ไมอาจเปนแกนหลักท่ีมั่นคงของสังคมได 
 
-  ปญหาความตองการของประชาชนมีมาก
เกินงบประมาณ  ของ  อบต.ทําใหไม
สามารถ สนองตอบความตองการของ
ประชาชนได 
 
   
 

- ประชาชนประสบปญหาดานเศรษฐกิจ  
  และบางสวนมีคานิยมในการไมสงบุตร 
  หลานเรียนหนังสือ  
-  ประชาชนบางสวนไมมีการสืบสานและ 
    อนุรักษประเพณี   วัฒนธรรมทองถิ่น 
 

 
-  ประชาชนสัญจรไดสะดวก 
-  มีน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคทั่วถงึ 
- การระบายนํ้ามีความสะดวก 
  สามารถใชเพื่อการเกษตรได 
- มีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพียงพอ 
 
 
- ชุมชนมีความสะอาดเรียบรอย 
    เปนระเบียบมากข้ึน 
- ผูสูงอายุไดรับการดูแลดาน 
   สุขภาพ 
- เด็กมีพลานามัยท่ีดีข้ึน 
- มีการใชยาสมุนไพรมากข้ึน 
 
-องคกรในชุมชนเขมแข็งข้ึน 
 
 
- อบต. สามารถสนองตอบ  
  ความตองการของประชาชน 
  ได 
 
 
 
 

- ประชาชนมีการศึกษาใน 
   ระดับท่ีสูงข้ึน 
 
- ประเพณีและวัฒนธรรม 
   ทองถิ่นไดรับการอนุรักษ 
   สืบสานตอไป 
 

 
 



8.  การวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ 

พัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง   ดวยเทคนิค   (SWOT   Analysis) 

จุดแข็ง  (Strength) จุดออน  (Weakness) โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 

1.  บุคลากรมีความรู  
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาที่ 

1.  มีบุคลากรไมเพียงพอและมีการ
โอนยายบอยทําใหการปฏิบัติงานไม
ตอเน่ือง 

1.  นโยบายของรัฐบาลและ
จังหวัด เอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 

1.  เหตุการณความไมสงบใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 

2.  มีกลุมตาง ๆ  ใน
ชุมชน  มีโครงการทาง
สังคมที่เขมแข็ง  เชน 
กลุมสหกรณ   กลุม
สตรี   กลุม อสม.  กลุม
เยาวชน 

2.  ประชาชนบางสวนขาดการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนมีการ
แบงพรรค  แบงพวก 

2.  การจัดกิจกรรม/โครงการ
รวมกันระหวางประชาชน
และหนวยงานของรัฐเพ่ือ
สรางความรัก  ความรวมมือ
ไมแบงพรรค  แบงพวก 

2.  ประชาชนยังขาดความ
รวมมือหนวยงานภาครัฐและ
ไมเขารวมกิจกรรมกับ
หนวยงานภาครัฐ 

3.  ประชาชนมีความรู  
ความสามารถในดาน
การบริหารและ
การเมืองการปกครอง
องคกรคอนขางดี 

3.  งบประมาณมีไมเพียงพอตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 

 

3.  พรบ.กระจายอํานาจสู
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สามารถรองรับภารกิจตอ
การใหบริการของทองถ่ิน
มากขึ้น 

3.  ความไมชัดเจนใน
นโยบายของรัฐบาลตอการ
พัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.  การบริหาร
งบประมาณเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

4.  งบประมาณมีไมเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน 

4.  รัฐบาลใหการอุดหนุน
งบประมาณเพ่ิมขึ้น 

4.  ประชาชนขาดความเขาใจ
ขั้นตอนในการจัดต้ัง
งบประมาณและข้ันตอนใน
การจัดทําโครงการตางๆ 

5.  มีภูมิปญญาทองถ่ิน 
สามารถถายทอด
ความรู สนับสนุนการ
พัฒนา โดยเฉพาะดาน
การเกษตร วัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน 

5.  ประชาชนสวนหน่ึงยังไมเขาใจ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมที่ถูกตอง 

5.  ไดรับการสนับสนุนใน
การอนุรักษ  และการ
ถายทอดความรูจาก
หนวยงานภาครัฐอยาง
ตอเน่ือง 

5.เน่ืองจากปจจุบันดาน
เทคโนโลยีมีความกาวหนา
อยางรวดเร็ว  ทําใหเยาวชน
รุนใหมมองขามการเรียนรู
ดานภูมิมิปญญาทองถ่ินและ
ประเพณีตางๆ 
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สวนท่ี  4

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

 

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนา 
 

บันนังสาเรงนาอยู  สาธารณูปโภคดี  เศรษฐกิจยั่งยนื  ความรูทันสมัย  ค้ําจุนคุณธรรม ” “ 
 

4.2  พันธกิจการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
พันธกิจท่ี 1  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้า 
พันธกิจท่ี  2  จัดใหมีและบํารุงรักษาน้ํา เพือ่การอุปโภคและบริโภค 
พันธกิจท่ี  3  จัดใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
พันธกิจท่ี  4  จัดใหมีและบํารุงรักษาแสงสวางใหเพยีงพอ 
พันธกิจท่ี  5  จัดใหมีการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาใหท่ัวถึง 
พันธกิจท่ี  6  สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาทุกระดบัช้ัน 
พันธกิจท่ี  7  สนับสนนุและสงเสริม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การศาสนาของประชาชน 
พันธกิจท่ี  8  สนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
พันธกิจท่ี  9  สนับสนุนและสงเสริมสุขภาพพลานามัย การกีฬา และนันทนาการ  
พันธกิจท่ี  10  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
พันธกิจท่ี  11 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
พันธกิจท่ี  12  จัดทําผังเมือง อบต. ใหแลวเสร็จ 
พันธกิจท่ี  13  พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี 
พันธกิจท่ี  14  พฒันาบุคลากรของ อบต. 
พันธกิจท่ี  15  จัดหาและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหมีความพรอม 
พันธกิจท่ี  16  เปดเผยขอมูลขาวสาร 
พันธกิจท่ี  17  จัดสวัสดิการสังคม 
พันธกิจท่ี  18  กําจัดส่ิงปฏิกลูมูลฝอย 
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4.3 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

 1.  พัฒนาเสนทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอยางท่ัวถึง 
 2.  ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอท่ัวถึงตลอดป 

3.  เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับโอกาสและเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ และมีรายไดเพียงพอ 
 4.  ดําเนินการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  รวมท้ังปองกัน 
              และแกไขปญหายาเสพติด 
 5.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึง  รวมท้ังปลูกฝงและสงเสริมให 
                   ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสรางความตระหนักและอนรัุกษคุณคาประเพณีและ 
                   วฒันธรรมทองถ่ิน 
 6.  ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา 
 7.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหทุกคนไดรับโอกาสดานการบริการสังคม  
                   การพัฒนาศักยภาพท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา   
 8.  ประชาชนเกิดความตระหนักในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และรักษาส่ิงแวดลอม 
      ใหสมดุล   

9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ อบต. อยางตอเนื่อง 

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 
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         4.4.2 แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง    มีดังนี ้
          1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

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

    

           2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางการพฒันา 

1)  การพัฒนาดานสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
2)  การพัฒนาดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
3)  การพัฒนาดานการขยายระบบการจําหนายไฟฟา 
4)  การพัฒนากิจการดานพาณิช 
 

           3.  ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
แนวทางการพฒันา 

1)  การพัฒนาดานการอบรมและรณรงค 
2)  การพัฒนาดานการสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ 
3)  การพัฒนาดานการสนับสนุนกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

          4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
แนวทางการพฒันา 

1)  การพัฒนาและสนับสนนุการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับช้ัน 
2)  การจัดการศึกษาตามภารกิจถายโอน 

การพัฒนาดานการสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ 2)  
          5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางการพฒันา 
1)  การพัฒนาดานกอสรางอาคารสถานท่ี 
2)  การพัฒนาดานการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 
3)  การพัฒนาดานการสนับสนุนกิจกรรมงานวันสําคัญตาง ๆ 
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  6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
แนวทางการพฒันา 

1)  พัฒนาดานการกอสรางสนามกีฬา และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
       2)  พัฒนาดานการสนับสนุนการเลนกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชน 
       3)  การพัฒนาดานการบริการสาธารณสุข                   

 

  7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพฒันา 

1)  การพัฒนาดานการสงเสริมและสนับสนุนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 
2)  การพัฒนาดานการสนับสนุนการสงเคราะหผูยากไร 
 

  8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
แนวทางการพฒันา 

      1)  การพัฒนาดานการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการบริหารจัดการ 
                                    ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      2)  การพัฒนาดานระบบการบําบัดและจัดการขยะมูลฝอย 
      3)  การพัฒนาดานระบบผังเมือง 
      4)  การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 

  9.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
แนวทางการพฒันา 

      1)  ดานโครงสรางบุคลากร 
      2)  ดานการพัฒนาบุคลากร 
      3)  การพัฒนาดานเคร่ืองมือเคร่ืองใช เพื่อการบริหารงาน อบต. 
      4)  การพัฒนาดานอาคารสถานท่ี 
      5)  การพัฒนาดานระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
      6)  การพัฒนาดานการจัดเก็บรายได 
      7)  การพัฒนาดานขอมูลขาวสารของทางราชการ ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
      8)  การพัฒนาดานความม่ันคงและความปลอดภัย 
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4.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา 

  วิสัยทัศน 
     “ยะลาเมืองนาอยู   คูสันติสุข ” 
 

ยุทธศาสตร   “ ยะลาสันติสุข ”    
“ ทําความเขาใจ  ลดความหวาดระแวง  สรางความยุติธรรม  นํายะลาสันติสุข ” 

 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา   
1.  การเสริมสรางความยั่งยนืทางดานเศรษฐกิจของจังหวัด   
เปาประสงครวม    
-    เศรษฐกจิจงัหวัดขยายตัวอยางยั่งยืน ประชาชน มีอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    
 2.  เสริมสรางสันติสุข   

เปาประสงค   -   สังคมมีความปรองดอง  สมานฉันท  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
และเช่ือม่ันศรัทธาภาครัฐ  
 3.  การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน  

เปาประสงค   -  คุณภาพการศึกษาท่ีสูงข้ึน  ประชาชนสุขภาพดี  มีภูมิคุมกันทางสังคม  อยูใน
ส่ิงแวดลอมท่ีดี 

4.6  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 

 1.  ยุทธศาสตรเสริมสรางสันติสุข 
      แนวทางการพัฒนา 
     1.  พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับประชาชน 
     2.  สรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัวและชุมชน 
     3.  เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     4.  เพิ่มประสิทธิภาพดานขอมูล  การประชาสัมพันธและการขาว 
     5.  สนับสนุนโครงการตามแนวประราชดําริ 
     6.   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 

2.  ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 
     แนวทางการพัฒนา 
    1.  สงเสริม  พัฒนาการจดัการเรียนการสอนท้ังในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ใหได

มาตรฐานในทุกระดับช้ัน 



    2.  สงเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  การกีฬาและ
นันทนาการ 
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    3.  สนับสนุนและสงเสริมใหเกดิแหลงเรียนรูวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
    4.   พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 
    5.  พัฒนากจิกรรมการศาสนา ตลอดจนสงเสริมจริยธรรม 
    6.  สนับสนุนและสงเสริมดานการกฬีาและนันทนาการ 
3.  ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคณุภาพชีวิต 

    แนวทางการพัฒนา 
     1.  การพัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.  สงเสริมอาชีพในทองถ่ินตามความถนัดและตามศักยภาพของชุมชน 
     3.  สรางชุมชนเขมแข็งและเขามีสวนรวมแกปญหาความยากจน 
     4.  พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของประชาชนเพ่ือใชในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
     5.  สงเสริมและจัดสวัสดกิารใหแกผูยากไร  ผูยากจนและผูดอยโอกาส 
     6.  สนับสนุนงานสาธารณสุขท้ังดานสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตใจ 
     7.  พัฒนาปจจัยพืน้ฐานทางการเกษตร 
     8.  เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตวอยางครบวงจร 
     9.  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและการเกษตร 
    10.  พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย  ลดการใชสารเคมีและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของตําบล 
 

4.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยว และการคาชายแดน 
      แนวทางการพัฒนา 
      1.  พัฒนาระบบบริหารและจัดการแบบโลจิสติกส 
      2.  พัฒนาปจจัยพืน้ฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      3.  สรางแรงจูงใจใหเกิดการคาการลงทุนแกนักลงทุนท้ังในและตางประเทศ 
      4.  พัฒนาดานการตลาดการลงทุนและชองทางการจัดจําหนายสินคาในทองถ่ิน 
      5.   พัฒนาสถานท่ีจัดจําหนายสินคาในทองถ่ิน 
      6.  สงเสริมการลงทุน  การตลาด  การประชาสัมพันธและชองทางการจําหนายสินคาและการ
ทองเท่ียว 
      7.  พัฒนาระบบแหลงรวบรวมและเผยแพรฐานขอมูลดานการคมนาคม  การคาภายในประเทศและ
การคาระหวางประเทศ 
      8.  พัฒนาระบบบริหารจดัการและปจจยัพื้นฐานการทองเท่ียว 
      9.  พัฒนา  ปรับปรุง  เผยแพรรูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศใหเกิดความยั่งยืน     
 



22 5.  ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการองคกร 
      แนวทางการพัฒนา 
      1.  เพิ่มระดับการมีสวนรวมของบุคลากรท้ังในองคการและภายนอกองคกร 
      2.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังในองคการและภายนอกองคกร และบุคคลากรท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการองคกรตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 
      3.  สงเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยแกบุคลากร ใน  อปท. 
      4.  พัฒนาระบบขอมูลดานการบริหารการจัดการ 
  

7.  ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม   
      แนวทางการพัฒนา 
      1.  สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      2. สรางระบบการบริหารจัดการ  การกําจัดน้ําเสียและการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน                      
กําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
      3.  สรางระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชน 
      4.  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อใหเกิดการใชประโยชน 

4.7  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
วิสัยทัศนการพัฒนา  

 “ เมืองยะลานาอยู    สูเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของอําเภอเมืองยะลา    
1. สงเสริมการดําเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
2. สงเสริมดานอาชีพ/รายได 
3. พัฒนาผลิตภณัฑชุมชนใหมีความโดดเดน 
4. สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
7. สงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. สงเสริมดานสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
9. การแกไขปญหายาเสพติด 

4.8  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของผูบริหาร 
1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานในชุมชน 
2. การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 



3. การแกไขปญหาความยากจนของประชาชน 
4. การจัดการดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 
5. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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