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ส่วนที 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ทีตั้งของหมู่บ้านและตาบล
ความเป็นมาของตาบลปุโรง
เรื่องราวของตาบลปุโรงมีตานานเล่าสืบต่อกันมาว่า ครั้งหนึ่งพระยายะลอ ซึ่งเป็นเจ้า
เมื อ งปกครองหั ว เมื อ งยะลา ทรงเสด็ จ ประพาสปุ า ไปทางทิ ศ ใต้ ข องเมื อ งยะลา ผ่ า นต า บลปุ โ รง
ซึ่งสมัยก่อนเป็นปุาทึบ จึงทรงหยุดพักและเสวยพระกระยาหารพร้อมกับบริวารในปุาแห่งนี้ครั้นเมื่อทรง
เสวยพระกระยาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราษฎรได้นากะลาใส่น้ามาถวายให้พระองค์ ซึ่งกะลาที่ใส่น้า
มาถวายนั้นเป็นกะลาที่ใหญ่ผิดปกติกว่ากะลาทั่ว ๆ ไป พระยายะลอ จึงทรงได้เรียกชื่อกะลานี้ว่า
“ ปุโรง ” ซึ่งเป็นภาษามาลายูท้องถิ่น แปลเป็นภาษาไทย “ กะลา” ในเวลาต่อมา เมื่อราษฎรเข้ามา
อาศัยอยู่มากขึ้น ได้พร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนีว้ ่า “ ปุโรง ” และสืบทอดจนถึงปัจจุบัน
ตาบลปุโรง ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้
ม.1 บ้านโฉลง เนือ้ ทั้งหมดของหมูบ่ ้านโฉลง จะมีพ้ืนที่ 6,358 ไร่ ตั้งอยู่หมูท่ ี่ 1
ตาบลปุ โ รงตั้ง อยู่ บ นถนนทางหลวงชนบทปุโ รง

-

หน้าถ้ าอยู่ห่ างจากที่ว่ าการอ าเภอกรงปินั ง

ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดยะลา 15 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทาง

30

นาที ในการเดินทางจากหมู่บ้านถึงตัวเมือง มีเรื่องราวเล่าสืบต่อกัน คือ เมื่อในอดีตในหมู่บ้านแห่งนี้
เป็นลานกว้าง สาหรับเป็นสถานที่เลี้ยงช้าง เนื่องจากเป็นที่นิยมสาหรับชาวบ้านต่อมา ได้มีเชื้อพระวงศ์
มลายู ไ ด้ น าช้ า งมาผู ก ที่ แ ห่ ง นี้ และได้ ตั้ ง ชื่ อ ลานแห่ ง นี้ ว่ า โฉลง ท าให้ ช าวบ้ า นได้ ตั้ ง ชื่ อ บ้ า นว่ า
“ บ้านโฉลง ”
ม.2 บ้านปุโรง เนื้อทั้งหมดของหมู่บ้านปุโรง จะมีพื้นที่ 5,202 ไร่

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ตาบลปุโรง ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบทปุโรง- หน้าถ้าอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอกรงปินัง ประมาณ
6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดยะลา 11 กิโลเมตร ระยะเวลา 30 นาที ในการเดินทางจาก
หมูบ่ ้านถึงตัวเมือง
ม.3 บ้านตะโล๊ะปานะ เนือ้ ทั้งหมดของหมูบ่ ้านตะโล๊ะปานะ จะมีพ้ืนที่ 3,757 ไร่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตาบลปุโรง ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท สาย สะเอะ - ปุโรง อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อาเภอกรงปินัง ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดยะลา 15 กิโลเมตร ระยะเวลาใน
การเดินทาง 20 นาที ในการเดินทางจากหมู่บ้านถึงตัวเมือง ตะโละปาน๊ะ เป็นคามลายูแปลว่า ลาน
หรือทุ่งที่มีความร้อน เนื่องจากในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้มีลานกว้างและมีอากาศร้อนมาเนื่องจากมีต้นไม้
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น้ อ ย ต่ อ มาชาวบ้ า นได้ น าต้ น ไม้ ต่ า ง ๆ มาปลู ก ท าให้ ช าวบ้ า นได้ ตั้ ง ชื่ อ หมู่ บ้ า นแห่ ง นี้ ว่ า
บ้านตะโล๊ะปานะ
ม.4 บ้านลูโบ๊ะกาโล เนื้อทั้งหมดของหมู่บ้านลูโบ๊ะกาโล มีพ้ืนที่ 4,335 ไร่ ตั้งอยู่
หมู่ที่ 4 ตาบลปุโรง อยู่บนถนนทางหลวงชนบท ปุโรง - หน้าถ้า อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอกรงปินัง
ประมาณ 8

กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดยะลา 30

กิโลเมตร ระยะเวลา 35

นาที

ในการเดินทางจากหมู่บ้านถึงตัวเมือง
ข้อมูลที่ตั้งของตาบลปุโรง
ตาบลปุโรงตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอกรงปินังประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่
17.88 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ ติดกับ ตาบลเปาะเส้ง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา , ทิศใต้ ติดกับ ตาบลสะเอะ อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ,ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบล
กรงปินัง อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และทิศตะวันตก ติดกับ อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

แผนที่ตาบลปุโรง
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิป ระเทศของตาบลเป็นเนินสูง มีภูเ ขาตลอดแนว ด้า นทิศ ตะวัน ตกช่ วงบริเ วณ
ตอนกลางของตาบลเป็นที่ราบสูงและตลอดแนวของตาบลด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มเนื่องจากมี
แม่น้าปัตตานีไหลผ่านตลอด ทาให้บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 น้าท่วมทุกปี และ
นอกจากนี้ ภายในตาบล ยังมีเส้นทางคมนาคมตัดผ่านได้แก่ ถนน ร.พ.ช. สายบาโงยีรา-หน้าถ้าตัดผ่าน
ในแนวเหนือ-ใต้ ของทั้ง 4 หมู่บ้าน ส่วนหมู่ที่ 4 เป็นเนินสูงกว่า ซึ่งทิศใต้ติดกับหมู่ที่ 2

ของ

ตาบลสะเอะ และทิศเหนือติดตาบลเปาะเส้ง
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของตาบลปุโรง จะมีสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึง
เดือนพฤษภาคม และจะเป็นช่วงฤดูฝนในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนแต่ฝนจะหนักในช่วงประมาณเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี และจะมีอากาศเย็นเป็นบางช่วงเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขา
เนินสูงตลอดแนว
1.4 ลักษณะของดิน
ทรั พยากรดิ นนั บว่ าเป็ นปั จจั ยส าคั ญในการพั ฒนาชุ มชน ซึ่ งในพื้ นที่ ต าบลปุ โรงมี ลั กษณะ
ภูมิประเทศที่เป็นเนินสูง มีภูเขา และมีพื้นที่ที่ราบลุ่มบริเวณริมแม่น้าปัตตานี สภาพของดินจะมีหลายรูปแบบต่างๆ
ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ เช่น บริเวณที่ราบสูงมีการปลูกยางพาราและพืชทางการเกษตรต่างๆ บริเวณที่ราบ
ลุ่มลัก ษณะของดินเป็นดินทรายเป็นแหล่งที่หน่วยธุ รกิจได้ใ ช้ใ นการทาอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์
อย่างเช่น กิจการดูดทราย เป็นต้น
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้าตามธรรมชาติ
- แม่น้า
- คลอง
- ห้วย / ลาธาร
แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น

1
2
6

แห่ง
แห่ง
แห่ง

- สระน้า

4

แห่ง

- อ่างเก็บน้า

1

แห่ง

- บ่อบาดาลสาธารณะ

2

แห่ง

- บ่อน้าตื้น

20

แห่ง

- ประปาหมูบ่ ้าน

5

แห่ง
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
พื้นที่ตาบลปุโรงประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลจะประกอบอาชีพกรีดยางพารา ทาให้พื้นที่
ปุาไม้ส่วนใหญ่จะเป็นสวนยางพารา และสวนทุเรียน สวนลองกอง แต่จะมีบางพื้นที่บางส่วนที่เป็นที่
สาธารณประโยชน์จะมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีปุาไม้ ปุาไผ่ตามธรรมชาติบริเวณริมแม่น้า
ปัตตานี

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลปุโรงแบ่งเขตปกครองออกเป็น 4 หมูบ่ ้าน โดยแยกรายชื่อหมู่บ้านได้ ดังนี้
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่

1
2
3
4

หมู่บ้าน
บ้านโฉลง
บ้านปุโรง
บ้านตะโล๊ะปานะ
บ้านลูโบ๊ะกาโล

ขื่อผู้นาหมู่บ้าน
นายอาหามะ สะแต
นายอิสเห๊าะ เจ๊ะมะ
นายอับดุลเลาะ ดือราแม
นายมะสาเปอิง แวมะแซ

ตาแหน่ง
กานันตาบลปุโรง
ผูใ้ หญ่บ้าน หมูท่ ี่ 2
ผูใ้ หญ่บ้าน หมูท่ ี่ 3
ผูใ้ หญ่บ้าน หมูท่ ี่ 4

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง ยกฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และตั้งอยู่เลขที่ 26 / 3 หมู่ที่ 3 ตาบลปุโรง อาเภอกรงปินัง
จังหวัดยะลา ห่างจากที่วา่ การอาเภอกรงปินัง ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัด
ยะลาประมาณ 18 กิโลเมตร
2.2 การเลือกตั้ง
รายละเอียดจานวนผูม้ ีสทิ ธิ์เลือกตั้งในเขตตาบลปุโรง
จานวนที่จัดเลือกตั้ง
นายก
สมาชิก
1

8

จานวน
เขต
จานวน
เขต
เลือกตั้ง หน่วย
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง
4
1
1
2
1
3
1
4
1

หมูบ่ ้าน

หมูท่ ี่ 1
หมูท่ ี่ 2
หมูท่ ี่ 3
หมูท่ ี่ 4

บ้านโฉลง
บ้านปุโรง
บ้านตะโล๊ะปานะ
บ้านลูโบ๊ะกาโล
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รายละเอี ย ดนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ประกอบด้วย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
1.นายมะมิง
สะแต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2.นายฮาซัน
เปาะอิแตดาโอะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3.นายกอเดร์
ดือราแม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
4.นางสาวยูโซ๊ะ
ทาเฮ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
1.นายอิบรอเฮม
ดือราแม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2.นายอาซิ
เซะแง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
3.นายมะรอซี
ซามะ
สมาชิกสภาอบต. หมูท่ ี่ 1
4.นายดอรอแม
อาเร๊ะ
สมาชิกสภาอบต. หมูท่ ี่ 1
5.นายเจ๊ะอูมา
ดือราแม
สมาชิกสภาอบต. หมูท่ ี่ 2
6.นายดอรอฮิง
ดือราแม
สมาชิกสภาอบต. หมูท่ ี่ 2
7.นายหาซัน
แยแล
สมาชิกสภาอบต. หมูท่ ี่ 3
8.นายสุกรี
อาแยกาจิ
สมาชิกสภาอบต. หมูท่ ี่ 4

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
- ประชากรทั้งสิน้
5,404 คน
- แยกเป็น ประชากร ชาย 2,695 คน
ประชากร หญิง 2,709 คน
จานวนครัวเรือนและจานวนประชากรตามทะเบียนราษฏร์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
หมูท่ ี่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวน
จานวนประชากร
ร้อยละของผูน้ ับถือ
ครัวเรือน
ศาสนา
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) พุทธ
อิสลาม
1 บ้านโฉลง
483
1,250
1,283
2,533
100
2 บ้านปุโรง
217
564
566
1,130
100
3 บ้านตะโล๊ะปานะ 207
509
493
1,002
100
4 บ้านลูโบ๊ะกาโล
187
372
367
739
100
รวม
1,094 2,695
2709
5404
100
หมายเหตุ ข้อมูลสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
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3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
รายงานจานวนประชากร ข้อมูลจาเป็นขั้นพืน้ ฐาน ระดับตาบล ปี 2562
ตาบลปุโรง อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
หมู่ท่ี
1
2
3
4

หมู่บ้าน
บ้านโฉลง
บ้านปุโรง
บ้านตะโล๊ะปานะ
บ้านลูโบ๊ะกาโล
รวม

ครัวเรือน
483
217
207
187
1,094

ชาย (คน)
1,250
564
509
372
2,695

หญิง (คน)
1,283
566
493
367
2,709

รวม (คน)
2,533
1,130
1,002
739
5,404

หมายเหตุ : ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ประจาเดือนพฤษภาคม 2562

ข้อมูลจานวนประชากร เปรียบเทียบย้อนหลัง ปี 2560-2562
พื้นที่

1
2
3
4

จานวน
ครัวเรือน
หมู่ 1 โฉลง
475
หมู่ 2 ปุโรง
214
หมู่ 3 ตะโล๊ะปานะ 201
หมู่ 4 ลูโบ๊ะกาโล
186
รวม
1,076

2560
เพศชาย เพศหญิง จานวน
(คน)
(คน) ครัวเรือน
1,204 1,256 483
556
543 217
499 477 204
364
352 187
2,623 2,628 1,091

2561
เพศชาย เพศหญิง จานวน
(คน)
(คน) ครัวเรือน
1,234 1,276 483
562
556
217
504
490
207
368
360
187
2,668 2,682 1,094

2562
เพศชาย เพศหญิง
(คน)
(คน)
1,250 1,283
564
566
509
493
372 367
2,695 2,709

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพืน้ ที่จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนบ้านโฉลง ตั้งอยู่หมูท่ ี่ 1 ตาบลปุโรง อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
- โรงเรียนบ้านปุโรง ตั้งอยู่หมูท่ ี่ 2 ตาบลปุโรง อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาระดับมัธยมศึกษาในพืน้ ที่จานวน 1 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนอิสลามศาสนธรรมวิทยา ตั้งอยู่หมูท่ ี่ 1 ตาบลปุโรง อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
สถานศึกษาสอนศาสนาให้เด็ก ( รร.ตาดีกา ) ในตาบลปุโรง จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่
- หมูท่ ี่ 1 บ้านโฉลง
โรงเรียนตาดีกามากอมิลกียามิลดีน
- หมูท่ ี่ 1 บ้านโฉลง
โรงเรียนดารุลอิสซาน
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- หมู่ที่ 2 บ้านปุโรง
โรงเรียนอัครอวียะห์
- หมูท่ ี่ 3 บ้านตะโล๊ะปานะ โรงเรียนดารุสสาลาม
- หมูท่ ี่ 4 บ้านลูโบ๊ะกาโล โรงเรียนอัลอีบาดาตุลอิสลามียะห์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลปุโรง ได้แก่
- หมูท่ ี่ 1 บ้านโฉลง
ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ
- หมูท่ ี่ 2 บ้านปุโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- หมูท่ ี่ 3 บ้านตะโล๊ะปานะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- หมูท่ ี่ 4 บ้านลูโบ๊ะกาโล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
4.2 สาธารณสุข
ตาบลปุโรงมีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านโฉลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโฉลง
ตาบลปุโรง อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และมีอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. ) ประจาหมู่บ้าน
ในทุกหมู่บ้าน
4.3 อาชญากรรม
ในพืน้ ที่ตาบลปุโรงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพืน้ ที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่ อปูองกันการ
ก่ออาชญากรรมที่ส่งผลต่อชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
4.4 ยาเสพติด
เรื่องยาเสพติดทางองค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นประจาทุกปี และได้สนับสนุนให้กับ
ชมรมตาดีกาตาบลปุโรง ในการจัดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ห่างไกลสิ่งเสพติด โดยให้เด็กนักเรียนใน
ตาบลปุโรงเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความรักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการเล่น
กีฬา สร้างภูมิคมุ้ กัน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4.5 สังคมสงเคราะห์
มีการดูแลเรื่องเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในตาบลปุโรง รวมไปถึงการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผูด้ ้อยโอกาสในตาบล เป็นต้น
ข้อมูลเบี้ยยังชีพ -ผูส้ ูงอายุ
จานวน
369 คน
-ผูพ้ ิการ
จานวน
97 คน
-ผูป้ ุวยโรคเอดส์
จานวน
- คน
หมายเหตุ ที่มา : งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง พฤษภาคม 2562
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ตาบลปุโรงมีถนนทั้งหมด 75 สาย แยกเป็น
- ถนนลาดยาง
5 สาย
- ถนนคอนกรีต
30 สาย
- ถนนหินคลุก
18 สาย
- ถนนลูกรัง
22 สาย
ถนนเส้นทางสายหลัก ได้แก่
- ถนนสายโฉลง – กีเย๊าะ
- ถนนสายบาโงยีรา – หน้าถ้า ตัดผ่าน ม.1 – ม.2 และ ม.3
- ถนนสายโฉลง – ลูโบ๊ะกาโล ตัดผ่าน ม.1 – ม.4
5.2 การไฟฟ้า
(1) ไฟฟูาใช้ในครัวเรือน ประชาชนส่ว นใหญ่มีไฟฟูาใช้ภายในครัวเรือนทั้งหมด
1,094 คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
(2) ไฟฟูาสาธารณะในตาบล ในตาบลปุโรงมีไ ฟฟูาสาธารณะส่องสว่างเพื่อ
ความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน ซึ่งไฟฟูาสาธารณะจะมีทั้งที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลปุโรงเป็นผู้รับผิดชอบรวมทั้ง เป็นของหน่วยงานภายนอกเข้ามาดาเนินการติดตั้ง โดยส่วนใหญ่จะมี
การติดตั้งในพืน้ เขตชุมชน ทางโค้ง และจุดเสี่ยงต่างๆ
5.3 การประปา
ตาบลปุโรงมีประปาหมูบ่ ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในพืน้ ที่มี 3 แห่ง
- ประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโฉลง
- ประปาผิวดินขนาดกลาง (ริมแม่น้าปัตตานี) หมูท่ ี่ 2 บ้านปุโรง
- ประปาภูเขา หมูท่ ี่ 4 บ้านลูโบ๊ะกาโล
5.4 โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะในตาบล จานวน

-

แห่ง

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขประจาตาบลตั้งอยู่ที่หมูท่ ี่ 1 บ้านโฉลง 1 แห่ง
- ติดตั้งเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์ภายในหมูบ่ ้านแล้ว 3 แห่ง
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
เนื่องจากพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของตาบลปุโรง คือ ยางพารา เป็นการปลูก
เพื่อการค้า ในการเลี้ยงชีพในชีวิตประจาวัน ปัจจุบันการปลูกยางพารามีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจาก
สินค้าในปัจจุบันมีราคาแพง และราคาผลผลิตตกต่าเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คาดคะเนว่า
แนวโน้มการปลูกยางพาราอาจจะลดลงถ้าเกิดว่าราคาผลผลิตยังมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ
อาชีพประชากรในเขตพืน้ ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือการทาสวนยางพารา
และรองลงมาประกอบอาชีพทาสวนผลไม้ เช่น สวนทุเรียน ลองกอง สวนมะนาว เป็นต้น ปัจจุบันมีการ
ปลูกผักสวนครัวมากขึน้ เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน
6.2

การบริการ
ทางองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลปุ โ รงมี ก ารจั ด ให้ บ ริ ก ารรถน้ าจ านวน 1 คั น
สาหรับบริการน้าในช่วงฤดูแล้งและรถกู้ชีพกู้ภัยจานวน 1 คัน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
6.3 การท่องเที่ยว
ศูนย์สง่ เสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ( พืชสวน ) จังหวัดยะลา ตั้งอยู่เลขที่
118 หมู่ที่ 1 บ้านโฉลง ตาบลปุโรง มีพื้นที่ดาเนินการ 296 ไร่ 2 งาน เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวย
ที่สุดในตาบล นอกจากนีบ้ ริเวณริมแม่น้าปัตตานีที่อยู่ตรงข้ามกับกูแบปุโรงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่
ประชาชนในพื้นที่และให้ความสนใจ มีผู้คนจานวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอมปีที่ผ่านมา
6.4 อุตสาหกรรม
มีการประกอบกิจการดูดทรายบริเวณริมแม่น้าปัตตานี จานวน 1 แห่ง
6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
หน่วยธุรกิจในเขตตาบลปุโรง
(1) กิจการดูดทราย
-หมูท่ ี่ 1 บ้านโฉลง
(2) ตลาดนัด
-หมูท่ ี่ 1
-หมูท่ ี่ 2
-หมูท่ ี่ 3
-หมูท่ ี่ 4

บ้านโฉลง
บ้านปุโรง
บ้านตะโล๊ะปานะ
บ้านลูโบ๊ะกาโล

จานวน 1 แห่ง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
1
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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(2) ร้านค้าขายของทั่วไป
-หมูท่ ี่ 1 บ้านโฉลง
-หมูท่ ี่ 2 บ้านปุโรง
-หมูท่ ี่ 3 บ้านตะโล๊ะปานะ
-หมูท่ ี่ 4 บ้านลูโบ๊ะกาโล

จานวน 11
จานวน 6
จานวน 5
จานวน 5

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

(3) ร้านน้าชา
-หมูท่ ี่ 1
-หมูท่ ี่ 2
-หมูท่ ี่ 3
-หมูท่ ี่ 4

บ้านโฉลง
บ้านปุโรง
บ้านตะโล๊ะปานะ
บ้านลูโบ๊ะกาโล

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4
3
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

(4) ร้านวัสดุก่อสร้าง
-หมูท่ ี่ 1 บ้านโฉลง
-หมูท่ ี่ 2 บ้านปุโรง
-หมูท่ ี่ 3 บ้านตะโล๊ะปานะ
-หมูท่ ี่ 4 บ้านลูโบ๊ะกาโล

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

(5 ) ตลาดนัดชุมชน
-หมูท่ ี่ 1 บ้านโฉลง
-หมูท่ ี่ 2 บ้านปุโรง
-หมูท่ ี่ 3 บ้านตะโล๊ะปานะ
-หมูท่ ี่ 4 บ้านลูโบ๊ะกาโล

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2 แห่ง
2 แห่ง
- แห่ง
- แห่ง

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในพื้นที่ตาบลปุโรงทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์
- สถาบันทางศาสนา ประกอบด้วย
1. มัสยิด
5
แห่ง ได้แก่
- หมูท่ ี่ 1 บ้านโฉลง
มัสยิดมากอมิลกียามิลดีน
- หมูท่ ี่ 1 บ้านโฉลง
มัสยิดดารุลอิสซาน
- หมูท่ ี่ 2 บ้านปุโรง
มัสยิดอัครอวียะห์
- หมูท่ ี่ 3 บ้านตะโล๊ะปานะ
มัสยิดดารุสสาลาม
- หมูท่ ี่ 4 บ้านลูโบ๊ะกาโล
มัสยิดอัลอีบาดาตุลอิสลามียะห์
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2. สุเหร่า
- หมูท่ ี่
- หมูท่ ี่
- หมูท่ ี่
- หมูท่ ี่
- หมูท่ ี่
- หมูท่ ี่
- หมูท่ ี่

7
แห่ง ได้แก่
1 บ้านโฉลง
1 บ้านโฉลง
1 บ้านโฉลง
1 บ้านโฉลง
2 บ้านปุโรง
3 บ้านตะโล๊ะปานะ
4 บ้านลูโบ๊ะกาโล

สุเหร่าบูเกะดาตู
สุเหร่าราดู
สุเหร่าปาแดรู
สุเหร่าบือญา
สุเหร่าตะโละลาย
สุเหร่าตะโล๊ะปานะ
สุเหร่าตือลาฆอตีโม

7.2 ประเพณีและงานประจาปี
เมาลิด คื อ การราลึก ถึงท่านนบีมูฮั มหมัด ซ็อลฺ ฯ ( ศาสดาองค์สุดท้ายของ
ศาสนาอิสลาม ) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนบีมุฮัมหมัด ซึ่งตรงกับวันที่ 12 เดือนเราะบีอุลเอาวัล
ตามปีปฎิทินจันทรคติของอิสลาม
กิจกรรมงานเมาลิด หรือ เมาลูด โดยภาษาแล้วแปลว่าการเกิด แต่คานี้ได้ถูก
นามาใช้ เพื่อหมายถึง การเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดของใครคนใดคนหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ เช่น วันคล้ายวันเกิดของท่านนบีมุฮัมหมัด ซึ่งตรงกับวันที่ 12 เดือนเราะบีอุลเอาวัล
ตาม
ปีปฎิทินจันทรคติของอิสลาม การจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านนบีมุฮัมหมัดไม่เคยมี
ขึ้นในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ และก็ไม่มีหลักฐานว่าบรรดาสาวกของท่านเคยจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องใน
โ อ ก า ส นี้ จ น ก ร ะ ทั่ ง ม า ถึ ง ส มั ย ร า ช ว ง ศ์ ฟ า ฎิ มี ย ะ ซึ่ ง อ รุ่ ง เ รื อ ง อ ยู่ ใ น อี ยิ ป ต์ ร ะ ห ว่ า ง
ฮ.ศ.487-515 ( ค.ศ.1095-1121 ) งานเมาลิดนบีจึงได้เกิดขึน้ และมิใช่แต่เฉพาะเมาลิดนบีเท่านั้น
แต่ยังมีเมาลิดสาหรับอะลี และฟาฎิมะห์ด้วย เพราะในยุคนี้เป็นยุคที่พวกชีอะห์มีอานาจ
การ
จัด งานเมาลิด ในเวลานั้นกระทากันแบบง่าย ๆ โดยการที่บุคคลระดับสูงของสังคมตั้งขบวนเดินไปยั ง
พระราชวังของเคาะลีฟะฮ์ เพื่อไปฟังปาฐกถาธรรมจากผู้รู้หรือเคาะลีฟะฮ์ เสร็จแล้วก็เป็นอันจบงาน
การจัดงานเมาลิดอย่างหรูหราเพิ่มจะมีขึ้นในปี ฮ.ศ.604 ( ค.ศ. 1207 ) ในสมัยของอัลมาลิกมุซ็อฟฟัร
น้องเขยของเศาะลาฮุด ดีน เนื่องจากเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ฝุายมุสลิมทาสงครามกั บพวกคริสเตีย น
ตะวันตก ทาให้มีการสันนิษฐานกันว่ามุสลิมอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากชาวคริสเตียนในการจัดงานวัน
เกิดให้แก่ท่านนบีอีซาหรือพระเยซู ดังนัน้ การจัดงานเมาลิดในช่วงเวลานี้จึงเป็นงานใหญ่โตประจาปี ที่
ต้องมีการเตรียมตัวกันเป็นเวลาหลายวัน ในคืนก่อนวันเมาลิด ถนนหนทาง บ้านเรือน และราชวังจุถูก
ประดับไปด้วยคบไฟและโคมไฟสว่างไสว หลังจากนมาซมัฆริบก็จะมีขบวนแห่ไปตามถนน ในวันรุ่งขึ้น
ฝูงชนก็จะมาชุมนุมกันหน้าหอคอยสูงซึ่งถูกสร้างไว้ให้เจ้าเมืองหรือกษัตริย์กล่าวปราศรัยกับประชาชน
นอกจากนั้นก็จะมีการสวนสนามโดยทหารกองเกียรติยศ การแจกเสื้อคลุมเกียรติยศให้แก่คนสาคัญที่มา
ร่วมงานและการเลี้ยงอาหาร ซึ่งเจ้าเมืองจะเตรียมไว้ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน การจัดงานเมาลิดได้
กลายเป็นประเพณีของมุสลิมในส่วนต่าง ๆ ของโลกในเวลาต่อมา ซึ่งในแต่ละประเทศหรือแต่ละสังคมจะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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มีกิจกรรมของงานที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนสาคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือ การนาเอาเรื่องราวและ
เกียรติประวัติของท่านนบีมุฮัมหมัดมาเล่าทบทวนในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่บรรดามุสลิมได้ราลึกถึง
2. การเข้าสุหนัต หรือ มาโซ๊ะยาวี หรือ ฆีตาน ถือเป็นซุนนะห์ของท่านนบีทุกท่าน
( ศาสดาของศาสนาอิสลาม )
ซุนนะห์ หมายถึ ง แบบอย่างการปฏิบัติ คาสอนของนบีมุฮั มหมัดและสิ่งที่ท่าน
ยอมรับ ดังนั้น การเข้าสู่พิธีเข้าสุหนัตนิยมทาในวัยเด็ก เพื่อความสะอาดของร่างกาย ในสมัยก่อนชาว
มุสลิมส่วนมากนิยมเข้าพิธีสุหนัตกับหมอแผนโบราณ หรือ ที่ชาวมุสลิมเรียกว่า “ โต๊ะมูเด็ง “ แต่ใน
ปัจจุบันเพื่อความสะดวกจึงใช้แพทย์มุสลิมเป็นผู้ทาพิธีการเข้าสุหนัต
3. อาซูรอ : ชื่อของวันที่ 10 เดือนมุฮัรฺร็อม ซึ่งเดิมทีมีตานานเล่าสืบทอดกันมาโดย
ไม่มีหลักฐานนาชัดว่าวันอาซูรอเป็นวันที่นบีนูฮฺ ลงจากเรือหลังจากน้าท่วมโลกครั้งใหญ่ได้ลดลง เมื่อ
ท่านลงจากเรือ ท่านได้เอาเมล็ดพืชและเมล็ดข้าวที่นาติดเรือมาหุงข้าวด้วยกันเพื่อเลี้ยงคนที่ติดตามมา
กับท่าน ดังนั้น เมื่อมาถึ งวันนี้ ชุมชนมุสลิมบางแห่งจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์
ดังกล่าวด้วยการเอาข้าว ถั่ว งา และ ผลไม้บางชนิดมากวนเป็นอาหารและแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้าน
และคนยากจน
4. การถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน (ชื่อของเดือนที่ 9 ของปฏิทินทางจันทรคติของ
อิสลาม ) ของทุกปี ซึ่งศาสนาอิสลามกาหนดให้มุสลิมทั่วโลกถือศีลอดด้วยการงดเว้นจากการกิน การ
ดื่ม และอดกลั้นจากอารมณ์ใฝุต่าทั้งหลายตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตก
ทั้งนี้
เพื่อเป็นการฝึกฝนมุสลิมให้เกิดความยาเกรงต่ออัลลอฮฺ
4.1 อีดิลฟิฎรฺ คือ เทศกาลเฉลิมฉลองการสิ้นสุดการถือสีลอดในเดือนรอมฎอน
ของมุส ลิม ดั งนั้น วั นอีดิล ฟิฎรฺจึงตรงกั บ วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล ซึ่งเป็นเดือนถั ดไปจากเดือน
รอมฎอนตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม
ในวั น อี ดิ ล ฟิ ฎ รฺ มุ ส ลิ ม จะเริ่ ม การเฉลิ ม ฉลองด้ ว ยการช าระล้ า งร่ า งกาย
ให้ส ะอาดและสวมใส่เ สื้อผ้า ชุด ใหม่หรือ ชุดที่ดี ที่สุดเพื่อไปร่วมกั นประกาศความยิ่ งใหญ่ ของอั ลลอฮฺ
และละหมาดรวมกั น ที่ มั ส ยิ ด ในตอนเช้ า หลั ง จากละหมาดเสร็ จ ก็ จ ะฟั ง คุ ฏ บ๊ ะ ฮฺ (ปาฐกถาธรรม)
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เสร็จแล้วต่างคนก็จะขออภัย และให้อภัยซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นจะแยกย้ายกันไป
เยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพ่นี ้อง และสังสรรค์ร่นื เริงกันในของเขตของศาสนา
4.2 อีดลิ อัฏฮา จะตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ ซึ่งเป็นวันถัดไปจากวันที่ 9
อันเป็นวันที่ผู้ประกอบพิธีฮั จญ์จะต้องไปพัก ชุมชนกันขอพรต่อัลลอฮฺที่ทุ่งอะรอฟะฮฺ การเฉลิมฉลอง
เทศกาลอีดิลอัฏฮาจะคล้ายกับการเฉลิมฉลองเทศกาลอีดิลฟิฎรฺ แต่จะมีกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มเติม
ขึน้ มาอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ การเชือดสัตว์พลี หรือการทพกรุบ่าน หลังจากเสร็จสิ้นการละหมาด และ
การฟังคุฏบ๊ะฮฺ (ปาฐกถาธรรม) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในตอนเช้า ทั้งนี้ เพื่อจะนาเอาเนื้อสัตว์ที่ถูกเชือดมา
แจกจ่ายทาเป็นอาหารเช้ากินกัน
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
(1) ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
สาหรับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปุโรงได้มีการ
สนับ สนุนและส่งเสริมภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่น โดยจัดโครงการจากธรรมชาติสู่ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนได้รู้จักคุณค่าและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตอ่ ไป
(2) ภาษาถิ่น
ด้านการใช้ภาษาของคนตาบลปุโ รงส่วนใหญ่ จะใช้ภาษามลายู ถิ่นในการ
ติดต่อสื่อสาร
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
แหล่ ง น้ าในพื้ น ที่ ต าบลปุ โ รง มี ทั้ ง แหล่ ง น้ าที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น และแหล่ ง น้ าตาม
ธรรมชาติ โดยแหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วย บ่อน้าตื้น บ่อบาดาล สระน้า ประปาหมู่บ้าน
เป็ น ต้ น ส่ ว นแหล่ ง น้ าตามธรรมชาติ ประกอบด้ ว ย แม่ น้ า และล าคลองที่ ไ หลผ่ า นจากหมู่ ที่ 4
บ้านลูโบ๊ะกาโล –หมูท่ ี่ 3 บ้านตะโล๊ะปานะ และหมูท่ ี่ 1 บ้านโฉลง ไหลลงสู่แม่น้าปัตตานีที่ไหลผ่านหมู่ที่
1 บ้านโฉลง และหมูท่ ี่ 2 บ้านปุโรง
8.2 ป่าไม้
พืน้ ที่ตาบลปุโรงประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลจะประกอบอาชีพกรีดยางพารา ทาให้
พืน้ ที่ปุาไม้ส่วนใหญ่จะเป็นสวนยางพารา และสวนทุเรียน สวนลองกอง แต่จะมีบางพื้นที่บางส่วนที่เป็นที่
สาธารณประโยชน์จะมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีปุาไม้ ปุาไผ่ตามธรรมชาติบริเวณริมแม่น้า
ปัตตานี
8.3 ภูเขา
ตาบลปุโรงเป็นพืน้ ที่ที่มเี นินเขาตลอดแนวส่วนใหญ่
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติของปุโรงมีความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งแหล่งน้าตามธรรมชาติ
ภูเขา และปุาไม้นานาชนิด
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9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
แบบสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
หมูบ่ ้าน โฉลง หมู่ที่ 1 ตาบลปุโรง องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
จานวนประชากรทั้งหมด 2,513 คน ชาย 1,235 คน หญิง 1,278 คน
ครัวเรือนทั้งหมด 483 ครัวเรือน พื้นทีท่ ั้งหมด 6,358 ไร่
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร
ประเภทของการทาการเกษตร

จานวน

2.1) ทานา  ในเขต
ชลประทาน

- ครัวเรือน
- ไร่
2 ครัวเรือน
6 ไร่
264 ครัวเรือน
2,035 ไร่
42 ครัวเรือน
173 ไร่
53 ครัวเรือน
80 ไร่
9 ครัวเรือน
8 ไร่
10 ครัวเรือน
14 ไร่
11 ครัวเรือน
7 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

 นอกเขต
ชลประทาน
2.2) ทาสวน สวนยางพารา
สวนทุเรียน
สวนลองกอง
สวนส้มโชกุน
สวนมังคุด
สวนเงาะ
2.3) ทาไร่

 ไร่อ้อย
 ไร่ขา้ วโพด

2.4) อื่นๆ

 ไร่มัน
สาปะหลัง
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
- กก./ไร่

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร่)
- บาท/ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
- บาท/ไร่

350 กก./ไร่

4,000 บาท/ไร่

5,250 บาท/ไร่

251 กก./ไร่

18,000 บาท/ไร่

3,514 บาท/ไร่

594 กก./ไร่

17,800 บาท/ไร่

9,504 บาท/ไร่

419 กก./ไร่ 10,400 บาท/ไร่

7,542 บาท/ไร่

2,000 กก./ไร่

20,000 บาท/ไร่

70,000 บาท/ไร่

531 กก./ไร่

9,400 บาท/ไร่

7,965 บาท/ไร่

489 กก./ไร่ 10,700 บาท/ไร่

3,423 บาท/ไร่

- กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในทาการเกษตร
ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
แหล่งน้า

เพียงพอ

ทางการเกษตร

ผ่านมา(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบ
โปรดระบุ
หากไม่เพียงพอ

-

3.1) ปริมาณน้าฝน

-

หมู่บ้านนี้มีน้าอุปโภค
บริโภค

แหล่งน้า

จานวน(แห่ง)

ทางการเกษตร

ความเพียงพอของน้า

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ
(แห่ง)

3.2แหล่งน้าธรรมชาติ
1.แม่นา้

1

1

2.ห้วย/ลาธาร

5

-

3.คลอง

1

-

4.หนองน้า/บึง

-

-

5.น้าตก

-

-

1.แก้มลิง

-

-

2.อ่างเก็บน้า

1

-

3.ฝาย

-

-

4.สระ

2

2

5.คลองชลประทาน

-

-

6.อื่นๆ(โปรดระบุ)

-

-

6.อื่นๆ( โปรดระบุ)
6.1)

6.2)

6.3)
3.3 แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น

6.1

ม.ค.
ก.พ.
มี. ค.
เม.ย.
พ. ค.
มิ. ย.
ก. ค.
ส. ค.
ก. ย.
ต. ค.
พ. ย.
ธ. ค.

6.2

6.3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค)
ความเพียงพอของน้า
แหล่งน้า

จานวน
( แห่ง )

การใช้งาน
ใช้ได้
(แห่ง)

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)

อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี

หมู่บ้านนี้มีนาอุ
้ ปโภค

-

4.1 บ่อบาดาล
สาธารณะ

2

4.2 บ่อน้าตื้น

5

5

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2

1

-

1

-

-

-

-

(ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา
ส่วนภูมภิ าค
4.5 แหล่งน้า

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด

-

สาธารณะ
4.3 ประปาหมูบ่ ้าน

บริโภค

เพียงพอ
(แห่ง)

2

หากไม่เพียงพอ

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ ระบุ
4.6.

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่บ้าน ปุโรง หมูท่ ี่ 2 ตาบลปุโรง องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
จานวนประชากรทั้งหมด 1,125 คน ชาย 562 คน หญิง 563 คน
ครัวเรือนทั้งหมด 217 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 5,202 ไร่
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร
ประเภทของการทา
การเกษตร
2.1) ทานา  ในเขต
ชลประทาน
 นอกเขต
ชลประทาน
2.2) ทาสวน สวนยางพารา
สวนทุเรียน
สวนลองกอง
สวนมังคุด
สวนเงาะ
2.3) ทาไร่

 ไร่อ้อย
 ไร่ขา้ วโพด

2.4) อื่นๆ

 ไร่มัน
สาปะหลัง
 อื่นๆ (โปรด
ระบุ)

จานวน

-

ครัวเรือน
ไร่
- ครัวเรือน
ไร่
165 ครัวเรือน
3,502 ไร่
33 ครัวเรือน
166 ไร่
49 ครัวเรือน
73 ไร่
10 ครัวเรือน
11 ไร่
8 ครัวเรือน
5 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
-

กก./ไร่

-

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร่)
-

กก./ไร่

บาท/ไร่
-

ราคาขายโดย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
-

บาท/ไร่

บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

251 กก./ไร่

18,000 บาท/ไร่

3,514 บาท/ไร่

594 กก./ไร่

17,800 บาท/ไร่

9,504 บาท/ไร่

419 กก./ไร่

10,400 บาท/ไร่

7,542 บาท/ไร่

531 กก./ไร่

9,400 บาท/ไร่

7,965 บาท/ไร่

489 กก./ไร่ 10,700 บาท/ไร่

3,423 บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร

แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2แหล่งน้าธรรมชาติ
1.แม่นา้
2.ห้วย/ลาธาร
3.คลอง
4.หนองน้า/บึง
5.น้าตก
6.อื่นๆ( โปรดระบุ)
6.1)
6.2)
6.3)
3.3 แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึน้
1.แก้มลิง
2.อ่างเก็บน้า
3.ฝาย
4.สระ
5.คลองชลประทาน
6.อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในทา
การเกษตร
ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)
กรณีทที่ ราบโปรดระบุ
จานวน(แห่ง)

1
1
-

1
-

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านนี้มีนาอุ
้ ปโภค
บริโภค
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด

ความเพียงพอของน้า
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ (แห่ง)
1
1
-

1
-

ม.ค.
ก.พ.
มี. ค.
เม.ย.
พ. ค.
มิ. ย.
ก. ค.
ส. ค.
ก. ย.
ต. ค.
พ. ย.
ธ. ค.

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

หน้า 19

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค)
แหล่งน้า

จานวน
( แห่ง )

การใช้งาน
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
(แห่ง) (แห่ง)
-

-

ความเพียงพอของน้า
อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
เพียงพอ
(แห่ง
-

4.1 บ่อบาดาล
สาธารณะ

-

4.2 บ่อน้าตื้น
สาธารณะ

5

5

-

-

4.3 ประปาหมูบ่ ้าน
(ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา
ส่วนภูมภิ าค

1

-

-

-

-

-

-

-

4.5 แหล่งน้า
ธรรมชาติ

2

1

-

1

4.6 อื่นๆ ระบุ
4.6. 1

-

-

-

-

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านนี้มีนาอุ
้ ปโภค
บริโภค
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่บ้าน ตะโล๊ะปานะ หมู่ที่ 3 ตาบลปุโรง องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
อาเภอกรงปินัง
จังหวัดยะลา
จานวนประชากรทั้งหมด 996 คน ชาย 502 คน หญิง 494 คน
ครัวเรือนทั้งหมด 207 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 3,757 ไร่
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร
ประเภทของการทาการเกษตร

2.1) ทานา  ในเขต
ชลประทาน
 นอกเขต
ชลประทาน
2.2) ทาสวน สวนยางพารา
สวนทุเรียน
สวนลองกอง
สวนมังคุด
สวนเงาะ
2.3) ทาไร่

 ไร่อ้อย
 ไร่ขา้ วโพด

2.4) อื่นๆ

 ไร่มัน
สาปะหลัง
 อื่นๆ (โปรด
ระบุ)

จานวน

-

ครัวเรือน
ไร่
2 ครัวเรือน
4 ไร่
141 ครัวเรือน
1,634 ไร่
14 ครัวเรือน
27 ไร่
47 ครัวเรือน
68 ไร่
8
ครัวเรือน
11 ไร่
7 ครัวเรือน
6 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
-

กก./ไร่

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร่)
-

ราคาขายโดย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
- บาท/ไร่

บาท/ไร่

350 กก./ไร่

4,000 บาท/ไร่ 5,250 บาท/ไร่

251 กก./ไร่

18,000 บาท/ไร่ 3,514 บาท/ไร่

594 กก./ไร่

17,800 บาท/ไร่ 9,504 บาท/ไร่

419 กก./ไร่

10,400 บาท/ไร่ 7,542 บาท/ไร่

531 กก./ไร่

9,400 บาท/ไร่

7,965 บาท/ไร่

489 กก./ไร่ 10,700 บาท/ไร่ 3,423 บาท/ไร่
-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร

แหล่งน้า
ทางการเกษตร

3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2แหล่งน้าธรรมชาติ
1.แม่นา้
2.ห้วย/ลาธาร
3.คลอง
4.หนองน้า/บึง
5.น้าตก
6.อื่นๆ( โปรดระบุ)
6.1)
6.2)
6.3)
3.3 แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึน้
1.แก้มลิง
2.อ่างเก็บน้า
3.ฝาย
4.สระ
5.คลองชลประทาน
6.อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในทา
การเกษตร
ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)
กรณีทที่ ราบโปรดระบุ
จานวน(แห่ง)

ความเพียงพอของน้า
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ (แห่ง)

1
1
-

-

1
-

-

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านนี้มีนาอุ
้ ปโภค
บริโภค
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด

ม.ค.
ก.พ.
มี. ค.
เม.ย.
พ. ค.
มิ. ย.
ก. ค.
ส. ค.
ก. ย.
ต. ค.
พ. ย.
ธ. ค.
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค)
แหล่งน้า

จานวน
( แห่ง )

การใช้งาน
ใช้ได้ ใช้ไม่ได้
(แห่ง) (แห่ง)
-

-

ความเพียงพอของน้าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี
เพียงพอ
(แห่ง
-

4.1 บ่อบาดาล
สาธารณะ

-

4.2 บ่อน้าตื้น
สาธารณะ

5

5

-

-

4.3 ประปาหมูบ่ ้าน
(ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา
ส่วนภูมภิ าค

1

1

-

-

-

-

-

-

4.5 แหล่งน้า
ธรรมชาติ

1

-

-

-

4.6 อื่นๆ ระบุ
4.6. 1

-

-

-

-

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านนี้มีนาอุ
้ ปโภค
บริโภค
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่บ้าน ลูโบ๊ะกาโล หมูท่ ี่ 4 ตาบลปุโรง องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
จานวนประชากรทั้งหมด 731 คน ชาย 369 คน หญิง 362 คน
ครัวเรือนทั้งหมด 187 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 4,335 ไร่
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร
ประเภทของการทา
การเกษตร
2.1) ทานา  ในเขต
ชลประทาน
 นอกเขต
ชลประทาน
2.2) ทาสวน สวนยางพารา
สวนทุเรียน
สวนลองกอง
สวนมังคุด
สวนเงาะ
2.3) ทาไร่

 ไร่อ้อย
 ไร่ขา้ วโพด

2.4) อื่นๆ

 ไร่มัน
สาปะหลัง
 อื่นๆ (โปรด
ระบุ)

จานวน
-

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ครัวเรือน
- กก./ไร่
ไร่
- ครัวเรือน
- กก./
- ไร่
ไร่
104 ครัวเรือน 251 กก./ไร่
2,431 ไร่
20 ครัวเรือน 594 กก./ไร่
48 ไร่
47 ครัวเรือน 419 กก./ไร่
71 ไร่
7 ครัวเรือน 531 กก./ไร่
9 ไร่
9 ครัวเรือน
489 กก./ไร่
7 ไร่
- กก./ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
ครัวเรือน
กก./ไร่
ไร่
ครัวเรือน
- กก./ไร่
ไร่
ครัวเรือน
- กก./ไร่
ไร่

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร่)
-

บาท/ไร่
-

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
-

บาท/ไร่

บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

18,000 บาท/ไร่

3,514 บาท/ไร่

17,800 บาท/ไร่

9,504 บาท/ไร่

10,400 บาท/ไร่

7,542 บาท/ไร่

9,400 บาท/ไร่

7,965 บาท/ไร่

10,700 บาท/ไร่

3,423 บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร

แหล่งน้า
ทางการเกษตร

3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

3.2แหล่งน้าธรรมชาติ
1.แม่นา้

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในทา
การเกษตร
ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปี
ที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)
กรณีทที่ ราบโปรดระบุ
จานวน(แห่ง)

3.คลอง
4.หนองน้า/บึง
5.น้าตก
6.อื่นๆ( โปรดระบุ)
6.1)
6.2)
6.3)
3.3 แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึน้
1.แก้มลิง

-

1
-

-

-

2.อ่างเก็บน้า
3.ฝาย
4.สระ
5.คลองชลประทาน
6.อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1

ความเพียงพอของน้า
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ (แห่ง)

-

2.ห้วย/ลาธาร

1
-

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านนี้มีนาอุ
้ ปโภค
บริโภค
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด

-

ม.ค.
ก.พ.
มี. ค.
เม.ย.
พ. ค.
มิ. ย.
ก. ค.
ส. ค.
ก. ย.
ต. ค.
พ. ย.
ธ. ค.
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค)
แหล่งน้า

จานวน
( แห่ง )

การใช้งาน
ใช้ได้ ใช้ไม่ได้
(แห่ง) (แห่ง)
-

-

ความเพียงพอของน้าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี
เพียงพอ
(แห่ง
-

4.1 บ่อบาดาล
สาธารณะ

-

4.2 บ่อน้าตื้น
สาธารณะ

5

5

-

-

4.3 ประปาหมูบ่ ้าน
(ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา
ส่วนภูมภิ าค

-

-

-

-

1

1

-

-

4.5 แหล่งน้า
ธรรมชาติ

1

1

-

-

4.6 อื่นๆ ระบุ
4.6. 1

-

-

-

-

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านนี้มีนาอุ
้ ปโภค
บริโภค
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
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โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง
ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ กันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป
ตามที่ กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา พระราชบัญญัติการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติ เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการ ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง กาหนดมาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่ว นดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เป็นไปตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการ
จัดทา ร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการ
จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่ กฎหมายกาหนด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่ การ
ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
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วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
เขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจาก ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี สุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงทางพลั งงานและอาหาร ความสามารถในการรัก ษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้ก าร
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก
และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มศี ักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอ้ ยกว่า
ยุทธศาสตร์ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น
จาเป็นจะต้องมีก ารวางแผนและก าหนดยุท ธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการ
บูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน
ในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่ นวระนาบมากขึ้น
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสูช่ าติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มคี ุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

หน้า 30

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ ต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มขี นาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เปูาหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุม่ วัยมีทักษะและความรูค้ วามสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ
แนวทางการพัฒนา
• ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
• พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์มที ักษะการท่างานและการใช้ชีวติ ที่
พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
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• ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
• พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผูส้ ูงอายุให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึน้
• การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
เปูาหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนา
• ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและผูเ้ ชี่ยวชาญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
• ส่งเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา
• พัฒนาคุณภาพครู
• พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
• ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
เปูาหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
• พัฒนารูปแบบการออกกาลังกายและโภชนาการ
• ควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
• สร้างกลไกในการจัดท่านโยบายสาธารณะที่ตอ้ งคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
เปูาหมายที่ 4 คนไทยมีจติ สานึกพลเมืองและมีคา่ นิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
• การเสริมสร้างความอยู่ดีมสี ุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ
• การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีและภาคธุรกิจท่าธุรกิจเพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เปูาหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มฐี านะทางเศรษฐกิจสังคม
แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศเพื่อขยายความ
คุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้
• การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากโดยสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชน
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เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในชุมชนส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรูใ้ นชุมชนส่งเสริม
การประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ
• การกาหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่ม
คนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สนิ จัดสรร
งบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นที่ที่มกี ารกาหนดเปูาหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อม
ล้าในสังคมควบคู่ไปกับเปูาหมายทางเศรษฐกิจ
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพืน้ ฐานทางสังคมของภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
• การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40
ที่มีรายได้ต่าสุดอาทิการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มคี ุณภาพให้แก่กลุ่มเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง
การจัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพืน้ ที่หา่ งไกลการเพิ่มแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทาง
สังคมและสวัสดิการ
• การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคโดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มสี ่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน
• การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม
• การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง
• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ
• พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
• ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
• ปรับโครงสร้างฟื้นฟูและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน
• ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม
• กระจายอานาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดบริการสาธารณะ
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แนวทางการพัฒนาด้านการเงินโดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน
ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆและเพิ่มประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกที่สนับสนุนดาเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เปูาหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
แนวทางการพัฒนา
• การพัฒนาภาคการเกษตรโดยพัฒนาแหล่งน้าขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ท่ากินเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร
• การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบันและ
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต
• การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวโดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนภาคบริการและการท่องเที่ยวและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
• การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุนเพื่อรองรับความเป็นชาติการค้า
• การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันอาทิฝมี อื แรงงานระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาและกฎระเบียบต่างๆ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
แนวทางการพัฒนา
• อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้
• ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
• พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ
• คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
• วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่
เปูาหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าในพืน้ ที่ 25 ลุ่มน้าของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย
และเท่าเทียม
แนวทางการพัฒนา
• สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้าทั้ง 25 ลุ่มน้า
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบอย่างยั่งยืน
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• นากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
• สร้างความมั่นคงและเท่าเทียมด้านน้าเพื่อการบริโภคอุปโภคและน้าเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต
เปูาหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ
แนวทางการพัฒนา
• เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
• เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้าและอากาศ
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาทิการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เปูาหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แนวทางการพัฒนา
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
• การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง และ
ยั่งยืน
เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป
แนวทางการพัฒนา
• จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
• เสริมสร้างความมั่นคงและปูองกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ
เปูาหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตย
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เปูาหมายที่ 3 พืน้ ที่จังหวัดชายแดนใต้มเี ศรษฐกิจดีข้นึ และประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
• ขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจเข้าถึงพัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ที่
เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพิ่มขึน้
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาศักยภาพและความพร้อมกาลังปูองกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
• ดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล
เปูาหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ากว่าอันดับที่
10 ของโลก
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพ
เปูาหมายที่ 6 สาธารณภัยต่างๆมีแนวโน้มลดลง
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบการแจ้งเตือนการปูองกันการเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย
เปูาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้
อยู่ในอันดับสองของอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
• ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ทันสมัยคล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า
• ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐเพื่อให้การจัดสรรและการใช้จา่ ยมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
• เร่งทบทวนการกระจายอานาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข
• พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร
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• เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุน
ของท้องถิ่น
เปูาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50
แนวทางการพัฒนา
• ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
• ปูองกันการทุจริตโดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต
• วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
เปูาหมายที่ 4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอานวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเป็น
ธรรม
แนวทางการพัฒนา
• ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบขนส่งทางรางขนส่งสาธารณะในเขตเมืองโครงข่ายทางถนนระบบขนส่งทางอากาศ
และระบบขนส่งทางน้า
เปูาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม
แนวทางการพัฒนา
• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนา
ระบบการกากับดูแลในระบบขนส่ง
เปูาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระบบการอ่านวย
ความสะดวกทางการค้าและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ
เปูาหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน
แนวทางการพัฒนา
• ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
• จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
• เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
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• ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานใน
ภูมภิ าคอาเซียน
เปูาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
• ส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะของประชาชน
• สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เปูาหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้าประปา)
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบน้าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
• บริหารจัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
• เร่งรัดการลดอัตราน้าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ่ารุงรักษาเชิงปูองกันของระบบประปาทั่ว
ประเทศ
• เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวจิ ัยและนวัตกรรม
เปูาหมายที่ 1 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP
และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30
แนวทางการพัฒนา
• เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมและผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเสริมสร้าง
นวัตกรรมภาคธุรกิจพัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อให้
เกิดประโยชน์คมุ้ ค่า
• พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวจิ ัยและนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร
10,000 คน
แนวทางการพัฒนา
• เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับความ
ต้องการในอนาคตเร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
• พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
• พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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• ดึงดูดบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศให้มาท่างานในประเทศ
ไทย
• ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวศิ วกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
• ส่งเสริมการเรียนรู้สกู่ ารเป็นผู้ประกอบการ
• พัฒนาตลาดรองรับงานส่าหรับบุคลากรวิจัย
เปูาหมายที่ 3 เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยีจัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30
แนวทางการพัฒนา
• ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสาคัญๆให้เกิดประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน
• สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ
• สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆและหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน
• เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
• สนับสนุนให้เกิดการร่วมท่างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
ทดลองระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
แนวทางการพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการ
• ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดให้มรี ะบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย
• ส่งเสริมให้มีราชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์ผา่ นทางกลไกที่มอี ยู่
• ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
• ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท่าแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
เปูาหมายที่ 1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงและมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็น
ธรรมมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ /
เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
• พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
• พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มมี ูลค่าเพิ่มสูง
• ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
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• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
• ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปูาหมายที่ 2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจดี
และการเดินทางสะดวก
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาเมืองหลักพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรักษาอัตลักษณ์ของเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเมือง
• พัฒนาเมืองสาคัญอาทิกรุงเทพฯเมืองปริมณฑลขอนแก่นนครราชสีมาภูเก็ตหาดใหญ่และเมือง
ใหม่บริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่เกิดขึ้นใหม่ที่สาคัญ
เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
• เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่ฐานเศรษฐกิจหลัก
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพื่อรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน
และการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ
เป้าหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม
แนวทางการพัฒนา
• ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
• สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และยกระดับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพืน้ ที่
• ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีสว่ นร่วมและได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
• บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์การค้าการบริการและ
การลงทุน
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แนวทางการพัฒนา
• เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุ่ม
อาเซียนและอนุภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
เป้าหมายที่ 3 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกัน
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
• ส่งเสริม Outward Investment เพื่อขยายฐานการผลิตการค้าการบริการของผู้ประกอบการไทย
สร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทยและพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า
(Trading Nation)
เป้าหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณ์ท่ดี ีเป็นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่
มาตรฐานดาเนินการต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
• มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุน้ ส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มคี วามเสมอภาคกัน
เป้าหมายที่ 5 ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมี
ส่วนร่วมสาคัญในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
• การสร้างความเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศ
• การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค
เป้าหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ท่สี ่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขันการขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่
แนวทางการพัฒนา
• บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคใต้ชายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพื ชเศรษฐกิจหลัก
ยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล ซึ่งยังใช้ รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพื่อการ
ส่งออก ทาให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อภาวะการค้าและ การลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งทา
การประมงที่สาคั ญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
รวมทั้งมีพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดน มีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงการ
พัฒนาระหว่างพื้นที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ ประกอบกับ ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างดาเนิน
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร อาเภอ
หนองจิก การพัฒนาการค้าและการท่องเที่ย ว อาเภอสุไหงโก-ลก และอาเภอเบตง เพื่อสร้างงาน
และรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ กับชุมชนและ อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สาคัญ
ของประเทศ และเป็นเมือง ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ สิงคโปร์ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม” วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลักของ
ภาค
2) เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวของ
ภาค
3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้ านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข และอยู่
ร่วมกัน อย่างสันติสุข
เป้าหมาย
1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึน้
2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ชายแดนภาคใต้ลดลง
ตัวชี้วัด
1) อัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของ ภาคใต้ชายแดน
2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 1 พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตรและอุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตร
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
2) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งเพื่อ การส่งออกและเป็น
มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม
3) ส่งเสริมการเลีย้ งปศุสัตว์
4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็น
ระบบ
5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลผลิตภาค
การเกษตร
6) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร
7) พัฒนาพื้นที่อาเภอหนองจิกต่อเนื่องอาเภอเมืองปัตตานี
8) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้าลุ่มน้าเพื่อปูองกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจ และสร้างความ
มั่นคง ด้านทรัพยากรน้า
9) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน
10) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ภาคการ
ผลิตและบริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้
ชายแดน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เ พียงพอและได้มาตรฐาน รวมทั้งพื้นที่
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน
2) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มคี วามเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ ทางอากาศ
3) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
5) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว
6) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน
7) เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพื่อ
รองรับ การค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมอื แรงงาน
2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
3) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย
4) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง
5) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2562 - 2564)
วิสั ยทัศน์กลุ่ มจังหวั ดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้ าวหน้า การค้าชายแดน การท่อ งเที่ย ว
เชื่อมโยงสู่อาเซียน”
ค าอธิ บ ายวิ สั ย ทั ศ น์ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นปี 2564 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ช ายแดน
ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
เมืองเกษตรก้ าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทสาคัญ ต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน มีพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุ
สั ต ว์ และไม้ ผ ล โดยในปี 2564 กลุ่ ม จั ง หวั ด จะเป็ น แหล่ ง ผลิ ต ยางพารา ปาล์ ม น้ ามั น มะพร้ า ว
ไม้ ผ ล และปศุ สั ต ว์ ที่ มี คุ ณ ภาพ ภาคประมงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจั บ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
และกฎหมาย โดยการส่งเสริมและวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูป
ยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
การค้าชายแดน หลังปี 2564 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูงขึ้น
ร้อยละ 6 ของมูลค่าเดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
โดยพัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น สามารถรองรับการ
ขนส่งและการค้าทั้งในและนอกประเทศ และสู่กลุ่ มประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุน
ในพืน้ ที่เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
การท่องเที่ยว หลังปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศและ
อาเซี ย น การบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
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 จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)
1) สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้ า ด้ า นเกษตร (อาทิ เ ช่ น ยางพารา ปาล์ ม น้ ามั น มะพร้ า ว
ไม้ผล ข้าว ประมง และปศุสัตว์)
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในเขตพืน้ ที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดน เมืองต้นแบบ
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์รวม
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนมี
มูลค่าเพิ่มขึน้

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
รวม 5 ปี
อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึน้
ร้อยละ 2.5

เป้าหมายรายปี
2560
2561
-

ข้อมูลฐาน
อัตราการขยายตัวค่า
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด เฉลี่ย
ปี 2554 – 2558
ร้อยละ 1.5 (มูลค่า
เฉลี่ย 5 ปี
136,082 ล้านบาท)

2562
2563
2564
1.5
2.0
2.5
(138,123) (138,803) (139,483)

หมายเหตุ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 2560
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัด/แนวทางการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และการตลาด
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์
เชิงยุทธศาสตร์
เพิ่มผลผลิตสินค้า
และสร้างมูลค่าเพิม่
ผลผลิตด้านเกษตร
(ยางพารา ปาล์ม
น้ามัน มะพร้าว ไม้
ผล ข้าว ประมง
และปศุสัตว์)
เพิ่มขึน้

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
รวม 5 ปี
1. ผลผลิตยางพารา
เพิ่มขึน้ เฉลี่ยไร่ละ 5
กิโลกรัมจากค่าฐาน
2.ผลผลิตปาล์มน้ามัน
เพิ่มขึน้ เฉลี่ยไร่ละ 200
กิโลกรัม จากค่าฐาน
3. ปริมาณการเลี้ยงปศุ
สัตว์ (แพะ/โค/แกะ) สาย
พันธุ์ดีเพิ่มขึน้ 3 สาย
พันธุ์
4. พืน้ ที่การปลูก
มะพร้าว จานวน

เป้าหมายรายปี
2560 2561 2562
ผลผลิ ต (ปี 2559) 240
235 กิโลกรัม/ไร่
ข้อมูลฐาน

2563 2564
245 250

ผลผลิตปี 2559
จานวน 1,282
กิโลกรัม/ไร่
NA

-

-

1,482

1,68
2

1,88
2

-

-

1

2

3

NA

-

-

1,000
ไร่

2,00
0 ไร่

3,00
0 ไร่
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เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์
รวม 5 ปี
3,000 ไร่
5. พืน้ ที่ปลูกไม้ผล
(ลองกอง ทุเรียน เงาะ
มังคุด) เพิ่มขึน้ ร้อยละ
10 ของพืน้ ที่ปลูก
6. ผลผลิตข้าวนาปี
เพิ่มขึน้ ไร่ละ 25
กิโลกรัม รวม 75
กิโลกรัม

ข้อมูลฐาน

พืน้ ที่ปลูกไม้ผลกลุม่
จังหวัดภาคใต้
ชายแดน ปี 2558
จานวน 251,315
ไร่
ผลผลิตข้าวนาปี
ประจาปี 2558
จานวน 375
กิโลกรัมต่อไร่

เป้าหมายรายปี
2560 2561 2562

2563 2564

-

-

3%

6%

10 %

-

-

400
กก/ไร่

425
กก/ไร่

450
กก/ไร่

หมายเหตุ

กลยุทธ์
ตามลาดับความสาคัญดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล ประมง และ
ปศุสัตว์) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ
2. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดาเนินการในลักษณะ
การรวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพิ่มอานาจการต่อรอง
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขนั้ สูง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมี
มูลค่าเพิ่ม
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สนิ ค้าด้านเกษตร
5. ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์
เพื่อเพิ่มมูลค่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
1. มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึน้

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
รวม 5 ปี
มูลค่าการค้าชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึน้ ร้อยละ
6
วงเงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึน้ ร้อยละ
7.5

ข้อมูลฐาน
มูลค่าการค้าชายแดน
กลุ่มฯ ปี 2558
จานวน 8,521.8
ล้านบาท
เงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ปี 2559
จานวน 17,850
ล้านบาท

เป้าหมายรายปี
2560 2561 2562
2%
(8,692.
236
ลบ.)
2.5%
(18,29
6.25
ลบ.)

2563
4%
(8,86
2.67
2 ลบ.)
5%
(18,7
42.5
0 ลบ.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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6%
(9,03
3.10
8 ลบ.)
7.5%
(19,2
42.3
0 ลบ.)
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กลยุทธ์ ตามลาดับความสาคัญดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้า ระบบปูองกันอุทกภัย
เพื่อรองรับการค้าการลงทุน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและเมืองชายแดน เมือง
เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เขตอุ ต สาหกรรม เขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก าร เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มคี วามเข้มแข็ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
5. พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมอื เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์
เชิงยุทธศาสตร์
- รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดเพิม่ ขึน้

เป้าหมายรายปี
ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย
ข้อมูลฐาน
รวม 5 ปี
2560 2561
รายได้จากการท่องเที่ยว รายได้จากการ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6
ท่องเที่ยว ปี 2559
จานวน 6,436.6
ล้านบาท

2562
2%
(6,565.
330
ล้าน
บาท)

2563
4%
(6,694.
064
ล้าน
บาท)

2564
6%
(6,822.
796
ล้าน
บาท)

หมาย
เหตุ

กลยุทธ์ ตามลาดับความสาคัญดังนี้
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มศี ักยภาพ และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้
ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
2. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม อาทิ เ ช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น
3. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึน้

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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แผนพัฒนาจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา : คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
คาอธิบายเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีขีดความสามารถ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก สังคมมีความ
สันติสุข ชุมชนสามารถบริหารจัดการความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประชาชนมีความเป็นอยู่เรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน
ดาเนินชีวิตจังหวัดยะลา มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้ เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานได้ ภาครัฐมีสมรรถนะสูง
การพัฒนาจังหวัดยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง
เกษตรมั่งคั่ง หมายถึง สถาบันการเกษตรเข้มแข็ง เกษตรกรมีความเป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพ
ในการจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ผลผลิตหลักทางการเกษตร
ของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของจังหวัดจากฐานของเกษตรสามารถสร้าง
มูลค่าให้กับจังหวัดและรายได้ให้กับเกษตรกร ผลผลิตการเกษตรพรีเมี่ยมของจังหวัดมีมูลค่าและแข่งขัน
ได้เป็นศูนย์กลางผลผลิตด้านไม้ผล ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ ที่มีความมั่นคงทางอาหาร
เป็นเมืองอาหารปลอดภัย
ท่องเที่ยวยั่งยืน หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ย วของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องเน้นการ
สร้างคุณค่า และมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพและพหุวัฒนธรรม การเชื่อมโยงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว จากฐานของชุมชน ด้วยนวัตวิถี ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ให้มี
ความเข้มแข็งการท่องเที่ยวของชุมชนสร้างงาน อาชีพ หนุนเสริมเศรษฐกิจของชุมชน
แหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดได้รับการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวในระดับชั้นนา เป็น
การท่องเที่ยวที่เป็นมิต รกับสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาลในการจัดการการท่องเที่ยวชายแดนเติบโต
อย่างต่อเนื่อง จังหวัด ยะลาเป็นต้นแบบในระดับ ประเทศในการพัฒนาการท่องเที่ย วเชิงนิเ วศและพหุ
วัฒนธรรม จังหวัดประสบความสาเร็จในการยกระดับอาเภอเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ
จังหวัดยะลามีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงามและเป็นระเบียบมีความ
สะอาดที่สุ ด เมืองหนึ่งของประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและสวยงามโดยเฉพาะ
อาเภอเบตง จนมีคาขวัญว่า “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ประชาชนมีการประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตรโดยการทาสวนยาง และสวนผลไม้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
มี
ประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่ก็มีวิถีชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลาย
ของพหุวัฒนธรรม แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึน้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน แนวโน้มของ
ความรุนแรงอยู่ในระดับ ที่ค่อนข้างลดลง แต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และภาพลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งถือเป็นจุดอ่อน และอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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ดังนั้น จังหวั ดยะลา จึงได้กาหนดเปูาหมายการพัฒนาจังหวัดยะลาคือ “คุณภาพชีวิตมั่ นคง
เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสร้างความสุข สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยนายะลามุ่งไปสู่เมือง
ท่องเที่ยวที่นา่ อยู่ มีอาชีพที่มั่นคง มีสุขภาพดี มีคุณธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ยึดหลัก เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา ภายใต้ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ นาไปสู่ยะลาเมืองแห่ง
ความสุข : Yala city of happiness
2. พันธกิจ
๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดี
ต่อภาครัฐ
๒) เสริมสร้างการพั ฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง เพื่อให้
ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
๓) เสริมสร้างการอานวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
๕) ประสาน สนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา
สังคมเมืองยะลามีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข ประสบความสาเร็จในการยกระดับศักยภาพ
ในหลากหลายมิตเิ พื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกช่ วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี
คนเก่ง และมีคุณภาพ ชุมชนเข้าถึงและได้รับการเสริมสร้างโอกาส เป็นสังคมที่มี ความเสมอภาค เติบโต
บนคุ ณ ภาพชีวิ ต ที่เ ป็ นมิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม จั งหวัด ยะลาเป็ นต้ น แบบที่ ดี ของประเทศ ที่ มีภ าครั ฐ ของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สว่ นรวม
4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จานวน ๔ ประเด็น คือ
๑) การเสริม สร้ า งความเข้ มแข็ งของระบบการบริห ารจั ดการการเกษตรและอุต สาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้
๒) การเสริ ม สร้า งความเข้ มแข็ ง ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ วั ฒนธรรม และ
ท่องเที่ยวชายแดน
๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการ
การเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้
วัตถุประสงค์ : สินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรและผู้ประกอบการภาค
เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น
เป้าหมายและตัวชี้วัด ปี ๒๕๖1 – ๒๕๖5
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. สินค้าเกษตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิต(GAP/อินทรีย์)
เพิ่มขึน้
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดสาขาภาคเกษตร เพิ่มขึน้

ข้อมูลค่าฐาน

๒๕๖1

๒๕๖
2

๒๕
63

(2558 - 2560)
2,122 แปลง/
ฟาร์ม
(2558 - 2560)
14,462
ล้านบาท

1%
ต่อปี

2%
ต่อปี

๓%
ต่อปี

๔%
ต่อปี

5%
ต่อปี

1%
ต่อปี

2%
ต่อปี

๓%
ต่อปี

๔%
ต่อปี

5%
ต่อปี

๒๕64 2565

แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับการผลิตด้านการเกษตรสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และ
สร้างคุณค่าจากนวัตวิถีของชุมชน
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง
3. สร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือน และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเกษตร
5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาคการเกษตร
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6. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
พัฒนาผู้ประกอบการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ
7. เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นช่องทางระบบตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวชายแดน
วัตถุประสงค์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและ
ยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัด ปี ๒๕๖1 – ๒๕๖5
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 2565
๑. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ ข้อมูลเฉลี่ย ๓ ปี ๖
๖
๖
๖
6
การพัฒนา
(255๙ - 25๖๑) แหล่ง แหล่ง แหล่ง แหล่ง แหล่ง
๖ แหล่งต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ตัวชี้วัด

๒. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึน้

ข้อมูลค่าฐาน

ข้อมูลเฉลี่ย ๓ ปี 6.5 % 7.0 % 7.5 % 8.0 % 8.5 %
(2559 - 2561) ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ร้อยละ ๖.๐๕

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
2. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
4. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
5. พัฒนาศักยภาพอาเภอเบตงให้เป็นพืน้ ที่เศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
เป้าหมายและตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
ตัวชี้วัด

ข้อมูลค่าฐาน

๑. ค่า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนจากการสอน
O-Net ชั้น ม.3 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผา่ นมา

ปีการศึกษา 2558
ร้อยละ 33.25
ปีการศึกษา 2559
ร้อยละ 32.41
ลดลง 0.84
ปี 58 = 79.29
ปี 59 = 55.13
ปี 60 = 48.83
(เฉลี่ย 3 ปี = 61.08)
ปี 2561
ร้อยละ ๕

๒. อัตรามารดาตายลดลง
(ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

๓. แรงงานทั้งในและนอก
ระบบได้รับการพัฒนา
ศักยภาพมีหลักประกัน
ทางสังคมและมีรายได้ที่มั่นคง

๒๕๖๑
เพิ่มขึน้
ร้อยละ
1 ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
1 ต่อปี 1 ต่อปี 1 ต่อปี

๒๕65
เพิ่มขึน้
ร้อยละ
1 ต่อปี

ไม่เกิน
60

ไม่เกิน
55

ไม่เกิน
50

ไม่เกิน
45

ไม่เกิน
40

8

๑1

๑4

๑7

20
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๔. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ผูด้ ้อยโอกาส ผูส้ ูงอายุ และ

ปี 256๐

9๑

93

95

97

99

ร้อยละ89.89

ผูพ้ ิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
๕. ร้อยละของการบุกรุก
พื้ น ที่ ปุ า ไม้ และการตั ด ไม้
ทาลายปุาลดลง

ปี 2560
ร้อยละ 36

ร้อยละ ร้อยละ
5
5

ร้อยละ
5

ร้อยละ ร้อยละ
10
15

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. ยกระดับการศึกษาให้มคี ุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
3. ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน และควบคุมโรคของประชาชนทุกกลุ่มวัย
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผูพ้ ิการ
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุ ณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบให้สามารถพึ่งตนเองอย่างมั่นคง
และยั่งยืน
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เฝูาระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข
ที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ หมูบ่ ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน ตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน
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เป้าหมายและตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖5

1. ร้อยละของสถิติการก่อ
เหตุร้ายลดลงในปีที่ผา่ นมา

ข้อมูลค่า
ฐาน
ปี ๒๕๖๐
ลดลง
ร้อยละ
10

2. ร้อยละของหมูบ่ ้าน ชุมชน
เข้มแข็งที่มรี ะบบรักษาความ
ปลอดภัย

ปี ๒๕๖๐
ร้อยละ
89

ตัวชี้วัด

๒๕๖๑
ร้อยละ
11

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
12
13
14

2565
ร้อยละ
15

ร้อยละ
90

ร้อยละ
91

ร้อยละ
94

ร้อยละ
92

ร้อยละ
93

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่ ้านและชุมชน
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
3. พัฒนาระบบปูองกัน แก้ไขภัยพิบัติ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. เสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์และวิถีของประชาชนในพื้นที่
6. สร้างความเข้าใจ และอานวยความเป็นธรรม
7. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
(พ.ศ.2561-2565)
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตมั่นคง สังคมยั่งยืน บนพืน้ ฐานความพอเพียง ยะลาสันติสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ.2561-2565)
1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา(พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวติ
1. เป้าประสงค์
การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัว ชี้วั ด ระดั บ เป้ าประสงค์ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานด้าน
คุณภาพชีวิต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
2. กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
การจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ดาเนินงานในการพัฒนาและปรับ ปรุงหลักสูตร
และการจัดการเรีย นการสอนให้สอดคล้องกั บ
ประเทศกลุ่ม อาเซียน
ประเทศกลุ่ม อาเซียน
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
สอน ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ดาเนินงาน ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอน ทั้ ง ในระบบ นอกระบบและตาม
ให้ได้ มาตรฐานในทุกระดับชั้น
อัธยาศัย ให้ได้มาตรฐาน ในทุกระดับชั้น
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กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล
ของ ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของ ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 4 พั ฒนาระบบเทคโนโลยีทาง ร้อยละความพึง พอใจของบุ คลากรทางการศึก ษา
และนั ก เรี ย นในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ท าง
การศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
การศึกษา และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลัก ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล
ข อ ง อ า เ ซี ย น แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทุ ก ภ า ค ส่ ว น การดาเนินงาน ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลัก
ของอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วน ประชาชน ผู้นา
ประชาชน ผูน้ าและ องค์กรชุมชน
และ องค์กรชุมชน
กลยุทธ์ท่ี 6 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล
การดาเนินงานในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการ
กีฬา และนันทนาการ
กีฬา และนันทนาการ
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผล การ
ดาเนินงาน ในการส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ให้ ครอบคลุมทุกด้าน
กลยุ ท ธ์ ท่ี ๘ วางแผนการจั ด ระบบเพื่ อ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
รองรั บ การ
เข้ า มาของแรงงานและ ดาเนิน งาน ในการจัดระบบเพื่อรองรับ การเข้ ามา
ของ แรงงานและนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ท่ี 9 กาหนดมาตรการตรวจเยี่ยม ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
แหล่งเสื่อมโทรมที่มีค วามเสี่ย งด้านสุขภาพ ดาเนินงาน ในการกาหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่ง
เสื่อมโทรมที่มคี วามเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติด
และยาเสพติด อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาขีดความสามารถของ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ขี ด
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน
ความสามารถที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ท่ี 11 พั ฒนาเด็ ก สตรีผู้สูงอายุ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล
การด าเนิ น งาน ในการพั ฒ นาเด็ ก สตรี ผู้ สู ง อายุ
ผูพ้ ิการและผู้ดอ้ ยโอกาสอื่นๆ
ผูพ้ ิการ และผูด้ ้อยโอกาส
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
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๔. หน่วยงานสนับสนุน
ส่วนราชการในจังหวัดยะลา
๕. ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
๑. เป้าประสงค์
ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญ จรไปมาและมีน้าใช้เ พีย งพอต่อการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ด้านการ
ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
2. กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ด าเนิ น งาน ในการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ระบบ
ปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
คมนาคม
กลยุทธ์ท่ี 2 สนับ สนุนให้ มีก ารใช้พลังงาน ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการต่อผล
การด าเนิ น งานการส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งาน
ทางเลือก
ทางเลือก
กลยุ ท ธ์ ท่ี 3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จั ด ให้ มี ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ด าเนิ น งานในการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ อุ ป โภค
บริโภคและการเกษตร
บริโภคและการเกษตร
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
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๔. หน่วยงานสนับสนุน
ส่วนราชการในจังหวัดยะลา
๕. ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหาร
จัดการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
๑. เป้าประสงค์
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีระบบและมีคุณภาพ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เกษตรกรและผูป้ ระกอบการ มีศักยภาพด้านการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น
ตั ว ชี้วั ด ระดั บ เป้ าประสงค์ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานการ
ส่งเสริมด้าน ท่องเที่ย วและการค้าและการลงทุน ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดยะลา
2.กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว เดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้
เป็นระบบและมี คุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร
และ ประชาชน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ย ว
ทุกภาคส่วนด้าน ภาษาและการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 3 จัดตัง้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานสร้างระบบฐานการจัดเก็บ ภาษีและ
พัฒนาข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและ การ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการผลการ
ดาเนินงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล
การดาเนินงานในการสนับสนุนด้านภาษาและการ
ให้บริการ
ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ดาเนินงานในการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ย ว
และพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและ
การประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ยวองค์ ก ร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
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กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเงินทุน ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ส าหรั บ เกษตรกร และผู้ ป ระกอบการทั้ ง ดาเนินงาน ในการสนับ สนุนแหล่งเงินทุนสาหรับ
เกษตรกร และผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
และเกษตรกรรม
กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบจดทะเบียนการค้า ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจทางด้ า นการค้ า ดาเนินงาน ในการพัฒนาระบบจดทะเบียนการค้า
และการสร้างความรู้ค วามเข้าใจทางด้านการค้า
การลงทุนและ กฎระเบียบพิธีศุลกากร
การ ลงทุนและกฎระเบียบพิธีศุลกากร
กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็ บ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ด าเนิ น งานในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ จั ด เก็ บ ส่ ง และ
ส่งและ กระจายสินค้า
กระจายสินค้า
กลยุทธ์ท่ี 7 จัดทาผังเมืองรวมในการพัฒนา ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ดาเนินงานในการจัดทาผังเมืองรวมในการพัฒนา
พืน้ ที่ การค้าและการลงทุน
พืน้ ที่การค้าและการลงทุน
กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชน ในการ
ให้บริการเกี่ยวกับด้านการชาระภาษีของ อปท.
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
๔. หน่วยงานสนับสนุน
ส่วนราชการในจังหวัดยะลา
๕. ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหาร
จัดการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวชายแดน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
๑. เป้าประสงค์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มคงอยู่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ประชาชนอยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ดี
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัว ชี้วั ด ระดั บ เป้ าประสงค์ : ร้อยละความพึง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการดาเนินงานการ
ส่งเสริมด้าน สิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดยะลา
2. กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1 จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการผลการ
ดาเนิ น งาน ในการจั ด ระบบการคั ด แยกขยะมู ล
และเน้น การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน
ฝอยในระดับครัวเรือน
กลยุ ท ธ์ ท่ี 2 วางระบบก าจั ด น้ าเสี ย รวม ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน ในการวางระบบกาจัดน้าเสีย
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ท่ี 3 ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ดาเนินงาน ในการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้าและ
รวมถึ งการดูแล รักษาทรัพยากรต้นน้าและ บังคับใช้กฎหมาย
บังคับใช้กฎหมายอย่าง เข้มงวด
กลยุ ท ธ์ ท่ี 4
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ประชาชนด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
๔. หน่วยงานสนับสนุน
ส่วนราชการในจังหวัดยะลา
๕. ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์
๑. เป้าประสงค์
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของท้องถิ่ น
คงอยู่อย่าง ยั่งยืน ประชาชนสามารถเรียนรูอ้ ัตลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานการ
ส่ ง เสริ ม
ส่ ง เสริ ม ด้ า นศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
2. กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ด้าน
ศาสนา ศิล ปะ วั ฒนธรรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น
กลยุ ท ธ์ ท่ี 2
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
สถาบันการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการ
ถ่ ายทอด อั ตลั ก ษณ์ของ ชุมชน อัต ลัก ษณ์
อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ของประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุ ท ธ์ ท่ี 3
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
รวมกลุ่มของ ประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึง
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และขนบธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน ในการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สถาบั น การศึ ก ษาในการ
ถ่ายทอด อัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน
และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศ
เพื่อนบ้าน

ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ด าเนิ น งาน ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
รวมกลุ่ม ของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึง
อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและขนบธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น
กลยุทธ์ท่ี 4 จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือหอ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
จดหมายเหตุ หอสมุ ด ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เผยแพร่ ดาเนินงาน ในการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือ
อัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของ หอจดหมายเหตุ หอสมุ ด ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เผยแพร่
ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ท้องถิ่นในรูปแบบ ต่างๆ
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กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
และ อัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศสมาชิก ด าเนิ น งาน ในการส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย น
วั ฒ นธรรม และอั ต ลั ก ษณ์ ร ะหว่ า งไทยและ
อาเซียน
ประเทศสมาชิก อาเซียน
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
๔. หน่วยงานสนับสนุน
ส่วนราชการในจังหวัดยะลา
๕. ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลา
สันติสุข ที่ยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตาบลปุโรง (Vision)
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ( VISION ) เพื่อเป็นสภาพการณ์ที่
เกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น และอนาคต และคาดหวั ง ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นอนาคตข้ า งหน้ า
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลปุโรงเป็นองค์กรขนาดกลาง ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยเป็นชุมชนกระจัด
กระจาย คาดการณ์ ว่ า ในอนาคตน่ า จะเป็ น ท้ อ งถิ่ น ที่ ส งบ เนื่ อ งจากมี สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ ที่ ดี
ทางด้านการศึกษามีการบูรณาการที่มคี ุณภาพ ประกอบกับมีการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรงมีการกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”
2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปุโรงกาหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่

5 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พันธกิจ :
1. จัดให้มกี ารสร้างจิตสานึกการปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. จัดให้มกี ารส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน
3. จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกาลังกายแก่ประชาชน
5. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ ผู้ดอ้ ยโอกาส และผูพ้ ิการ
6. การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส
7. การส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข และการอนามัยครอบครัว
8. การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
เป้าประสงค์ :
1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทา แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดแี ละสังคมน่าอยู่
3. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
3. จานวนครัวเรือนที่ได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
1. การปลูกจิตสานึกการปกปูองสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จานวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกการปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. การส่ ง เสริ ม ระบอบประชาธิ ป ไตย ความ จานวนกิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นและการมี
เสมอภาค และสิทธิแสรีภาพของประชาชน
ส่วนร่วมของประชาชน
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3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จานวนครัวเรือนที่ได้รับการบริการด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานที่มคี ุณภาพและทั่วถึง
- จานวนโครงการสาธารณูปโภค/ได้รับการ
บารุงรักษาเพิ่มขึ้น
- จานวนแสงสว่างที่เพิ่มขึน้ ในตาบล
- จานวนการจัดการระบบน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
4. การส่งเสริมการพัฒนาสถานที่การเล่นกีฬา จานวนสถานที่การเล่นกีฬา สถานที่พักผ่อน
สถานที่พักผ่อน และสวนสาธารณะ
และสวนสาธารณะที่เพิ่มขึ้น
5. การส่งเสริม สงเคราะห์ และการพัฒนาสตรี จานวนกิจกรรมทีส่งเสริมให้เด็ก สตรี คนชรา
เด็ ก เยาวชน ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก ารตลอดจน และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
ผูด้ ้อยโอกาส
6. การส่ งเสริมและสนับ สนุนงานสาธารณสุ ข จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน
และการอนามัยครอบครัว
สาธารณสุขและอนามัยครอบครัว
7. การส่ ง เสริ มอาชี พ การพั ฒนาอาชี พ และ จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน
และเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด
2. กองช่าง
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ประเด็ นการพั ฒนาที่ 1 การเสริม สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการ
การเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

หน้า 64

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ
พันธกิจ :
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
3. สนับสนุน และส่งเสริมทานุบารุงการศาสนา
เป้าประสงค์ :
1. ส่งเสริม และอานวยความสะดวกให้ประชาชนได้ปฏิบัติศาสนกิจ ตามศาสนาของตนเอง
2. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. มีความสะดวกในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
4. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1.
2.
3.
4.

จานวนกิจกรรมที่สิ่งเสริมการปฏิบัติศาสนาตามศาสนาของตนเอง
จานวนกิจกรรมที่มกี ารส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
จานวนสถานที่ที่ได้รับการส่งเสริมการทานุบารุงศาสนา
จานวนกิจกรรมในการส่งเสริมการเล่นกีฬา

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนา ส่งเสริม และอานวยความสะดวก
ในด้านศาสนาที่ประชาชนนับถือ
2. การพัฒนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี
3. การส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4. การสนับสนุน ส่งเสริมศาสนา และพัฒนา
สถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจ
5. สนับสนุน ส่งเสริมกีฬา การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการจัดกิจกรรม นันทนาการ

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จานวนกิจกรรมที่พัฒนา ที่ได้รับการส่งเสริมทานุ
บารุงศาสนา และส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ
จานวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และจารีตประเพณี
จานวนกิจกรรมที่มกี ารส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
จานวนสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึน้
จานวนกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมกีฬา การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรม
นันทนาการ

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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1. สานักงานปลัด
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวชายแดน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
พันธกิจ :
ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา
เป้าประสงค์ :
เด็กในตาบลได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมการจัดกิ จการด้านการศึกษา จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา นอกระบบ และ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. การสนับสนุน ช่วยเหลือส่วนราชการอื่นใน จานวนกิจกรรมที่มกี ารสนับสนุน หรือช่วยเหลือ
ส่วนราชการอื่นในการพัฒนาการศึกษา ในท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการศึกษา
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข
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2.ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศัยภาพของประชาชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ :
1. จัดให้มกี ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
2. ส่งเสริมให้บริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง
เป้าประสงค์ :
1. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงการสร้างพื้น อย่างทั่วถึง
3. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดเป้าประสง
1.จานวนครัวเรือนที่ได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการบริการด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานที่มคี ุณภาพและทั่วถึง
- จานวนโครงการสาธารณูปโภค/ได้รับการ
บารุงรักษาเพิ่มขึ้น
- จานวนแสงสว่างที่เพิ่มขึน้ ในตาบล
จานวนการจัดการระบบน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
2. การส่งเสริมการพัฒนาสถานที่การเล่นกีฬา จานวนสถานที่การเล่นกีฬา สถานที่พักผ่อน
สถานที่พักผ่อน และสวนสาธารณะ
และสวนสาธารณะที่เพิ่มขึ้น
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด
2. กองช่าง
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5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ประเด็ นการพั ฒนาที่ 1 การเสริม สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการ
การเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
พันธกิจ :
ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ :
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว ในตาบลได้รับการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในตาบล
แนวทางการพัฒนา
1. การสนั บ สนุน ส่ ง เสริม โครงการตามแนว
พระราชดาริ ฯ
2. การส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการมลพิษในชุมชน

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จานวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุน และส่งเสริม
โครงการตามแนวพระราชดาริ ฯ
จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวนกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมการจัดการมลพิษใน
ชุมชน
4. การพัฒนาการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ จานวนกิจกรรมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือส่วน
ส่ ว นราชการอื่ น ในการพั ฒ นาการบริ ห าร ราชการอื่นในการพัฒนาการบริหาร จัดการและ
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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และสิ่งแวดล้อม
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาด้า นการเพิ่มศั กยภาพการบริหารจัดการ
องค์กร
พันธกิจ :
1. เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร
2. พัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
3. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
เป้าประสงค์ :
1. พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3. ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวกและรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
2. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
3. จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการจัดเก็บข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. การปรับปรุงโครงสร้างบุคลากร และการ
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากร ของ อบต.
2. การเพิ่มศักยภาพด้านสถานที่ เครื่องมือ
- มีการปรับปรุง/จัดระบบอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อ
เครื่องใช้ และการบริหารจัดการองค์กร
การปฏิบัติงาน
- มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
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3. การพัฒนาการปูองกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัยแก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนา
4. การพัฒนาการให้บริการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กร
5. การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
จานวนกิจกรรมที่มกี ารพัฒนาการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
ระบบการให้บริการจัดเก็บรายได้ขององค์กรมีการ
พัฒนาให้ทันสมัยเพื่อความสะดวกในการให้บริการ
แก่ประชาชน
จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการจัดเก็บข้อมูล
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน

2.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
มีแนวทางการพัฒนา คือ
1. การปลูกจิตสานึกการปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ
สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดาริ ฯ
2. การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิแสรีภาพของประชาชน
3. การส่งเสริมการพัฒนาสถานที่การเล่นกีฬา สถานที่พักผ่อน และสวนสาธารณะ
4. การส่งเสริม สงเคราะห์ และการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ
ตลอดจนผู้ดอ้ ยโอกาส
5. การส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข และการอนามัยครอบครัว
6. การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ มีแนวทางการพัฒนา คือ
1.การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2. การพัฒนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
3. การส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4. การสนับสนุน ส่งเสริมศาสนา และพัฒนาสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจ
5. สนับสนุน ส่งเสริมกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรม นันทนาการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา มีแนวทางการ
พัฒนา คือ
1. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
2. การสนับสนุน ช่วยเหลือส่วนราชการอื่นในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน มี
แนวทางการพัฒนา คือ
1.ให้มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้
2.ส่งเสริมให้บริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา คือ
1. การสนับสนุน ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ ฯ
2. การส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการมลพิษในชุมชน
4. การพัฒนาการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือส่วนราชการอื่นในการพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ส่งเสริมและให้การสนับสนุน ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
องค์กร มีแนวทางการพัฒนา คือ
1. การปรับปรุงโครงสร้างบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร ของ อบต.
2. การเพิ่มศักยภาพด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และการบริหารจัดการองค์กร

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

หน้า 71

3. การพัฒนาการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
4. การพัฒนาการให้บริการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
5. การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้
2.3.1 เป็นพื้นที่ตดิ ต่อกับตาบลหน้าถ้าซึ่งติดกับเขตอาเภอเมือง ซึ่งเป็นเส้นสาหรับทางคมนาคม
ของเพื่อเป็นทางผ่านไปยังเขตตัวเมือง ของประชาชนจากต่างตาบลในเขตอาเอกรงปินัง อย่างตาบลสะเอะ
ตาบลห้วยกระทิง เป็นต้น โดยตาบลปุโรงมีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีหลากหลายช่องทางทาให้มีการ
ขยายความเจริญมาสูช่ ุมชนมากขึ้น
2.3.2 มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทั้งที่เป็นภูเขาและแหล่งน้าตามธรรมชาติ
2.3.3 การมีผนู้ าที่เข้มแข็ง มีความรูค้ วามสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
2.3.4 เป็นพื้นที่ที่เป็นเนินเขาและพื้นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้าตลอดปีเหมาะกับ
เพาะปลูก การทาการเกษตร และการทาอุตสาหกรรมต่างๆ
2.3.5 มีวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
2.3.7 มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปุ โ รงทั้ ง ที่ มี
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละปั จ จั ย ต่ า งๆที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต าบลปุ โ รง ต่ อ ไป
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจัดการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณ๊
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา
และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพของประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การระดมภาคีทุกภาคส่วน
ร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว การค้าและ
การลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมด้าน
อัตลักษณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4
การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้าน
การเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่ว นตาบลปุโรง (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

แนวทางการพัฒนา

1.การปลูกจิตสานึกการปกปูอง
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ
สนับสนุนโครงการตามแนวทาง
พระราชดาริ
2. การส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค
และสิทธิแสรีภาพของประชาชน
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. การส่งเสริมการพัฒนา
สถานที่การเล่นกีฬา สถานที่
พักผ่อน และสวนสาธารณะ
5. การส่งเสริม สงเคราะห์
และการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส
6. การส่งเสริมและสนับสนุน
งานสาธารณสุข และการ
อนามัยครอบครัว
7. การส่งเสริมอาชีพ การ
พัฒนาอาชีพ และเสริมสร้าง
รายได้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณ๊
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา
และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ด้านการพัฒนา
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้าน
การเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่3
1.การพัฒนา

ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. การพัฒนา ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี
3. การส่งเสริมภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
4. การสนับสนุน ส่งเสริม
ศาสนา และพัฒนาสถานที่
ในการปฏิบัติศาสนกิจ
5. สนับสนุน ส่งเสริมกีฬา
การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การจัดกิจกรรม นันทนาการ

1.การส่งเสริมการจัด
กิจกรรมด้านการศึกษา

2. การสนับสนุน ช่วยเหลือ
ส่วนราชการอื่นในการพัฒนา
การศึกษาในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.ให้มีการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
2.ส่งเสริมให้บริการ
สาธารณะด้าน

1. การสนับสนุน ส่งเสริม
โครงการตามแนวพระราชดาริ ฯ
2. การส่งเสริมจัดกิจกรรมด้าน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการมลพิษใน
ชุมชน
4. การพัฒนาการให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือส่วน
ราชการอื่นในการพัฒนาการ
บริหาร จัดการและการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. การปรับปรุงโครงสร้าง
บุคลากร และการพัฒนา
บุคลากร ของ อบต.
2. การเพิ่มศักยภาพด้าน
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้
และการบริหารจัดการองค์กร
3. การพัฒนาการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชน
4. การพัฒนาการให้บริการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กร
5. การสนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

สาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง (ต่อ)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

1.การปลูกจิตสานึกการปกปูอง
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ
สนับสนุนโครงการตามแนวทาง
พระราชดาริ
2. การส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค
และสิทธิแสรีภาพของประชาชน
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. การส่งเสริมการพัฒนา
สถานที่การเล่นกีฬา สถานที่
พักผ่อน และสวนสาธารณะ
5. การส่งเสริม สงเคราะห์
และการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส
6. การส่งเสริมและสนับสนุน
งานสาธารณสุข และการ
อนามัยครอบครัว
7. การส่งเสริมอาชีพ การ
พัฒนาอาชีพ และเสริมสร้าง
รายได้แก่ประชาชน

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
สาธารณสุข

1.การพัฒนา

ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. การพัฒนา ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี
3. การส่งเสริมภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
4. การสนับสนุน ส่งเสริม
ศาสนา และพัฒนาสถานที่
ในการปฏิบัติศาสนกิจ
5. สนับสนุน ส่งเสริมกีฬา
การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การจัดกิจกรรม นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและโยธา

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

1.การส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการปูองกัน และ
บรรเทาปัญหายาเสพติด
2. การสนับสนุน ช่วยเหลือ
ส่วนราชการอื่นในการ
ปูองกัน และบรรเทาปัญหา
ยาเสพติด ในท้องถิ่น

แผนงาน
การศึกษา
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แผนงาน
บริหาร
งานทั่วไป

1. การสนับสนุน ส่งเสริม
โครงการตามแนวพระราชดาริ ฯ
2. การส่งเสริมจัดกิจกรรมด้าน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการมลพิษใน
ชุมชน
4. การพัฒนาการให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือส่วน
ราชการอื่นในการพัฒนาการ
บริหาร จัดการและการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนงานศาสนา
แผนงานสร้าง
วัฒนธรรมและ ความเข้ มแข็งของ
นันทนาการ
ชุมชน

1. การปรับปรุงโครงสร้าง
บุคลากร และการพัฒนา
บุคลากร ของ อบต.
2. การเพิ่มศักยภาพด้าน
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้
และการบริหารจัดการองค์กร
3. การพัฒนาการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชน
4. การพัฒนาการให้บริการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กร
5. การสนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานi
รักษาความ
สงบภายใน
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง (ต่อ)

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
สาธารณสุข

๑.โครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง/
โครงสร้างพื้นฐาน
๒.โครงการซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง
3.โครงการจัดทาเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตาบล
4. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
/ ลานกีฬาประจาหมูบ่ ้าน
5. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในตาบล
6. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการในตาบล
7. โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
8.โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพแก่ประชนใน
ตาบลปุโรง

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและโยธา

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา (ส่งครูเข้ารับ
การฝึกอบรม)
2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีตาบลปุโรง
3. โครงการจากธรรมชาติสู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ / ลาน
เอนกประสงค์ โรงเรียนตาดี
กา / สุเหร่า หรือ
บาลาเซาะห์ ฯลฯ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
บริหาร
งานทั่วไป

1.โครงการชุมชนล้อมรั้ว
ครอบครัวล้อมรัก
2.อุดหนุนงบประมาณให้
ส่วนราชการ / องค์กร /
ชมรม / กลุ่ม ในการจัด
อบรมและรณรงค์ ด้านการ
บาบัดฟื้นฟู ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
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แผนงานศาสนา
แผนงานสร้าง
วัฒนธรรมและ ความเข้ มแข็งของ
นันทนาการ
ชุมชน

1. โครงการตามแนว
พระราชดาริศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง อบต .
ปุโรงแปลงสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง
(ขยายผล) ในตาบล
2. โครงการรวมพลัง
สร้างสรรค์ชุมชน
3.โครงการชุมชนปลอดขยะ
4. โครงการรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานi
รักษาความ
สงบภายใน

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
และทัศนศึกษาดูงาน
2. การจัดส่งบุคลากรของ
หน่วยงานเข้ารับการอบรม
ตามหน่วยงานอื่นจัด
3.ปรับปรุงและซ่อมแซม
บารุงรักษาครุภัณฑ์สานักงาน
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดปี
4. โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน
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2. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ปัญหา/ความต้องการของ
สภาพปัญหา/กลุ่มและพื้นที่
การคาดการณ์แนวโน้มใน
ประชาชน
เป้าหมาย
อนาคต
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
- ปัญหาประชาชนมีรายได้นอ้ ย - ประชาชนในตาบลขาดความ
- ประชาชนในตาบลมีรายได้
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาอาชีพเสริม เพียงพอต่อการดารงชีพ
- ปัญหาประชาชนอพยพหา
ให้มคี ุณภาพ
งานทานอกพืน้ ที่
- ค่าจ้างแรงงานในเมืองไทยถูกกว่า - ประชาชนหันกลับมาทางานใน
พืน้ ที่มากขึ้น
- ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่ได้คุณภาพ/ราคาตกต่า
- ผลผลิตยางพาราและพืชสวนใน - ในอนาคตผลผลิตทาง
การเกษตรดังกล่าวมีราคาดีขนึ้
- ปัญหากลุ่มอาชีพขาดความ พืน้ ที่ราคาตกต่าและไม่มตี ลาด
และมีตลาดรองรับ
เข้มแข็ง /ขาดการรวมกลุ่มทาง
รองรับ
- กลุ่มอาชีพ ในตาบลมีความ
เศรษฐกิจ
- กลุ่มอาชีพไม่มเี งินทุนในการต่อ
- ปัญหาการว่างงาน รายได้ใน ยอดเพื่อประกอบกิจกรรมของกลุ่ม เข้มแข็ง/มีเงินทุนในการต่อยอด
ครัวเรือนตกต่า
- เศรษฐกิจตกต่า ไม่มีจา้ งงาน/งาน -มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เมื่อภาวะ
เศรษฐกิจดีข้นึ
รองรับ
2. ปัญหาด้านสังคม
- ปัญหาการบริการและการให้ - ประชาชนขาดความรู้/ความเข้าใจ - ประชาชนได้รับข่าวสาร/
แนวนโยบายของรัฐ
ความรูข้ องรัฐ
ความรูเ้ พิ่มขึน้
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยา - เยาวชนติดยาเสพติดในพื้นที่มี
- ผูต้ ิดยาเสพติดลดลงและหมด
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้
เสพติด
ไปจากพืน้ ที่
- ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ - เกิดความสันติสุขในพืน้ ที
- ปัญหาความสงบเรียบร้อย
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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ปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชน
3. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
- ปัญหาการคมนาคมไม่
สะดวก
- ไม่มนี ้าอุปโภคบริโภคที่
สะอาดและเพียงพอ
- ไฟฟูาสาธารณะข้างถนน
ชารุด และยังไม่ทั่วถึง
- คูระบายน้า
- ขาดแคลนน้า/แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

4. ปัญหาด้านสาธารณสุข
- บ้านเรือนสกปรกไม่เป็น
ระเบียบ
- ขาดความรูเ้ รื่องการใช้
ยารักษาโรค
- ผูส้ ูงอายุ ผู้ดอ้ ยโอกาสและ
เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่ที่
เหมาะสม
- การแพร่ระบาดของโรคจาก
พาหะนาเชือ้ โรคต่างๆ เช่น
ยุงลาย หนู แมลงสาบ เป็นต้น
- ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ

สภาพปัญหา/กลุ่มและพื้นที่
เป้าหมาย

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต

- ถนนบางพื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
- ไม่มรี ะบบประปาที่ครอบคลุมทุก
พืน้ ที่ในเขต อบต.
- บางพื้นที่ไฟฟูาสาธารณะชารุดและ
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
- ในฤดูฝนเกิดน้าท่วมขังพื้นที่ทา
การเกษตรเพราะคูระบายน้าไม่
สามารถรองรับปริมาณน้าได้อย่าง
เพียงพอ
- ไม่มนี ้าใช้เพื่อทาการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

- ประชาชนสัญจรได้สะดวก
- มีน้าเพื่ออุปโภคบริโภคทั่วถึง
- ไฟฟูาสาธารณะได้รับการ
ซ่อมแซมอยู่เสมอและครอบคลุม
ทุกพืน้ ที่ในเขต อบต.
- การระบายน้ามีความสะดวกน้า
ไม่ท่วมขังพืน้ ที่การเกษตร

- ชาวบ้านไม่สนใจทาความสะอาด
บริเวณบ้านและในบ้านเรือน
- ประชาชนไม่มคี วามรูว้ ิธีการใช้ ยา
รักษาโรคที่เหมาะสม
- ผูส้ ูงอายุ ผู้ดอ้ ยโอกาสและเด็กมี
ปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยที่ดี

- ชุมชนมีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึน้
- ประชาชนสามารถใช้ยารักษา
โรคที่ถูกต้อง
- ผูส้ ูงอายุ ผู้ดอ้ ยโอกาสและเด็ก
ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยจาก
ครอบครัวและทุกภาคส่วน
- ประชาชนมีสุขภาพที่ดปี ราศจาก
โรคระบาดในเขตพืน้ ที่ อบต.

- ประชาชนยังไม่มีความรู้ในการ
กาจัดพาหะนาโรคต่างๆตลอดจนยัง
ไม่เข้าใจวิธีปูองกันโรคติดต่อ
- ประชาชนขาดความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ

- มีน้าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอ

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนในพืน้ ที่
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5.ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร
- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการของ อบต.
- องค์กรต่างๆในตาบลยังไม่
เข้มแข็ง
- ขาดงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการ

6.ปัญหาด้านการศึกษา
ศาสนา และ วัฒนธรรม
- เยาวชนยังไม่ได้รับการศึกษาที่
ต่อเนื่อง
- โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ยังขาด
เงินทุนในการบริหารโรงเรียนที่
เพียงพอ
- ประชาชนบางส่วนยังไม่
สามารถใช้ภาษาไทยในการ
ติดต่อสื่อสารได้ อ่านและเขียน
ไม่คล่อง
7. ปัญหาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมถูกทาลายเนื่องการ
ทาการเกษตรอย่างผิดวิธีของ
ประชาชน

- ประชาชนในเขต อบต.ขาดความรู้
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง
- การบริหารจัดการขององค์กรใน
ชุมชนไม่อาจเป็นแกนหลักที่มั่นคง
ของสังคมได้
- โครงการหลายโครงการไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ

- เกิดการมีสว่ นรวมในการทางาน
ในทุกภาคส่วนและเกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- องค์กรในชุมชนเข้มแข็งขึ้น
- อบต.สามารถสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

- เกิดปัญหาความไม่สงบในพืน้ ที่ทา
ให้เยาวชนต้องหยุดเรียนบ่อยครั้ง
- โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ยังขาด
เงินทุนการดาเนินงาน
-ประชาชนไม่มคี วามตระหนักถึง
ความสาคัญเรื่องการศึกษา

- เยาวชนสามารถเรียนหนังสือได้
เป็นปกติและมีการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ
- โรงเรียนตาดีกามีเงินทุนในการ
ดาเนินงานอย่างเพียงพอ
-ประชาชนเห็นถึงความสาคัญของ
การศึกษาที่สง่ ผลต่อการเข้าสังคม
ในปัจจุบัน

-ประชาชนมีการเผาปุาเพื่อทา
การเกษตรเข้ามาแทนที่
-การใช้สารเคมีต่างๆ

-ประชาชนมีความรูใ้ นการทา
การเกษตรอย่างถูกวิธี
-ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในตาบลมีความอุดม
สมบูรณ์และสวยงาม
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3.1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) ถนนในเขตตาบลซึ่ง เป็น เส้น ทางคมนาคมหลัก และเส้นทางรองซึ่ งเป็ นเส้ นทางขนส่งสิ นค้ า
เกษตรกรรมอีกหลายเส้นทางยังไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากงบประมาณมีจากัด
2) มีไฟฟูาใช้ไม่ครบทุกครัวเรือนโดยคิดเป็นร้อยละ 2 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งอาจจะกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ตลอดจนความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
3) ขาดแคลนโทรศั พ ท์ ส าธารณะ ซึ่ ง บางครั้ ง ในพื้ น ที่ เ กิ ด สภาวการณ์ ฉุ ก เฉิ น อั น เนื่ อ งมาจาก
เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่ เกิ ด การตั ด สั ญ ญาณโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ท าให้ ข าดการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
บุคคลภายนอก และอาจจะทาให้เกิดการสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนได้
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
1) ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทาเกษตรกรรม
คิดเป็นร้อยละ 80 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะประกอบอาชีพ
เสริมและรวมกลุ่มเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
2) สิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้แก่ สภาพภูมิทัศน์ริมถนนสองข้างทางขาดความสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ด้านสาธารณสุข
ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น ปัญหาเด็กแรกเกิด ปัญหาโรคติดต่อ ปัญหาเยาวชนติด
สารเสพติด ฯลฯ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพอนามัยของตนเอง
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ปัญหาเด็กไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การอ่านเขียนไม่คล่อง และปัญหาเยาวชนขาดจิตสานึก
ในการรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ
1) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
2) การว่างงาน ส่งผลทาให้รายได้ของครัวเรือนตกต่า
3) กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนในการต่อยอด
ด้านสังคม
ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่
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ด้านแหล่งน้า
1) ปัญหาน้าท่วมขังในพืน้ ที่ทาการเกษตร และบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝนซึ่งเกิด
น้าปุาไหลหลากเป็นประจาทุกปี
2) ปัญหาการขาดแคลนน้าใช้เพื่อการเกษตร ซึ่งเกิดขึน้ ในช่วงฤดูแล้งบ่อยครั้ง
3) ปัญหาระบบประปาหมูบ่ ้าน ขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
1) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล ระบบ
การสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศักยภาพในการพัฒนา
ในเขตพื้นที่องค์ก ารบริหารส่วนตาบลปุโ รงมีศักยภาพด้านการเกษตรโดยเฉพาะการปลูก
ยางพาราประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรีดยาง รองลงมาเป็นการทาสวนไม้ผล สวนพืชต่างๆ แต่
ขาดความรู้ค วามเข้าใจ ขาดเงินทุน ขาดการยอรับ การเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการท าการเกษตร ของ
เกษตรกรในพืน้ ที่ นอกจากนี้สภาพพื้นที่ในตาบลปุโรงที่มีทั้งภูเขาและแหล่งน้า ซึ่งเป็นการเอื้ออานวยต่อการ
พัฒนาพื้นที่ทั้งในการทาการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ข้อจากัดในการพัฒนา
ข้อจากัดในการพัฒนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง ส่วนใหญ่เป็นข้อจากัดใน
ลักษณะดังนี้
1. ข้อจากัดสภาพกายภาพ พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มมีลาคลองไหลผ่าน ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับการเพาะปลูกหรือการเกษตรกรรม แต่จะมีน้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนเพราะเป็นที่ราบลุ่ม
2. ข้อจากัดจากนโยบายแห่งรัฐ ได้แก่มติคณะรัฐมนตรี แม้ว่าจะไม่มีผลบังคับต่อประชาชนแต่
มีผลต่อหน่วยงานของรัฐ (อบต.ปุโรง) ในการพัฒนาพื้นที่โดยไม่สามารถปฏิเสธได้แม้เป็นลักษณะที่ไม่สามารถ
นามาใช้กับพืน้ ที่ได้
3. ข้อจากัดจากงบประมาณมีอย่างจากัด สามารถแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่มจี านวนมาก
4. ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ด้วยเทคนิค (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
อุปสรรค
(Strenght)
(Weakness)
(Opportunity)
(Threat)
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในตาบลมีเส้นทาง
คมนาคมสายใหม่เพื่อตอบ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

เนื่องจากงบประมาณใน
การพัฒนามีจากัด จึงทา
ให้พัฒนาท้องถิ่นได้เพียง
บางพื้นที่เท่านั้น ไม่ทั่วถึง
ทั้งตาบล

เมื่องบประมาณมีจากัดแต่ เกิดปัญหาความไม่สงบใน
พืน้ ที่ในเขตความ
พืน้ ที่สามจังหวัดชายแดน
รับผิดชอบของ อบต.
ภาคใต้เป็นระยะอย่าง
ต้องการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอด 12 ปีที่
ต่อเนื่องและทั่วถึง จึงมี ผ่านมา
หลายหน่วยงานให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือในการ
ดาเนินงานทุกด้านและ
สามารถขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก

- ประชาชนขาดความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในตาบล
- งบประมาณในการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
สาหรับเด็กเล็กมีจากัด

หน่วยงานภายนอกให้
ประชาชนมีความเข้าใจว่า
การสนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่
และส่งเสริมกิจกรรม
ของครูผู้ดูแลเด็ก
ของเด็กเล็กในตาบล

การพัฒนาด้านการศึกษา
อบต. มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็ก
เล็ก และการศึกษาทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง
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จุดแข็ง
จุดอ่อน
(Strenght)
(Weakness)
การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและศาสนา
อบต.มีการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีในตาบล
อย่างเป็นประจาและ
ต่อเนื่อง และประชาชนให้
ความสาคัญร่วมมือกันเป็น
อย่างดี

โอกาส
(Opportunity)

อุปสรรค
(Threat)

-งบประมาณในการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม
และศาสนามีจากัด
-ความต้องการของ
ประชาชนด้านการก่อสร้าง
สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจมี
จานวนมาก แต่ อบต.
สามารถตอบสนองได้เพียง
บางส่วน ทั้งนี้เนื่องจาก
อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่

มีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณใน
ด้านวัฒนธรรมและ
ศาสนาจากหน่วยงาน
ภายนอก

-ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยทาให้เด็กและ
เยาวชนให้ความสนใจ
กิจกรรมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมค่อนข้างน้อย
-เกิดปัญหาความไม่สงบใน
พืน้ ที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องตลอด 12 ปีที่
ผ่านมา ซึ่งยากแก่การ
พัฒนา

การรวมกลุ่มของ
ประชาชนในพื้นที่เกิดขึ้น
เป็นครั้งคราวระยะเวลา
สั้น ๆ และดาเนินการกลุ่ม
อย่างไม่ตอ่ เนื่อง

หน่วยงานของรัฐหลาย
หน่วยงาน ให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือ
งบประมาณในการ
ดาเนินการของกลุ่ม
อาชีพ

-ขาดความต่อเนื่องในการ
พัฒนา
-ประชาชนไม่จริงจังในการ
ดาเนินการกลุ่มทั้งนี้
เนื่องจากมีอาชีพหลักซึ่งมี
รายได้ดีพอสมควร

อบต.ให้การสนับสนุน
งบประมาณแก่สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อดูแล แก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่

-ประชาชนมีความตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพอนามัย
ค่อนข้างน้อย
-เกิดปัญหาความไม่สงบใน
พืน้ ที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องตลอด 12 ปีที่ผ่าน
มาซึ่งทาให้เป็นอุปสรรคแก่
การลงพื้นที่

การพัฒนาด้านอาชีพ
อบต. ให้การสนับสนุน
งบประมาณด้านอาชีพและ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อ
ลดปัญหาการว่างงานใน
พืน้ ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
มี อสม.รับผิดชอบงาน
-งบประมาณของ อบต.มี
สาธารณสุขในแต่ละ
จากัดสามารถแก้ปัญหาได้
หมูบ่ ้านอย่างเข้มแข็ง
เพียงบางส่วน
-ขาดบุคลากรรับผิดชอบ
งานด้านสาธารณสุข
โดยตรง
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จุดแข็ง
จุดอ่อน
(Strenght)
(Weakness)
การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อบต.ให้การสนับสนุน
จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบัติการยา
เสพติดระดับตาบลเพื่อ
ดูแลงานเฉพาะด้าน

งบประมาณในการ
สนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมด้านการต่อต้าน
ยาเสพติดมีจานวนน้อย

โอกาส
(Opportunity)

อุปสรรค
(Threat)

หน่วยงานของรัฐ ให้การ เกิ ด ปั ญ หาความไม่ ส งบใน
สนับสนุนช่วยเหลืออย่าง พื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดน
ต่อเนื่อง
ภาคใต้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 12 ปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง
ทาให้เป็นอุป สรรคแก่การลง
พืน้ ที่

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขาดแคลนงบประมาณใน
ในตาบลมีความอุดม
การดูแลรักษา
สมบูรณ์ เช่น ปุาไม้ ฯลฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ

อาจจะได้รับงบประมาณ ประชาชนขาดความใส่ใจใน
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมและ
จากหน่วยงานภายนอก ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงาน อบต.
มีการสนับสนุน ส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน อบต.

การพัฒนาส่วนใหญ่เน้น
แนวทางการพัฒนาด้าน
เครื่องมือเครื่องใช้
มากกว่าการพัฒนาใน
แนวทางอื่น

อบต. มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี
ทันสมัยพร้อมบริการ
ประชาชน

ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้
เองได้นอ้ ย ต้องรอการ
จัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลาง

ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือและเป็น
สวัสดิการแก่ประชาชน
จากหน่วยงานภายนอก
จานวนมาก

เกิดปัญหาความไม่สงบใน
พืน้ ที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 12 ปีที่ผา่ นมาซึ่งทา
ให้เป็นอุปสรรคแก่การลง
พืน้ ที่

การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
อบต.จัดสรรงบประมาณ
เพื่อดูแล ช่วยเหลือ
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ เด็ก
กาพร้า ผู้ยากไร้ในตาบล
อย่างต่อเนื่อง

การลงสารวจข้อมูล
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ เด็ก
กาพร้า ผูย้ ากไร้ในตาบล
อาจไม่ทั่วถึงทั้งตาบล
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แบบ ยท 01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับ
ที่ 12
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
อบต.ปุโรง

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
การตลาด

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบการบริหารจัดการการเกษตร
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาค
การเกษตรที่แข่งขันได้

1.การส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

.ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน

เศรษฐกิจที่สาคัญ

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวชายแดน

2.การส่งเสริมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบคมนาคม

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กีฬา และนันทนาการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพของประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3. การส่งเสริมด้าน
การท่องเที่ยว การค้า
และการลงทุน

การพัฒนาด้าน
การศึกษา การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

ยุทธศาสตร์การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง

การระดมภาคีทกุ ภาคส่วน ร่วม
เสริมสร้างยะลาสันติสุขที่ยั่งยืน

4. การส่งเสริม
ด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาการพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ

5. การส่งเสริม
ด้านอัตลักษณ์

การพัฒนาด้านการ
เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กร

ท่องเที่ยว
1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วม
คิด ร่วมทา แก้ไขปัญหา
ภายในชุมชนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่
3. ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง

1. การศึกษาทุกรูปแบบมี
ประสิทธิภาพ
2.ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3.มีความสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
4.ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

การศึกษา และด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในตาบลได้รับ
การบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม

1.พัฒนาบุคลากรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กร
2.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างสะดวกและ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง
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1.การปลูกจิตสานึกการ
ปกปูองสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
ตลอดจนการ
2. การส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค และสิทธิแสรีภาพของ
ประชาชน
3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
4. การส่งเสริมการพัฒนา
สถานที่การเล่นกีฬา สถานที่
พักผ่อน และสวนสาธารณะ
5. การส่งเสริม สงเคราะห์
และการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส
6. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานสาธารณสุข
และการอนามัยครอบครัว
7. การส่งเสริมอาชีพ การ
พัฒนาอาชีพ และเสริมสร้าง
รายได้แก่ประชาชน

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

แผนงาน
งบกลาง

การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการ
พัฒนาด้ านโครงสร้ าง
พื ้นฐาน

1. การศึกษาทุกรูปแบบมี
ประสิทธิภาพ
2.ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3.มีความสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
4.ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วม
คิด ร่วมทา แก้ไขปัญหา
ภายในชุมชนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่
3. ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง

1.การพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. การพัฒนา ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี
3. การส่งเสริมภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
4. การสนับสนุน ส่งเสริม
ศาสนา และพัฒนาสถานที่
ในการปฏิบัติศาสนกิจ
5. สนับสนุน ส่งเสริมกีฬา
การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การจัดกิจกรรม นันทนาการ

แผนงาน
สาธารณสุข

๑.โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

และสิ่งก่อสร้าง
๒.โครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภค
และสิ่งก่อสร้าง
3.โครงการจัดทาเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตาบล
4. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา /
ลานกีฬาประจาหมู่บ้าน
5. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในตาบล
6. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการในตาบล
7. โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
8.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพแก่ประชนในตาบลปุโรง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในตาบลได้รับ
การบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม

1.พัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
องค์กร
2.ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
3.ประชาชนได้รับการบริการ
อย่างสะดวกและรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

1. การสนับสนุน ส่งเสริม
โครงการตามแนว
กิจกรรมด้าน
พระราชดาริ ฯ
2. การส่งเสริมจัด
การศึกษา
กิจกรรมด้านการดูแล
2. การสนับสนุน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ช่วยเหลือส่วนราชการอื่น และสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการ
ในการพัฒนาการศึกษาใน มลพิษในชุมชน
4. การพัฒนาการให้การ
ท้องถิ่น
สนับสนุน ช่วยเหลือส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ราชการอื่นในการ
พัฒนาการบริหาร
1.ให้มีการพัฒนา
จัดการและการอนุรักษ์
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมให้

1. การปรับปรุงโครงสร้าง
บุคลากร และการพัฒนา
บุคลากร ของ อบต.
2. การเพิ่มศักยภาพด้าน
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้
และการบริหารจัดการ
องค์กร
3. การพัฒนาการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชน
4. การพัฒนาการให้บริการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กร
5. การสนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

1.การส่งเสริมการจัด

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และโยธา

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา (ส่งครูเข้ารับ
การฝึกอบรม)
2. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ตาบลปุโรง
3. โครงการจาก
ธรรมชาติสู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์ /
ลานเอนกประสงค์
โรงเรียนตาดีกา / สุเหร่า
หรือบาลาเซาะห์ ฯลฯ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
บริหาร
งานทั่วไป

1.โครงการชุมชนล้อมรั้ว
ครอบครัวล้อมรัก
2.อุดหนุนงบประมาณ
ให้ส่วนราชการ / องค์กร
/ ชมรม / กลุ่ม ในการ
จัดอบรมและรณรงค์
ด้านการบาบัดฟื้นฟู
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

แผนงานศาสนา แผนงานสร้าง
วัฒนธรรมและ ความเข้ มแข็ง
นันทนาการ
ของชุมชน

1. โครงการตามแนว
พระราชดาริศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อบต .ปุโรงแปลงสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง
(ขยายผล) ในตาบล
2. โครงการรวมพลัง
สร้างสรรค์ชุมชน
3.โครงการชุมชนปลอด
ขยะ
4. โครงการรังวัดที่ดิน

สาธารณประโยชน์

แผนงาน
การเกษ
ตร

แผนงานi
รักษา
ความ
สงบ
ภายใน

1. โครงการพัฒนา
บุคลากรและทัศนศึกษา
ดูงาน
2. การจัดส่งบุคลากร
ของหน่วยงานเข้ารับการ
อบรมตามหน่วยงานอื่น
จัด
3.ปรับปรุงและซ่อมแซม
บารุงรักษาครุภัณฑ์
สานักงานให้สามารถใช้
งานได้ตลอดปี
4. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน
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แผนผังยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
วิสัยทัศน์

ไ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาด้ านการส่ง เสริ ม
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่4
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาด้ า นการอนุรัก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการเพิ่ ม
ศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

เปูาประสงค์

1.ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า
แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
สังคมน่าอยู่
3.ประชาชนได้ รั บ การบริ การด้ า น
สาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง

1.ดารศึกษาทุกรูปแบบมีประสิทธิภาพ
2.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
3.มีความสะดวกในการประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา
4.ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง

1. ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะด้านโครงการสร้างพืน้
อย่างทั่วถึง
3. ประชาชนได้รับการบริการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ตาบลได้รับการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม

1. พัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3.ประชาชนได้รับการบริการอย่าง
สะดวกและรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

1.จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ

1.เด็กได้รับการพัฒนาความรู้และบุคลากร
มีทักษะในการจัดการเรียนรู้
2.จานวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.จานวนสถานที่ท่ไี ด้รับการส่งเสริมการ
ทานุบารุงศาสนา
4.จานวนกิจกรรมในการส่งเสริมการเล่น
กีฬา

1.จานวนครัวเรือนที่ได้รับการ
บริการด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
อย่างทั่วถึง

ค่าเปูาหมาย

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2.จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.จานวนครัวเรือนที่ได้รับการ
บริการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานอย่าง
ทั่วถึง

ด้านสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง
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จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
จัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในตาบล

1.จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
2.จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชน
3.จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนด้าน
การจัดเก็บข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
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1.จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2.จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.จานวนครัวเรือนที่ได้รับการ
บริการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานอย่าง
ทั่วถึง

1.เด็กได้รับการพัฒนาความรู้และบุคลากร
มีทักษะในการจัดการเรียนรู้
2.จานวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.จานวนสถานที่ท่ไี ด้รับการส่งเสริมการ
ทานุบารุงศาสนา
4.จานวนกิจกรรมในการส่งเสริมการเล่น
กีฬา

1.การปลูกจิตสานึกการปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ
สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดาริ ฯ
2. การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค และสิทธิแสรีภาพของประชาชน
3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. การส่งเสริมการพัฒนาสถานที่การเล่นกีฬา
สถานที่พักผ่อน และสวนสาธารณะ
5. การส่งเสริม สงเคราะห์ และการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการตลอดจน
ผู้ด้อยโอกาส
6.การส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข และ
การอนามัยครอบครัว
7.การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และ
เสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4.แผนงานงบกลาง
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.แผนงานสาธารณสุข
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2.การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี
3. การส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4.การสนับสนุน ส่งเสริมศาสนา และพัฒนา
สถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจ
5.สนับสนุนส่งเสริมกีฬาการจัดการแข่งขัน
กีฬา และการจัดกิจกรรม นันทนาการ

1.แผนงานการศึกษา
2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

1.การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
ปูองกันและบรรเทาปัญหายาเสพติด
2.การสนับสนุนช่วยเหลือส่วน
ราชการอื่นในการปูองกันและ
บรรเทาปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น

1.แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
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จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
จัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในตาบล

1.จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
2.จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชน
3.จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนด้าน
การจัดเก็บข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

1.การสนับสนุนส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชดาริ ฯ
2.การส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.การบริหารจัดการมลพิษในชุมชน
4.การพัฒนาการให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือส่วนราชการอื่นในการพัฒนาการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.การปรับปรุงโครงสร้างบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากร ของ อบต.
2..การเพิ่มศักยภาพด้านสถานที่
เครื่องมือ เครื่องใช้ และการบริหาร
จัดการองค์กร
3.การพัฒนาการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชน
4.การพัฒนาการให้บริการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กร
5.การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน

1.แผนงานการเกษตร
2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
3.แผนงานสาธารณสุข
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
3.แผนงานรักษาความสงบภายใน
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างยะลา
สันติสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การส่งเสริม
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคม

ยุทธศาสตร์ อปท

เป้าประสงค์
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ความก้าว
หน้าของเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุ
น

4

5

ปีละ 1 โครงการ

1.การปลูกจิตสานึกการ
ปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ตลอดจน
การ

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ ฯ ให้แก่สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันสาคัญ
ต่างๆ

สานักงานปลัด

-

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ / สานักงานปลัด
ชมรม / กลุ่ม หรือดาเนินการเอง ใน
เสริมสร้าง การปลูกจิตสานึกการ
ปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

-

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

สานักงานปลัด

-

1

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

โครงการจัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ตาบล
โครงการวันท้องถิ่นไทย

สานักงานปลัด

-

1

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

โครงการขยายเขตชุมชนในตาบล

กองช่าง

-

10

10

10

10

10

ปีละ 8 สาย

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในตาบล

กองช่าง

-

4

4

4

4

4

ปีละ 4 สาย

กองช่าง

-

1

2

3

4

1

ปีละ 1 โครงการ

โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุกบดอัด
แน่นในตาบล
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางในตาบล

กองช่าง

-

2

4

6

8

10

ปีละ 2 โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

กองช่าง

-

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 โครงการ

โครงการก่อสร้างสะพาน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน

กองช่าง
กองช่าง

-

1

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

กองช่าง

-

1

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ท่อลอด
เหลี่ยม ท่อกลม หรือวางท่อ

กองช่าง

-

๖2

1

2

3

1

2

- จานวนกิจกรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่นและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

1

- จานวนโครงการ
สาธารณูปโภค เช่น
ถนน คูระบายน้า
สะพาน ประปา ฯลฯ
เพิ่มขึ้น และได้รับการ
บารุงรักษา
- จานวนแสงสว่างที่
เพิ่มขึ้นในตาบล
- จานวนการจัดการระบบ
น้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด - จานวนกิจกรรมที่มีการ
ยุทธศาสตร์การ
ร่วมทา แก้ไขปัญหา
ส่งเสริมการสร้าง
พัฒนาด้านการ
ภายในชุมชนของตนเอง
จิตสานึกการปกปูอง
พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันชาติ ศาสนา
ของประชาชน
พระมหากษัตริย์
2. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่
3.ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง

ค่าเป้าหมาย
๖3
๖4

61

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

2. การส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค และสิทธิแสรีภาพของ
ประชาชน
3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

หน้า 89

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

- จานวนสถานที่การเล่นกีฬา
สถานที่พักผ่อน และ
สวนสาธารณะที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
๖3
๖4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุ
น

โครงการขุดลอกคูระบายน้า

กองช่าง

-

ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 โครงการ

โครงการก่อสร้างขุดสระ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้า

กองช่าง
กองช่าง

-

5
5
5

ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาทั้งตาบล
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
โครงการสนับสนุนท่อบ่อน้าตื้น

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

-

4

5

ปีละ 1 โครงการ

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ
หมู่บ้านเพิ่มเติม

กองช่าง

-

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะใน
ตาบล

กองช่าง

-

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

โครงการติดตั้งไฟแสงจันทร์พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

กองช่าง

-

1

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ
หมู่บ้านเพิ่มเติม

กองช่าง

-

1

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะใน
ตาบล

กองช่าง

-

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 โครงการ

กองช่าง

-

1

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา / ลานกีฬา
ประจาหมู่บ้าน (ถมดิน)

กองช่าง

-

1

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ

กองช่าง

-
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ความก้าว
หน้าของเป้าหมาย

4

5

ปีละ 1 โครงการ

3
3

4
4

5
5

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

1

2

1

61

๖2

1

2

3

1
1

2
2

1
1
1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

แนวทางการพัฒนา

4. การส่งเสริมการพัฒนา
สถานที่การเล่นกีฬา
สถานที่พักผ่อน และ
สวนสาธารณะ

ผลผลิต/โครงการ

งานอื่นๆ
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา / ลานกีฬา
ประจาหมู่บ้าน
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท

เป้าประสงค์

61

ค่าเป้าหมาย
๖2
๖3

๖4
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ความก้าว
หน้าของเป้าหมาย

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

โครงการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ประจาหมู่บ้าน

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

1
100

1
100

1
100

1
100

1

100

100

100

100

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ
ร้อยละ 100
ของผู้สูงอายุ
ร้อยละ 100
ของผู้พิการ
ปีละ 1 โครงการ

1

2

3

4

ปีละ 1 แห่ง

โครงการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้าปัตตานี
กองช่าง
(สวนสาธารณะและสวนสุขภาพ)
งานอื่นๆ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สานักงานปลัด
ในตาบล
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการใน สานักงานปลัด
ตาบล
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก
สานักงานปลัด สานักงานปลัด
กาพร้า/คนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
กองช่าง
-

1

2

3

4

ปีละ 1 โครงการ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ สานักงานปลัด
ประชนในตาบลปุโรง

1

2

3

4

ปีละ 1 โครงการ

งานอื่นๆ /อุดหนุนหน่วยงานอื่น

สานักงานปลัด

2

2

2

2

จานวน 2 แห่ง

สานักงานปลัด

2

2

2

2

จานวน 2 แห่ง

อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้
โรงเรียน สพฐ. 2 โรงเรียน
อุดหนุนงบประมาณอาหารเสริมนมให้
โรงเรียน สพฐ. 2 โรงเรียน

หน่วยงาน
ภายนอก
-

สานักงานปลัด

-

1

1

1

1

ปีละ 1 ครั้ง

สานักงานปลัด

-

1

1

1

1

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

โครงการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปฐมวัย
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสร้างฝันปั้นดาว
(วันเด็กแห่งชาติ)
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

1

1

1

1

คนละ 1 หลักสูตร
ต่อ คน ต่อ ปี

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
(ส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม)

สำนักงำนปลัด

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

- จานวนร้อยละหรือ
กิจกรรมทีส่งเสริมให้
เด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างยะลา
สันติสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
การส่ งเสริ ม ด้ า น
การศึ ก ษา กี ฬ า
และนันทนาการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ด้านอัตลักษณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. การศึกษาทุก
- จานวนกิจกรรมที่
ยุทธศาสตร์การ
รูปแบบมี
พัฒนา ส่งเสริม
พัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา
2.ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาในระบบ
ศาสนา
จารีตประเพณี
นอกระบบ และ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
การศึกษาตาม
จารีต ประเพณี ท้องถิ่นได้รับการ
อัธยาศัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์เพิ่มขึ้น
กีฬา และ
อย่างต่อเนื่อง
นันทนาการ
3. มีความสะดวก
ในการประกอบ
กิจกรรมทาง
ศาสนา
4. ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

แนวทางการพัฒนา

5. การส่งเสริม
สงเคราะห์ และการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส

1. การพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

หน่วย
สนับสนุน
-

-

สานักงานปลัด

กองคลัง /กอง
ช่าง
สานักงานปลัด กองคลัง /กอง
ช่าง
สำนักงำนปลัด
-

หน้า 91

-

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท

เป้าประสงค์
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ค่าเป้าหมาย
๖2
๖3

๖4

65

ความก้าว
หน้าของเป้าหมาย

4

4

4

4

4

จานวน 4 ศูนย์

4

4

4

4

4

จานวน 4 ศูนย์

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

จานวนกิจกรรมที่มีการ
ส่งเสริมด้านการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

จานวนสถานที่ในการ
ปฏิบัติศาสนกิจได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

1

2

3

4

5

ปีละ 1 แห่ง

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

จานวนกิจกรรมที่มีการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และจารีตประเพณี

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

1
1
1
1
1
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

แนวทางการพัฒนา

2. การพัฒนา
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี

3. การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น

4. การสนับสนุน
ส่งเสริมศาสนา
และพัฒนาสถานที่
ในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ

ผลผลิต/โครงการ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบล
โครงการสนับสนุนอาหารอาหารเสริม
(นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบล
โครงการอิมาเราะห์สู่ชุมชน
โครงการกีรออาตี
งานอื่นๆ
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ตาบลปุโรง
โครงการเข้าสุหนัตหมู่
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์
โครงการวันอาซูรอ
โครงการสลามัตฮารีรายออีดิลฟิตรี
โครงการสลามัตฮารีรายออีดิลอัดฮา
อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการ
ปกครองอาเภอกรงปินังตามโครงการ
มหกรรมของดีกรงปินัง สืบสาน
วัฒนธรรม สร้างสันติสุขอาเภอกรงปินัง
อุดหนุนงบประมาณให้สานักงาน
การศึกษาเอกชนอาเภอกรงปินังตาม
โครงการตาดีกาสัมพันธ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นอาเภอกรงปินัง
โครงการจากธรรมชาติสู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม/ชมรม/
องค์กร หรือหน่วยงานราชการ หรือ
ดาเนินการเอง ในการส่งเสริมการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อ
เติมอาคารเอนกประสงค์ / ลาน
เอนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกา /
สุเหร่า หรือบาลาเซาะห์ ฯลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด

กองคลัง /
กองช่าง
-

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

กองช่ำง

หน้า 92

-

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

- จานวนกิจกรรมที่สนับสนุน
ส่งเสริมกีฬา การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการจัด
กิจกรรม นันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างยะลา
สันติสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ปูองกัน และ
บรรเทาปัญหายา
เสพติด

ปัญหายาเสพติดใน - จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
พื้นที่
การปูองกันและบรรเทา
ลดลง
ปัญหายาเสพติด
- จานวนกิจกรรมที่มีการ
สนับสนุน หรือช่วยเหลือ
ส่วนราชการอื่นในการ
ปูองกัน และบรรเทา
ปัญหายาเสพติด ในท้องถิ่น
ที่เพิ่มขึ้น
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๖2

ค่าเป้าหมาย
๖3 ๖4

65

ความก้าว
หน้าของเป้าหมาย

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

1

แนวทางการพัฒนา

1

1

1

1

1

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 โครงการ

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

1

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

1 . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
กิ จ กรรมการปู อ งกั น และ
บรรเทาปัญหายาเสพติด

1

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

2. การสนับสนุน ช่วยเหลือ
ส่ ว น ร า ช ก า ร อื่ น ใ น ก า ร
ปูองกัน และบรรเทาปัญหา
ยาเสพติด ในท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

5. สนับสนุน ส่งเสริมกีฬา
การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การจัดกิจกรรมนันทนาการ

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม/
ชมรม/องค์กร หรือหน่วยงาน
ราชการ หรือดาเนินการเอง ใน
การการสนับสนุน ส่งเสริม
ศาสนา และพัฒนาสถานที่ใน
การปฏิบัติศาสนกิจ ฯลฯ

สำนักงำนปลัด

-

งานอืน่ ๆที่เกี่ยวกับการทานุบารุง
ศาสนา
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์
ตาบลปุโรง
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง
ๆ ของชุมชนในตาบล
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
โครงการจัดอบรมเข้าค่ายเยาวชนฝีก
ทักษะการเล่นกีฬา
อุดหนุนงบประมาณให้ชมรมกีฬา
ตาบลปุโรงตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับตาบล
โครงการชุมชนล้อมรั้ว
ครอบครัวล้อมรัก

สำนักงำนปลัด

กองช่าง

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด

กองคลัง /
กองช่าง
-

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

-

อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ /
องค์กร / ชมรม / กลุ่ม ในการจัด
อบรมและรณรงค์ ด้านการบาบัด
ฟื้นฟู ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

สำนักงำนปลัด

-

หน้า 93

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ อปท

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ตาบลได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
จานวนกิจกรรมที่มีการ
สนับสนุน และส่งเสริม
โครงการตามแนว
พระราชดาริ ฯ

จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จานวนกิจกรรมที่ได้
ส่งเสริมการจัดการมลพิษ
ในชุมชนเพิ่มขึ้น
จานวนกิจกรรมให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือส่วน
ราชการอื่นในการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
๖3 ๖4

65

ความก้าว
หน้าของเป้าหมาย

1

1

ปีละ 1 โครงการ

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

โครงการตามแนวพระราชดาริศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต .ปุโรง
แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
(ขยายผล) ในตาบล
โครงการปลูกหญ้าแฝก

2

3

4

5

ปีละ 1 โครงการ

โครงการก่อสร้างฝายต้นน้าลาธาร

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 โครงการ

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

61

๖2

1

1

1

1

1

1

แนวทางการพัฒนา
1. การสนับสนุน ส่งเสริม
โครงการตามแนว
พระราชดาริ ฯ

2. การส่งเสริมจัดกิจกรรม
ด้านการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ปีละ 1 โครงการ
ปีละ 1 โครงการ

3. การบริหารจัดการมลพิษ
ในชุมชน

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

1

1

1

1

1

จานวน 1 โครงการ

4. การพัฒนาการให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือส่วน
ราชการอื่นในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

กองคลัง /
กองช่าง
กองคลัง /
กองช่าง
-

สำนักงำนปลัด /
กองช่ำง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ /
องค์กร / ชมรม / กลุ่ม ในการ
สนับสนุน ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชดาริ ฯ
สำนักงำนปลัด
โครงการรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชน
สนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ /
องค์กรเอกชน / กลุ่ม / ชมรมหรือ
ดาเนินการเองในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการชุมชนปลอดขยะ
งานบริหารจัดการขยะในตาบล

สำนักงำนปลัด

กองคลัง /
กองช่าง
-

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด

-

อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ
/ องค์กร / ชมรม/ กลุม่ หรือจัดทา
เอง ด้านการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ การรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สำนักงำนปลัด

-

โครงการรังวัดทีด่ ิน
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

หน้า 94

หน่วยงาน
ภายนอก

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างยะลา
สันติสุข

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริม
การค้าและการ
ลงทุน

ยุทธศาสตร์ อปท

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กร

1. พัฒนาบุคลากรและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กร
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3. ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างสะดวก
และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

ค่าเป้าหมาย
๖3 ๖4

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

61

๖2

ร้อยละหรือจานวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

80

80

80

1

1

- มีการปรับปรุง/
จัดระบบอาคารสถานที่
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
- มีการนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

1

จานวนกิจกรรมที่มีการ
พัฒนาการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยแก่ประชาชน

ระบบการให้บริการ
จัดเก็บรายได้ของ
องค์กรมีการพัฒนาให้
ทันสมัยเพื่อความ
สะดวกในการให้บริการ
แก่ประชาชน

65

ความก้าว
หน้าของเป้าหมาย

80

80

ร้อยละ 80

1

1

1

อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี
ต่อคน

2

3

4

5

1

1

1

1

1

สถานที่ราชการที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มขึ้น
ปีละ 1 โครงการ

1

1

1

1

1

ปีละ 1 ครั้ง

12

12

12

12

12

ปีละ 12 ครั้ง

1

1

1

1

1

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1

ปีละ 1 ครั้ง

2

2

2

2

2

ปีละ 2 โครงการ

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ปีละ 1 โครงการ

1

ปีละ 1 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน
กองช่ำง/
กองคลัง
กองช่ำง/
กองคลัง

1. การปรับปรุง
โครงสร้างบุคลากร
และการพัฒนา
บุคลากร ของ อบต.

โครงการพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดู
งาน

สำนักงำนปลัด

การจัดส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับ
การอบรมตามหน่วยงานอื่นจัด

สำนักงำนปลัด

2. การเพิ่มศักยภาพ
ด้านสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และการ
บริหารจัดการองค์กร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สานักงาน อบต.
จัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็น เช่น รถ รถกู้ภัย
รถบรรทุกน้า ฯลฯ
จัดหาครุภัณฑ์สานักงานที่จาเป็น เช่น
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
ปรับปรุงและซ่อมแซม บารุงรักษา
ครุภัณฑ์สานักงานให้สามารถใช้งานได้
ตลอดปี
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
สนับสนุนการดาเนินโครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลวันสาคัญ
(ค่าตอบแทน อปพร.)
จัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุไฟฟูาเพื่อการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โครงการอื่นๆ

3. การพัฒนาการ
ปูองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยแก่
ประชาชน

4. การพัฒนาการ
ให้บริการจัดเก็บรายได้
ขององค์กร

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี

กองช่าง
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด

กองช่ำง/
กองคลัง
กองช่ำง/
กองคลัง
กองช่ำง/
กองคลัง

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

-

กองคลัง

-

กองคลัง

-

หน้า 95

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
๖3 ๖4

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

61

๖2

65

ความก้าว
หน้าของเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

จานวนกิจกรรมที่
สนับสนุนด้านการ
จัดเก็บข้อมูล และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน

1

2

3

4

5

จานวนหอกระจายข่าวไร้สาย
เพิ่มขึ้น

1

1

1

ปีละ 1 แห่ง

5. การสนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

1

1

1

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

โครงการหอกระจายข่าวไร้สาย

กองช่าง

-

โครงการติดตั้งจุดรับสัณญาณ
WiFi

กองช่าง

-

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

-

อุดหนุนงบประมาณให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยกระทิง ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
ประจาอาเภอกรงปินัง
โครงการอื่นๆ

หน้า 96

การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์
ด้าน

1

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักงานปลัด

-กองคลัง
-กองช่าง

กองช่าง

-

-แผนงานงบกลาง

สานักงานปลัด

-

-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

สานักงานปลัด

กองช่าง

การพัฒนาด้านการพัฒนา ด้านบริหารงานทั่วไป -แผนงานบริหารงานทั่วไป
คุณภาพชีวิตของประชาชน
-แผนงานสาธารณสุข
ด้านเศรษฐกิจ
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา
ด้านการดาเนินงาน
อื่น
ด้านบริการชุมชน
และสังคม

ของชุมชน

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

-แผนงานสังคมสงเคราะห์
2

3

4

การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กีฬา และ
นันทนาการ
การพัฒนาด้านการศึกษา

ด้านบริการชุมชน
และสังคม

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
-แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

สานักงานปลัด

กองช่าง

การศึกษา

สานักงานปลัด

กองช่าง

การส่งเสริมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านอุตสาหกรรม
และโยธา

-แผนงานการศึกษานอก
ระบบ
-แผนงานการศึกษาตาม
อัธยาศัย
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา

สานักงานปลัด

-กองคลัง
-กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

หน้า 97

ที่

5

6

รวม

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว

การพัฒนาด้านการเพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กร

6 ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

ด้านบริหารงานทั่วไป -แผนงานบริหารทั่วไป

สานักปลัด

ด้านเศรษฐกิจ

สานักปลัด

-กองคลัง
-กองช่าง

-แผนงานการเกษตร

ด้านบริการชุมชน
และสังคม

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
-แผนงานสาธารสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน
-แผนงานการท่องเที่ยว
ด้านบริหารงานทั่วไป -แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
ด้านเศรษฐกิจ
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา

11 ด้าน

สานักปลัด

สานักงานปลัด

-กองคลัง
-กองช่าง

กองช่าง

-

-

-

19 แผนงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

ปี 2562

งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ปี 2563
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงบกลาง
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งสูงสุด
แผนงานการเกษตร
รวม

3

80,000

6

380,000

8

498,300

6

360,000

10

360,000

33

1,678,300

2

165,204.65

2

216,989.01

3

635,000

3

635,000

4

885,000

14

2,537,194

5

245,204.65

8

596,989.01

11

1,133,300

9

995,000

14

1,245,000

33

4,215,494

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

4

11,485,282

5

5
12,031,422

แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชนและ
นันทนาการ
รวม

13

5,825,700.76

13

14
7,096,667

1
#REF!

25,047
#REF!

4
22

5
13,710,400
14
7,966,700

4
100,000
19,228,089

5
14,678,400
13
7,216,800

4
135,000

23

23

68,825,104

67

35,152,668

17

530,047

108

104,507,819

7,046,800
4

135,000
22,030,200

24
16,919,600

#REF!

135,000
#REF!

21,812,100

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยุทธศาสตร์
จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การ
พัฒนาด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษานอกระบบ
แผนงานการศึกษาตามอัธยาศัย
รวม

2
2

6,320
6,320

3
3
6

30,968
32,660
63,628

3
6
9

40,000
330,000
370,000

3
6
9

40,000
330,000
370,000

3
6
9

104,000
330,000
434,000

12
23
35

214,968
1,028,980
1,243,948

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

-

-

2

20,000

2

60,000

2

60,000

2

60,000

8

200,000

รวม

-

-

2

20,000

2

60,000

2

60,000

#REF!

#REF!

8

200,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,000,000

1

1,000,000

แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม

-

-

3

76,440

3

306,000

3

306,000

3

306,000

12

994,440

แผนงานสาธารณสุข

-

-

1

5,000

1

15,000

1

15,000

1

15,000

4

50,000

-

-

4

81,440

4

321,000

4

321,000

5

1,321,000

17

2,044,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

29,330

3

80,000

7

180,000

7

180,000

7

180,000

25

649,330

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

9

569,381

11

1,002,705

13

1,135,200

14

1,335,200

13

1,135,200

60

5,177,686

10

598,711

14

1,082,705

20

1,315,200

21

1,515,200

20

1,315,200

85

5,827,016

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
ศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02 , ผ.02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดยะลาที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)
10,000

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000

100,000

100,000

1

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯให้แก่สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัติริย์ ในวัน
สาคัญต่าง ๆ

เพื่อจัดนิทรรศการ
หรือ กิจกรรม เชิด
ชูสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ประชาชนตาบลปุ
โรงได้ร่วมกัน
เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

2

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อประชาธิปไตย

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนัก
ในคุณธรรม เพื่อ
ประชาธิปไตย

ประชาชนตาบลปุ
โรงตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อประชาธิปไตย

100,000

100,000

3

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่
ใจสิ่งแวดล้อม(ตามนโยบายรัฐบาล)

เพื่อให้มีถนนที่
สวยงาม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ถนนในตาบลมี
ความสวยงาม และ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

100,000

100,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

(KPI)
เทิดทูนสถาบัน เชิดชูสถาบันชาติ
ชาติ ศาสนา ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
และ
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด
อบต.

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนตระหนัก รู้
คุณค่าของคุณธรรม
จริยธรรม

สานักงาน
ปลัด
อบต.

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

ถนนสวยงาม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

สานักงาน
ปลัด
อบต.
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4

5

6

7

8

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อประชาธิปไตย

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนัก
ในคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อ
ประชาธิปไตย
อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ/ เพื่อเชิดชูสถาบัน
ชมรม/กลุ่ม หรือดาเนินการเอง ใน ชาติ ศาสนา และ
การเสริมสร้าง การปลูกจิตสานึกการ พระมหากษัตริย์
ปูองสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เช่น โครงการฝึก
ทบทวนและรวมพลังเครือข่าย
อาสาสมัครปูองปูองสถาบันฯลฯ
อุดหนุนงบประมาณให้องค์การ
เพื่อเพิ่ม
บริหารส่วนตาบลสะเอะ ตาม
ประสิทธิภาพการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
รวมข้อมูลข่าวสาร
บริหารงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้าง
การซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
ประจาอาเภอกรงปินังปีงบประมาณ
2561
อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ/ เพื่อปูองกันและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาโรค
จัดทาโครงการตามพระราชดาริด้าน ขาดสารไอโอดีน
สาธารสุข(ด้านการควบคุมโรคขาด อย่างเข้มแข้ง
สารไอโอดีน
โครงการจัดทาแท่นวางถังเก็บน้า
เพื่อให้ประชาชนมี
น้าใช้อย่างพอเพียง
ทั่วตาบล

ประชาชนตระหนัก
ในคุณธรรม
จริยธรรม

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนตระหนัก รู้
คุณค่าของคุณธรรม
จริยธรรม

สานักปลัด
อบต.

สานักปลัด
อบต.
และ
หน่วยงาน
ภายนอก

1 โครงการ ตาม
นโยบายรัฐบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

เชิดชูสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

1 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ

สามารถเพิ่ม
สานักปลัด
ประสิทธิภาพการ
รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้าง

3 โครงการ

80,000

80,000

80,000

ประชาชนในตาบล

38,300

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจ

สามารถปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
โรคขาดสาร
ไอโอดีนได้

สานักปลัด

ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

สานักปลัด
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1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

1

2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการก่อสร้างกาแพงกั้นดินสนาม เพื่อแสดงอาณาเขต
ขนาด 2*120
กีฬา หมู1่ -4
ของพื้นที่ มีความ เมตร หรือตามแบบ
เป็นระเบียบ
ที่ อบต.กาหนด
เรียบร้อยและ
ปลอดภัย
โครงการวันท้องถิ่นไทย
เพื่อส่งเสริมระบอบ
5 โครงการ
ประชาธิปไตย

3

โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา ม.1ม.4

4

โครงการก่อสร้างกาแพงกันตลิ่งริม
แม่น้าปัตตานี จานวน 2 ชุด

5

โครงการมหกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสร้างเสริมสุขภาพระดับตาบล

6

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลากีฬา
ประจาหมู่บ้าน(ถมดิน)

เพื่อแสดงอาณาเขต 1 โครงการ หรือ
ของพื้นที่ มีความ
ตามแบบที่ อบต.
เป็นระเบียบ
กาหนด
เรียบร้อยและ
ปลอดภัย
เพื่อเป็นสถานที่ 1 โครงการ สาย
ออกกาลังกายและ โฉลงเก่า/ลานกีฬา
พักผ่อนหย่อนใจ หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด
เพื่อเสริมสร้างสุขา
1 โครงการ
ภพให้แก่ประชาชน
เพื่อเป็นสถานที่
ออกกาลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ

เพื่อถมดินสนาม

งบประมาณ
2561
(บาท)
4,000,000

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

60,000
700,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

60,000

60,000

60,000

ทราบอาณาเขตของ
พื้นที่

กองช่าง

5 โครงการ

ประชาชนให้
สานักปลัด
ความสาคัญและเข้าใจ
อบต.
ในระบบประชาธิปไตย
1 โครงการ มีความเป็นระเบียบ
กองช่าง

2500000

60,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(KPI)
1 โครงการ

40,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1 โครงการ
5 โครงการ
1 โครงการ

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

สามารถสร้างเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชนในตาบล
สามารถสร้างเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชนในตาบล

สานักปลัด
อบต.
สานักปลัด
อบต.
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
1.3 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ตาบล

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ

5

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการใน
ตาบล

เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการ จานวนผู้
พิการเพิ่มขึ้นปีละ
20 คน

รวม 2 โครงการ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชน/4
หมู่บ้าน เพิ่มขึ้นปี
ละ 40 คน

ตาบลปุโรง

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)
3,054,000

2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,372,000 3,691,200 4,016,400 4,341,800

1152000

1,344,000 1,536,000 1,728,000 1,920,000 ร้อยละของผู้
พิการมีความ
พึงพอใจ

4,206,000

4,716,000 5,227,200 5,744,400 6,261,800

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถช่วยเหลือ
การครองชีพใน
ตาบล

สานักปลัด
อบต.

สร้างความมั่นคง
ของชุมชนฐานราก
ฟื้นฟูทุนทางสังคม
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

-

(KPI)
ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมี
ความพึง
พอใจ

-
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1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรม

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

1

โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ
ตาบลปุโรง

ผู้สูงอายุในตาบล

2

โครงการก่อสร้างห้องน้าผู้สูงอายุ หมู่ เพื่อบรรเทาปัญหา
ที่ 1 ( 4 ห้อง)
ความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎร

ห้องน้าชาย,หญิง 4
ห้อง ห้องส้วมชาย
,หญิง 4 ห้อง ห้อง
อาบน้าชาย,หญิง 4
ห้อง หรือตามแบบ
ที่อบต.กาหนด

1,000,000

3

โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ
ม.1-ม.4

เพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎร

หลังละ 4 ห้อง
จานวน 4 หลัง
หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

1,300,000

4

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมการ
4 โครงการหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแบบที่ อบต.
และการจัดการ
กาหนด
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุ

100,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

100,000

ตัวชี้วัด
2564
(บาท)
500,000

100,000

2565
(บาท)
500,000

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุมีสถานที่
เป็นศูนย์กลางใน
การจัดกิจกรรม

กองช่าง

(KPI)
ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

อานวยความ
สะดวกให้แก่
ผู้สูงอายุ

กองช่าง

อานวยความ
สะดวกให้แก่
ผู้สูงอายุ

กองช่าง

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด
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5

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ

5 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

40,000

40,000

40,000

40,000

6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ

เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการ

5 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

20,000

20,000

20,000

20,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

7

โครงการสายใยรักผู้พิการ

เพื่อสร้างสายใยรัก
ระหว่างพิการกับ
คนในครอบครัว

5 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

8

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก
กาพร้า/คนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ ช่วยเหลือเด็ก
กาพร้าคนไร้ที่พึ่ง
และผู้ด้อยโอกาส

5 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

9

โครงการปั้นยิ้มปันสุขให้กับผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ

4 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

40,000

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
20,000 ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

สามารถช่วยเหลือ
ผู้พิการได้

สานักปลัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สร้างสายใยรัก
ระหว่างผู้พิการกับ
คนในครอบครัว

สานักปลัด

สามารถ
ช่วยบเหลือเด็ก
กาพร้า คนไร้ที่พึ่ง
และผู้ด้อยโอกาส

สานักปลัด

50,000 ร้อยละ 80 ของ สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนมี ผู้สุงอายุ
ความพึงพอใจ

สานักปลัด

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

2565
(บาท)
20,000

(KPI)

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
30,000 ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
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10 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือผู้ดอ้ ยโอกาสในตาบล

เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้ผู้พิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาส

100 คน

11 โครงการตรวจวัดสายตาและ
ประกอบแว่นแก่ผู้สูงอายุในตาบล

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในตาบล

354 คน

40,000

40,000

40,000

40,000

500,000

12 โครงการรณรงค์และช่วยเหลือจัดทา เพื่ออานวยความ
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคน
สะดวกให้แก่ผู้
พิการและหญิงมีครรภ์
พิการและทุพพล
ภาพมีครรภ์
13 โครงการก่อสร้างรั้ว ห้องน้า และ
ไฟฟูาศูนย์ผู้สูงอายุ ม.1 (บ้านบูเกะ
ดาตู)

40,000

2,000,000

เพื่อความสะดวกใน
การทากิจกรรม
ผู้สูงอายุ

1 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

1,000,000

14 โครงการปูายบอกทางเข้าศูนย์
ผู้สูงอายุ

เพื่อความเป็นระ
บียบเรียบร้อย

1 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

5000

15 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ

เพื่อช่วยเหลือด้าน
ที่อยู่อาศัยกับผู้
ยากไร้หรือด้อย
โอกาสในตาบล

1 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

1000000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

5,000

100 คน

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ผู้พิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาส

สานักปลัด

สามารถช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในตาบล

สานักปลัด

ร้อย 80
สามารถช่วยเหลือ
ของ
ผู้สูงอายุในตาบล
ประชาชนใน
ตาบลพึง
พอใจ
1 โครงการ
สามารถอานวย
หรือตามแบบ ความสะดวกในการ
ที่ อบต.
ทากิจกรรมของ
กาหนด
ผู้สูงอายุ

สานักปลัด

1 โครงการ มีความเป็นระเบียบ
หรือตามแบบที่
เรียบร้อย
อบต.กาหนด

กองช่าง

1 โครงการ
หรือตามแบบ
ที่ อบต.
กาหนด

กองช่าง

354 คน

ผู้ยากไร้หรือด้อย
โอกาสในตาบลมีที่
อยู่อาศัยที่ดีขึ้น
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กองช่าง

17

เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล

ตามความจาเป็น
เร่งด่วน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1 โครงการ

ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล

กองช่าง
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก

เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้
พิการและทุพพล
ภาพมีครรภ์

1 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

174,000

174,000

174,000

174,000

174,000

1 โครงการ

สามารถอานวย
ความสะดวกให้กับ
นักเรียนที่มีความ
พิการในเขตอาเภอ

สานักปลัด
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก

19 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ห้องน้า หรือสิ่งอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุในตาบล

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชน

4 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

800,000

800,000

800,000

สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

20 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการ
เรียนรู้ตอลดชีวิต
ของผู้สูงอายุ

4 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

100,000

100,000

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
100,000 ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ
/องค์กร/ชมรม/กลุ่ม หรือจัดทาเอง
ในการสนับสนุนการดาเนินนโยบาย
ต่าง ๆ ทางด้านสวัสดิการสังคม
ให้แก่ประชาชน
18 อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ
ก่อสร้างอาคารและห้องน้าสาหรับ
เด็กนักเรียนพิการประจาอาเภอ
กรงปินัง

100,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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1.5แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

3

โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อรณรงค์และ
ปูองกันให้
ประชาชนในพื้นที่
ตาบลปุโรง
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

1 โครงการ หรือ
ตามที่ อบต.
กาหนด

4

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์

เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชน

5 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.กา
หด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5

โครงการรณรงค์ควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อและโรคอื่น ๆ

เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชน

5 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

6

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพ

เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชน

5 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.กา
หด

30,000.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน

สานักปลัด

สามารถให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้

สานักปลัด

5 โครงการ

สามารถเสริมสร้าง
สุขภาพให้แก่
ประชาชนในตาบล
ได้

สานักปลัด

ประชาชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ

สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ

ปูองกันโรค
เอดส์
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

(KPI)
5 โครงการ

ประชาชนในตาบล
หันมาออกกาลัง
กาย

สานักปลัด

7

โครงการปั่นจักรยานลดพุง

เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชน

5 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.กา
หด

8

โครงการประกวดบ้านเรือนสะอาด
ม.1-ม.4

5 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

5 โครงการ

ประชาชนมีความ
สนใจและร่วมมือ
กันรักษาความ
สะอาด

สานักปลัด

9

อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ
/องค์กร/ชมรม/กลุ่ม หรือจัดทาเอง
ในการสนับสนุนการดาเนินนโยบาย
ต่าง ๆ ทางด้านสาธารณสุข

เพื่อเป็ฯการส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ความสนใจและ
ร่วมมือกันรักษา
ความสะอาด
เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล

5 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

5 โครงการ

ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล

สานักปลัด
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก

10 อุดหนุนงบประมาณให้ชมรมตาดีกา
ตาบลปุโรงตามโครงการตาดีกา
สัมพันธ์ห่างไกลสิ่งเสพติด

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

5 โครงการ

สามารถสืบทอด
และรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ชมรมตาดีกา
ตาบลปุดรง

11 อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ
/องค์กร/ชมรม/กลุ่ม หรือจัดทาเอง
ในการจัดอบรมและรณรงค์ด้านการ
บาบัดฟื้นฟู ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

ตามความจาเป็น
เร่งด่วน หรือตาม
โครงการที่เสนอขอ

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

5 โครงการ

เยาวชนีความรู้
เรื่องพิษภัยของยา
เสพติด

หน่วยงาน
ภายนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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ที่

12

โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงาน
ตามทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข จานวน 4 หมู่บ้าน

12 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุน
โครงการ
พระราชดาริ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งปฏิกูล
อย่างยั่งยืน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามความจาเป็น
เร่งด่วน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

(บาท)
800,000

(บาท)
800,000

(บาท)
800,000

(บาท)
800,000

(บาท)
800,000

5 โครงการ

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่ดี

สานักปลัด

80,000

80,000

80,000

80,000

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนใน
ตาบล

ขยะแลสิ่งปฏิกูล
ลดลง

สานักปลัด

3 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

1

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ตาบล

เพื่อส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย

5 โครงการ

2561
(บาท)
10,000

2

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชนในตาบลปุโรง

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูนรายได้

1 โครงการ

30,000

3

โครงการฝึกอบรมการตัดเย็บผ้าคลุม เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ผม
และเพิ่มพูนรายได้

1 โครงการ

4

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง
อาคารที่ทาการกลุ่มอาชีพหรือศูนย์
ฝึกอาชีพกลุ่มสตรีในตาบล ม.1 –
ม.4

เพื่อให้มีสถานที่ใน
การฝึกอาชีพ

1 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ร้อยละ 80
มีความพึง
พอใจ

ประชาชนให้
ความสาคัญกับ
ระบอบ
ประชาธิปไตย

สานักปลัด

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูนรายได้

สานักปลัด

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูนรายได้

สานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)
10,000

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000

30,000

30,000

30,000

30,000

40,000

40,000

(KPI)

900,000

กองช่าง
ประชาชนมีสถานที่
ฝึกอาชีพ
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ที่

5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการ
หรือตามแบบ
ที่ อบต.
กาหนด
1 โครงการ

ประชาชนมีสถานที่
ในการฝึกอาชีพ

สานักปลัด

มีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

ตัวชี้วัด
2563
(บาท)

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)

(KPI)

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ที่ทาการกลุ่มอาชีพ
หรือศูนย์ฝึกอาชีพในตาบล ม.1 –
ม.4
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจของ
ประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน เช่น
ปลูกผัก/เลี้ยงไก่ และอาชีพเสริม อื่น
ๆ ม.1-ม.4
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา
ช่วงปิดเทอม

เพื่อให้มีสถานที่ใน
การฝึกอาชีพ

5 โครงการ

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูดรายได้

4 โครงการหรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชน ในพื้นที่

5 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

5 โครงการ

เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับเด็ก
เยาวชนในพื้นที่

สานักปลัด

8

โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นา
ต่าง ๆ และแกนนาชุมชน

เพื่อพัฒนาความรู้
ความก้าวหน้าของ
กลุ่ม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

5 โครงการ

สามารถนาความรู้
ที่ได้มาพัฒนาชุมชน

สานักปลัด

9

โครงการต่อเติมอาคารตลาดนัด
บ้านบูเกะดาตู ม.1

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูดรายได้

- สนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัด
ทาอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียน
116 คน
1 โครงการ กว้าง
4 ม. ยาว 10
เมตร หรือตามแบบ
ที่ อบต.กาหด

1 โครงการ

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูนรายได้

สานักปลัด

6

7

400,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

250,000
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาสตรี

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี

5 โครงการ

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

5 โครงการ

กลุ่มสตรีได้รับ
ส่งเสริมสนับสนุน

สานักปลัด

11 โครงการพัฒนาศัยภาพสตรี

เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้กับสตรี

5 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

5 โครงการ

สามารถพัฒนา
ความรู้
ความสามารถของ
สตรีในตาบล

สานักปลัด

12 โครงการฝึกอาชีพด้านคหกรรม

เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มพูนรายได้

5 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5 โครงการ

สามารถประกอบ
อาชีพและเพิ่มพูด
รายได้

สานักปลัด

13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาอาชีพในชุมชน

เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มพูนรายได้

5 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

5 โครงการ

สามารถประกอบ
อาชีพและรายได้
เพิ่มพูน

สานักปลัด

14 โครงการฝึกอาชีพทาขนมไทย

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูนรายได้

5 โครงการ

20000

20000

20000

20000

20000

5 โครงการ

สานักปลัด

15 โครงการรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชน

เพื่อสร้างจิตสานึก 5 โครงการ
ให้แก่ราษฎรในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

สามารถประกอบ
อาชีพและรายได้
เพิ่มพูน
ราษฎรมีจิตสานึก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

30,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

30,000

30,000

30,000

30,000

(KPI)

5 โครงการ

สานักปลัด
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

16 อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ/ เพื่อส่งเสริมระบอบ
ชมรม/กลุ่ม หรือดาเนินการเอง เช่น ประชาธิปไตยอันมี
โครงการสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัด
พระมหากษัตริย์
ชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ
ทรงเป็นพระ
ลูกเสือชาวบ้าน โครงการส่งเสริม
ประมุข
ประชาธิปไตย ฯลฯ
17 อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ/ เพื่อส่งเสริมกลุม่
ชมรม/กลุ่ม หรือดาเนินการเอง ใน อาชีพและเพิ่มพูน
การสนับสนุนการดาเนินนโยบาย
รายได้ประชาชน
ต่าง ๆ ทางด้านการส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ และการเสริมสร้าง
รายได้แก่ประชาชน
18 โครงการจัดจ้างทาแท่นวางถังเก็บน้า
จานวน 6 ชุด

เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1โครงการ

ประชาชนให้
ความสาคัญกับ
ระบอบ
ประชาธิปไตย

สานักปลัด
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก

1 โครงการ

มีผลผลิตและรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

ประชาชนมีน้าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

สานักปลัด

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

1 โครงการ

(บาท)
50000

(บาท)
50000

(บาท)
50000

(บาท)
50000

(บาท)
50000

1 โครงการ

100000

100000

100000

100000

100000

1 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ตัวชี้วัด

38,300
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1.7 แผนงานการเกษตร
ที่

1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ราษฎรมีแหล่งน้า
ใช้ตลอดปี

สานักปลัด

พัฒนาเทคโนโลยี
ของกลุ่มให้เกิด
ความก้าวหน้า

สานักปลัด

(KPI)

โครงการพัฒนาแหล่งน้าสาธารณะ
ในตาบลเพื่อสนับสนุนการเกษตร ม.
1-ม.4
จัดอบรมทางวิชาการทางด้าน
การเกษตรและการทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งน้าเพื่อใช้

3

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพทา
การเกษตร ม.1-ม.4

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูนรายได้

5 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

มีผลผลิต
เพิ่มพูน
รายได้

มีผลผลิตและ
เพิ่มพูนรายได้

สานักปลัด

4

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอาชีพเพาะเห็ด ม.1-ม4

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูนรายได้

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

สานักปลัด

โครงการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรม

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูนรายได้

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

สามารถนาไป
ประกอบความรู้

สานักปลัด

6

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูนรายได้

5 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

30000

30000

30,000

30,000

300,000

มีผลผลิต
เพิ่มพูน
รายได้
สามารถ
นาไป
ประกอบ
ความรู้
5 โครงการ

มีผลผลิตและ
เพิ่มพูนรายได้

5

6 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด
5 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

สามารถนาไปเพิ่ม
มูลค่าของสินค้า
เกษตร

สานักปลัด

2

เพื่อพัฒนาความรู้
ความก้าวหน้า ของ
กลุ่ม

5 โครงการ หรือ
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด
1 โครงการ

งบประมาณ

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

50,000

ประชาชนมี
น้าใช้เพื่อ
การเกษตร
มีผลผลิต
เพิ่มพูน
รายได้
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการ
ปกครองอาเภอกรงปินังตาม
โครงการมหกรรมผลไม้อาเภอ
กรงปินัง

เพื่อสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์
ผลไม้ของอาเภอ
กรงปินัง และเป็น
การกระตุ้น
เศรษฐกิจ

8

อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ เพื่อพัฒนาฝืมือ
/องค์กร/ ชมรม/ กลุ่มหรือจัดทาเอง แรงงาน
ด้านการจัดอบรม/จัดกิจกรรมการ
พัฒนาฝืมือแรงงานและอาชีพให้แก่
ราษฎรในตาบล/การส่งเสริมอาชีพ/
การเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
สตรี/กลุ่มเยาวชน/กลุ่มผู้สนใจทั่วไป
ในตาบลเช่น เช่น โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดาริ
โครงการต้นกล้าอาชีพ โครงการ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน ฯลฯ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการ หรือ
ตามโครงการที่
เสนอ

ตามนโยบายรัฐบาล
หรือตามโครงการที่
ขอเสนอ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(KPI)
(บาท)
50,000 1 โครงการ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 1 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รู้จัก
ผลไม้ประจาอาเภอ
กรงปินังและเกิด
รายได้แก่ประชาชน

อาเภอ
กรงปินัง

พัฒนาศักยภาพของ
การดาเนินการ

สานักปลัด
กับ
หน่วยงาน
ภายนอก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรแข่งขันได้
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดยะลาที่ 5 การส่งเสริมอัตลักณ์ 1 การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
29,330

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

1

จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี/รัฐ
พิธี/พิธี

- เพื่อจัดงานพระราช - ประชาชนเข้าร่วม
พิธี/รัฐพิธี/พิธีเช่น
กิจกรรม ประมาณ 300
โครงการรับเสด็จ ฯลฯ คน

2

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ

เพิ่อให้ประชาชน
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ประชาชนในพิ้นที่ตาบล
ปุโรงและใกล้เคียงเข้า
ร่วมกิจกรรม ประมาณ
300 คน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

3

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

เพิ่อให้ประชาชน
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ประชาชนในพิ้นที่ตาบล
ปุโรงและใกล้เคียงเข้า
ร่วมกิจกรรม ประมาณ
300 คน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละของ
ประชาขนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภักดี
ประชาชน
สานึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ

สานักงาน
ปลัด อบต.

ร้อยละของ
ประชาขนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน
สานึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ

สานักงาน
ปลัด อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

สานักงาน
ปลัด อบต.
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000

2564
(บาท)
25,000

2565
(บาท)
25,000

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ประชาขนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน
สานึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ

สานักงาน
ปลัด อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

4

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน เพิ่อให้ประชาชน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ สานึกในพระมหา
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ กรุณาธิคุณ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชาชนในพิ้นที่ตาบล
ปุโรงและใกล้เคียงเข้า
ร่วมกิจกรรม ประมาณ
300 คน

5

โครงการจัดกิจกรรมวันปิย
มหาราช

เพิ่อให้ประชาชน
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ประชาชนในพิ้นที่ตาบล
ปุโรงและใกล้เคียงเข้า
ร่วมกิจกรรม ประมาณ
300 คน

-

-

25,000

25,000

25,000

ร้อยละของ
ประชาขนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน
สานึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ

สานักงาน
ปลัด อบต.

6

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯบรมราชินี

เพิ่อให้ประชาชน
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ประชาชนในพิ้นที่ตาบล
ปุโรงและใกล้เคียงเข้า
ร่วมกิจกรรม ประมาณ
300 คน

-

-

25,000

25,000

25,000

ร้อยละของ
ประชาขนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน
สานึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ

สานักงาน
ปลัด อบต.

เพิ่อให้ประชาชน
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ประชาชนในพิ้นที่ตาบล
ปุโรงและใกล้เคียงเข้า
ร่วมกิจกรรม ประมาณ
300 คน

-

-

25,000

25,000

25,000

ร้อยละของ
ประชาขนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน
สานึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

29,330

80,000

180,000

180,000

180,000

-

7

รวม 7 โครงการ

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

-

-
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2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
ประชาชน

ประชาชนมี
จิตสานึกและ
ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งาม

สานักงาน
ปลัด อบต.

ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามคงอยู่สู่
สังคมไทย
สืบไป
สามารถ
สนับสนุน
กิจกรรมด้าน
ศาสนา

สานักงาน
ปลัด อบต.

สามารถสืบ
ทอดและรักษา
วัฒนธรรม

สานักปลัด
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

1

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีตาบลปุโรง

เพื่อส่งเสริมและรักษา ประชาชนในพิ้นที่ตาบล
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ปุโรงและใกล้เคียงเข้า
ร่วมกิจกรรม ประมาณ
300 คน

2

โครงการเข้าสุหนัตหมู่

- เพื่อสืบสาน
อนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

- ประชาชน เจ้าหน้าที่
ประชาชน 100 คน

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ร้อยละของ
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
ประชาชน

3

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมกิจการ
ด้านศาสนา

5 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อละละของ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4

โครงการวันอาชูรอ

เพื่อส่งเสริมและรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

5 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

สานักปลัด
อบต.

หน้า 205

5

โครงการสลามัตฮารีรายออีดลิ เพื่อส่งเสริมและรักษา 5 โครงการ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ฟิตรี

20,000

20,000

20,000

20,000

6

โครงการสลามัตฮารีรอยอ
อีดิลอัดฮา

20,000

20,000

20,000

20,000

7

เพื่อส่งเสริมและรักษา 5 โครงการ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

หมู่ที่ 1 บ้านฉโลง
โครงการถมดินหลังโรงเรียนตาดี เพื่อปูองกันอันตราย
กา จือนือรงดาแล
ที่อจะเกิดขึ้นกับเด็ก
และประชาชน

8

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียนตาดีกาจื
อนือรงดาแล

เพื่อส่งเสริมการจัด
สถานที่ทานุบารุง
ศาสนา

9

โครงการต่อเติมรั้วโรงเรียนตา เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
ดีกา
และประชาชน

8

20,000

สามารถสืบ
สามารถสืบ
ทอดและรักษา ทอดและรักษา
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
20,000 สามารถสืบ
สามารถสืบ
ทอดและรักษา ทอดและรักษา
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

สานักปลัด
อบต.
สานักปลัด
อบต.

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

60,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

ปูองกัน
อันตรายแก่
ประชาชนได้

กองช่าง

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

400,000

1 โครงการ
หรือตามแบบ
ที่ อบต.
กาหนด

มีสถานที่ใน
การส่งเสริม
การจัดการ
เรียนการสอน
ตาดีกา
ประชาชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนา

กองช่าง

ปูองกัน
อันตรายแก่
ประชาชนได้

กองช่าง

-ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ500
คน

โครงการต่อเติมรั้วโรงเรียนตา เพื่อปูองกันอันตรายที่ 1 โครงการหรือตาม
ดีกามากอมิลกียามิลดีน(บ้านฉ อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก แบบที่ อบต.กาหนด
และประชาชน
โลง)

-

20,000

300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

20,000

20,000

20,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
1 โครงการ

กองช่าง
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โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
โรงเรียนตาดีกาดารุลอิหซาน
(จือนือรงดาแล)

เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
และประชาชน

2 โครงการหรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

10 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูบา

เพือ่ ปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
และประชาชน

1 โครงการ

เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
และประชาชน

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

เพื่อส่งเสริมการจัด
สถานที่ทานุบารุง
ศาสนา

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

เพื่อส่งเสริมการจัด
สถานที่ทานุบารุง
ศาสนา

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

9

ลาเซาะห์ปาแดรู
11 โครงการก่อสร้างรั้วบาลา

เซาะห์บเู กะดาตู
12 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู

โรงเรียนตาดีกามากอมิลกียา
มิดดีน
13 โครงการก่อสร้างต่อเติม

อาคารอเนกประสงค์
บ้านบือญา

14 โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์กูเล็ง เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
และประชาชน

1 โครงการหรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

350,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

1 โครงการ

ปูองกัน
อันตรายแก่
ประชาชนได้

กองช่าง

1 โครงการ

ส่งเสริมทานุ
บารุงศาสนา

กองช่าง

1 โครงการ

ปูองกัน
อันตรายแก่
ประชาชนได้

กองช่าง

1 โครงการ

ส่งเสริมทานุ
บารุงศาสนา

กองช่าง

1 โครงการ

มีสถานที่ใน
การจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา
ปูองกัน
อันตรายแก่
ประชาชนได้

กองช่าง

1 โครงการ

กองช่าง
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หมู่ 2 บ้านปุโรง
15 โครงการก่อสร้างกาแพงกั้น

ดินโรงเรียนตาดีกา ดารุลอิห
ซาน

เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
และประชาชน

1 โครงการหรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

200,000

ปูองกัน
อันตรายแก่
ประชาชนได้

กองช่าง

1 โครงการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติ
ศาสนกิจ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติ
ศาสนกิจ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติ
ศาสนกิจ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติ
ศาสนกิจ

กองช่าง

16 โครงการติดตั้งกันสาดโรงเรียน
ตาดีกาอัครอวียะห์

เพื่ออานวยความ
1 โครงการหรือตาม
สะดวกแก่ประชาชน แบบที่ อบต.กาหนด
ในการปฏิบัติศาสนกิจ

17 โครงการปูกระเบื้องอาคาร
อเนกประสงค์ตะโล๊ะลัย

เพื่ออานวยความ
2 โครงการหรือตาม
สะดวกแก่ประชาชน แบบที่ อบต.กาหนด
ในการปฏิบัติศาสนกิจ

18 โครงการก่อสร้างห้องน้ากูโบร์
ตะวันออกและตะวันตก

เพื่ออานวยความ
1 โครงการหรือตาม
สะดวกแก่ประชาชน แบบที่ อบต.กาหนด
ในการปฏิบัติศาสนกิจ

100,000

1 โครงการ

19 โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์
ตะวันออกและตะวันตก

เพื่อปูองกันอันตราย
ที่อจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
และประชาชน

600,000

1 โครงการ

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

70,000

1 โครงการ

50,000

1 โครงการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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หมู่ 3 บ้านตะโล๊ะปานะ
20 โครงการปูพื้นกระเบื้องลานหน้า เพื่ออานวยความ
1 โครงการ หรือตาม
โรงเรียนตาดีกาอัครอวียะห์
สะดวกแก่ประชาชน แบบที่ อบต.กาหนด
ในการปฏิบัติศาสนกิจ
21 โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์ หมู่

3
22 โครงการเจาะบ่อบาดาลบาลา

เซาะห์ ม.3

23 โครงการก่อสร้างกาแพงกั้น

ดินอาคารอเนประสงค์
โรงเรียนตาดีกาดารุสลาม
24 โครงการซ่อมแซมพื้นไม้

อาคารตาดีกาดารุสลามเก่า

เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเปิดขึ้นแก่เด็ก
และประชาชน

2 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ

ขนาด ศก.4 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 35 เมตร

เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
และประชาชน

1 โครงการ

เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
และประชาชน

1โครงการหรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

50,000

200,000

1 โครงการ

250,000

2 โครงการ

160,000

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนแก่
ประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

ปูองกัน
อันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น

กองช่าง

1 โครงการ

350,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติ
ศาสนกิจ
สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนแก่
ประชาชน
ราษฎรมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

300,000

กองช่าง

กองช่าง
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ม.4 บ้านลูโบ๊ะกาโล
25 โครงการต่อเติมกาแพงกั้นตลิ่ง เพื่อปูองกันอันตราย
ข้างโรงเรียนตาดีกาอัลอีบาดา ที่อจจะเกิดขึ้น

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

350,000

1 โครงการ

ปูองกัน
อันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น

กองช่าง

1 โครงการ

ปูองกัน
อันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น
ปูองกัน
อันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น
ปูองกัน
อันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น

กองช่าง

ตุลดิสลามียะห์ ม.4
26 โครงการก่อสร้างอาคารสุเหร่า เพื่อส่งเสริมการจัด
สถานที่ทานุ บารุง
ตือลาฆอตีโม ม.4
ศาสนา
27 โครงการก่อสร้างกาแพงกั้น
เพื่อปูองกันอันตรายที่
ดินโรงเรียนตาดีกาอัลอีบาตุล อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
และประชาชน
อิสลามียะห์(ต่อจากเดิม)
28 โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์ หมู่ เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
4
และประชาชน

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

29 อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทา

เพื่อส่งเสริมและรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ตามความจาเป็นเร่งด่วน

-50,000

-50,000

-50,000

-50,000

-50,000

1 โครงการ

สามารถสืบ
ทอดและรักษา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

อาเภอ
กรงปินัง

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น

ตามความจาเป็นเร่งด่วน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

สามารถสืบ
ทอดและรักษา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

อาเภอ
กรงปินัง

การปกครองอาเภอกรงปินัง
ตามโครงการมหกรรมของดี
กรงปินัง สือสานวัฒนธรรม
สร้างสันติสุข อาเภอกรงปินัง
30 อุดหนุนงบประมาณให้

สานักงานการศึกษาเอกชน
อาเภอกรงปินังตามโครงการ
ตาดีกาสัมพันธ์สานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอาเภอกรงปินัง

400,000

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

400,000

1 โครงการหรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

1 โครงการ

370,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

1 โครงการ

กองช่าง

กองช่าง
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- อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทา
31 การปกครองอาเภอกรงปินัง

ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ
32 อุดหนุนงบประมาณให้ชมรม

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ตามความจาเป็นเร่งด่วน
กล้าแสดงออก
หรือตามโครงการที่ขอ
เสนอ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

อาเภอ
กรงปินัง

เพื่อส่งเสริมและ
1 โครงการ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการ
กิจกรรมต่าง ๆ

หน่วยงาน
ภายนอก

กีฬาตาบลปุโรงตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาระดับ
ตาบล
33 สนับสนุนงบประมาณให้กลุม่ / เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ชมรม/องค์กร หรือหน่วยงาน กิจกรรมทางศาสนา
ราชการ หรือดาเนินการเองใน
การสนับสนุน ส่งเสริมศาสนา
และพัฒนาสถานที่ในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ

ตามความจาเป็นเร่งด่วน
หรือตามโครงการที่ขอ
เสนอ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

สามารถ
ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมทาง
ศาสนา

- สนับสนุนงบประมาณให้กลุม่ / เพื่อส่งเสริมและรักษา
34 ชมรม/องค์กร หรือหน่วยงาน ภูมปิ ัญญาของท้องถิ่น

ตามความจาเป็นเร่งด่วน
หรือตามโครงการที่ขอ
เสนอ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

สามารถสืบ
ทอดและรักษา
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
ภายนอก

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในตาบลมี
ความพึงพอใจ

สามารถรักษา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

สานักปลัด
อบต.

ราชการ หรือดาเนินการเองใน
การสนับสนุน ในกานส่งเสริม
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
35 โครงการมหกรรมของดีตาบล

ปุโรง สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและรักษา ประชาชนในตาบล
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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36 โครงการมหกรรมผลไม้ตาบล

ปุโรง

เพื่อช่วย
ประชาสัมพันธ์และ
ช่วยเกษตรกรในการ
จาหน่ายผลไม้

50,000

50,000

1 โครงการหรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

-350,000

เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
และประชาชน

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

เพื่อส่งเสริมความ
พร้อมของการจัด
การศึกษาทางศาสนา
ควบคู่กับภาคบังคับ
เพื่อส่งเสริมความ
พร้อมการจัด
การศึกษาทางศาสนา

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและเกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

4 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

ม.1-ม.4
35 โครงการต่อเติมรั้วโรงเรียนตา เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก
ดีกาในตาบล

ประชาชนในตาบล

50,000

50,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในตาบลมี
ความพึงพอใจ

สามารถช่วย
ประชาชนใน
ตาบล

สานักปลัด

700,000

1 โครงการ

กองช่าง

350,000

700,000

1 โครงการ

350,000

700,000

1 โครงการ

400,000

400,000

400,000

200,000

200,000

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนแก่
ประชาชน
สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนแก่
ประชาชน
สามารถ
ส่งเสริมความ
พร้อมของการ
จัดการศึกษา
มีสถานที่ใน
การจัด
การศึกษา
อย่างมั่นคง
แข็งแรง
เกิดความ
สะดวกและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

และประชาชน

36 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน

ตาดีกา ม.1-ม.4
37 โครงการปรับพื้นที่ถมดินลาน

กีฬาโรงเรียนตาดีกาในตาบล
ม.1-ม.4
38 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์โรงเรียนตาดีกา
ในตาบล
39 ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนตาดี

กาในตาบล ม.1-ม4

1 โครงการหรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

400,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

400,000

1 โครงการ

4 โครงการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

หรือต่อเติมอาคารเอเนก
ประสงค์/ลานอเนกประสงค์
โรเรียน ตาดีกา/ สุเหร่า

เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความพร้อมของ
สถาบันทางศาสนา ให้
สามารถปฏิบัติ
ศาสนกิจได้

41 โครงการก่อสร้างกาแพงกั้น

ปูองกันอันตรายที่
ดินให้โรงเรียนตาดีกา/สุเหร่า/ อาจจะเกิดกับ
ประชาชน
บาลาเซาะห์ ม.1-ม.4

42 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ
แข่งขัน
43 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา

ประจาตาบล
44 โครงการจัดซื้อพรมสนับสนุน

การปฏิบัตศิ าสนกิจให้แก่
มัสยิด ม.1-ม.4
45 โครงการจัดอบรมเข้าค่าย

เพื่อจัดให้มีสนามกีฬา
ทีมีมาตรฐาน

4 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

400,000

5 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด
5 โครงการ

-30,000

-30,000

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

เพื่อสนับสนุนการ
ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาของชุมชน
เพื่อเสริมทักษะกีฬา

-30,000

3 โครงการ

เยาวชนฝึกทักษะการเล่นกีฬา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

400,000

4 โครงการ

มีสถานที่ใน
การปฏิบัติ
ศาสนกิจอย่าง
มั่นคง

กองช่าง

400,000

400,000

2 โครงการ

เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชน

กองช่าง

-30,000

-30,000

5 โครงการ

ส่งเสริมกีฬา

สานักปลัด

1 โครงการ

มีสถานที่
ศูนย์กลางใน
การออกาลัง
กาย
มีสิ่งอานวย
ความสะดวก

กองช่าง

1,000,000

500,000

500,000

500,000

3 โครงการ

50,000

50,000

50,000

3 โครงการ

สามารถ
พัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬา

สานักปลัด

สานักปลัด
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2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชนและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

1

โครงการจากธรรมชาติสู่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา 5 โครงการ หรือตาม
ท้องถิ่น
แบบที่ อบต.กาหนด

2

โครงการ "PURONG CUP"

เพื่อให้ประชาชนได้มี
กิจกรรม ออกกาลัง
กาย เพื่อสุขาภาพ

ประชาชน 100 คน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3

โครงการ ปั่น ว่าย วิ่ง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
กิจกรรม ออกกาลัง
กาย เพื่อสุขาภาพ

ประชาชน 100 คน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

4

โครงการชุมชนล้อมรั้ว
ครอบครัวล้อมรัก

เพื่อใหความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้ปกครอง
และเด็ก ในการ
ปกปูองปัญหายาเสพ
ติด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

5 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
5 โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้
ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่นให้อยู่
สืบไป
ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

สานักปลัด

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

สานักปลัด

สามารถส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจให้แก่
เยาวชนในตาบล
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

สานักปลัด

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดยะลาที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ 5 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษานอกระบบ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณ
2562
2563

2564

2565

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

1

โครงการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สาเร็จ เพื่อส่งเสริม
การศึกษาหลักสูตรปฐมวัย
การศึกษาให้เด็ก
ในตาบล

5 โครงการ

(บาท)
30000

2

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาทักษะ
ของเด็กในตาบล

5 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

3

โครงการจัดทาแผนจัดประสบการณ์
และการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เพื่อจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ

5 โครงการ

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ร้อยละความ
พึงพอใน
ของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละความ
พึงพอใน
ของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละความ
พึงพอใน
ของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน

สามารถส่งเสริม
การศึกษาให้เด็ก
ในตาบลได้

สานักงาน
ปลัด อบต.

สามารถส่งเสริม
การศึกษาให้เด็ก
ในตาบลได้

สานักปลัด
อบต.

สามารถจัด
การศึกษาใน
ศพด. ได้อย่างมี
คุณภาพ

สานักปลัด
อบต.
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4

โครงการกีฬาพัฒนาหนูน้อย

เพื่อพัฒนาทักษะ
ของเด็กในตาบล

5

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

เพื่อเปิดโลกทัศน์
การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนรู้สู่โลก
กว้าง

6

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ตาบลปุโรง

เพิ่อส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็ก

7

โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ม.1-ม.4

8

9

5 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อการจัดการ
ตามความจาเป็นเร่งด่วน
การเรียนการสอน
ให้เกิด
ประสิทธิภาพ

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา

เพื่อพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบล ม.1-ม.4

เพื่อสนับสนุน
สุขภาพร่างกาย
และการเติบโต
ตามวัย

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

5 โครงการ

5 โครงการ

4 ศูนย์( รวม 12 เดือน
ๆ ละ 1 ครั้ง)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ร้อยละความ
พึงพอใน
ของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ
ความพึงพอ
ในของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ
ความพึงพอ
ในของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ
ความพึงพอ
ในของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ
ความพึงพอ
ในของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน

พัฒนาสุขภาพ
ของ เด็กในศพด.

สานักปลัด
อบต.

สามารส่งเสริม
การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็ก

สานักปลัด
อบต.

สามารถจัดการ
ห้องเรียนการ
สอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด
อบต.

สามารถ
พัฒนาการสอน
ของผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก

สานักปลัด
อบต.

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็ง
แร็ง และเติบโต
ตามวัย

สานักปลัด
อบต.
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10 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม
(นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบล
ม.1-ม.4

เพื่อสนับสนุน
สุขภาพร่างกาย
และการเติบโต
ตามวัย

4 ศูนย์

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เพื่อการจัดการ
เด็กเล็ก ม.1
เรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ

5 โครงการ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เพื่อการจัดการ
เด็กเล็ก ม.2
เรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ

5 โครงการ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ม.3

เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ

5 โครงการ

50000

50000

50000

50000

50000

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ม.4

เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ

5 โครงการ

50000

50000

50000

50000

50000

15

เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ

1 โครงการ

โครงการปรับปรุงกั้นห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโล๊ะปานะ ม.3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

200,000

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็ง
แร็ง และเติบโต
ตามวัย

สานักปลัด
อบต.

สามารถจัดการ สานักปลัด
เรียนการสอนให้
อบต.
เกิดประสิทธิภาพ
สามารถจัดการ สานักปลัด
เรียนการสอนให้
อบต.
เกิดประสิทธิภาพ
สามารถจัดการ สานักปลัด
เรียนการสอนให้
อบต.
เกิดประสิทธิภาพ
สามารถจัดการ สานักปลัด
เรียนการสอนให้
อบต.
เกิดประสิทธิภาพ
สามารถจัดการ สานักปลัด
เรียนการสอนให้
อบต.
เกิดประสิทธิภาพ
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16 โครงการจ้างทาประตูเหล็กชนิดราง
เลื่อน

เพื่อความ
ปลอดภัยแก่เด็ก
นักเรียน

1 บ้าน หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

17 โครงการต่อเติมรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปุโรง พร้อมประตู ม.2

เพื่อความ
ปลอดภัยแก่เด็ก
นักเรียน

1 โครงการ ตามแบบที่
อบต.กาหนด/ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน

300,000

18 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปุโรง ม.2

เพื่อสร้างภูมิทัศน์
ที่สวยงามบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

2 โครงการ ตามแบบที่
อบต.กาหนด/ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน

220000

220000

19 โครงการติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กม.1-ม.4

เพื่อความ
ปลอดภัยแก่เด็ก
นักเรียน

3 โครงการ ตามแบบที่
อบต.กาหนด/ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน

220,000

220,000

20

เพื่อให้เด็กใน
ตาบลมีสนามเด็ก
เล่น

1 โครงการ

200,000

200,000

บริการด้านการศึกษา
ประชาชนในตาบล

250,000

250,000

โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

21 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัยเตาะแตะ

การจัดระบบ
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

50,000

220,000

ร้อยละ
ความพึงพอ
ในของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ
ความพึงพอ
ในของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ
ความพึงพอ
ในของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ
ความพึงพอ
ในของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
200,000

สามารถจัดการ สานักปลัด
เรียนการสอนให้
อบต.
เกิดประสิทธิภาพ
สามารถจัดการ สานักปลัด
เรียนการสอนให้
อบต.
เกิดประสิทธิภาพ
สามารถจัดการ สานักปลัด
เรียนการสอนให้
อบต.
เกิดประสิทธิภาพ
สามารถจัดการ สานักปลัด
เรียนการสอนให้
อบต.
เกิดประสิทธิภาพ

ร้อยละความ
พึงพอในของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน

เด็กในตาบลมี
สนามเด็กเล่น

กองช่าง

ร้อยละความ
พึงพอในของ
ประชาชน 4
หมู่บ้าน

สามารถจัด
การศึกษาใน
ศพด. ได้อย่างมี
คุณภาพ

กองช่าง
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22 โครงการวันวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย

เพื่อให้นักเรียนได้
มีการพัฒนาทาง
ร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา

3 โครงการ ตามแบบที่
อบต.กาหนด/ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน

50,000

50,000

50,000

50,000

23 โครงการวันประชุมผู้ปกครอง

เพื่อให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการ
การศึกษา

3 โครงการหรือ ตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

30,000

30,000

30,000

30,000

24 โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลปุโรง

เพื่อพัฒนาทักษะ
ของเด็กในตาบล

3 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

30,000

30,000

30,000

30,000

25 โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา

เพื่อพัฒนาอาคาร
เรียนที่เหมาะสม

ตามแบบที่ อบต.กาหนด

100,000

100,000

100,000

100,000

26 โครงการต่อเติมรั้วศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่
2 พร้อมประตู

เพื่อปูองกัน
อันตรายที่อาจะ
เกิดขึ้นกับเด็ก
และประชาชน

1 โครงการ ตามแบบที่
อบต.กาหนด/ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน

800,000

27 โครงการกั้นห้องศูนย์พัฒนาเล็ก หมู่
3

เพื่อปูองกัน
อันตรายที่อาจะ
เกิดขึ้นกับเด็ก
และประชาชน

โครงการ ตามแบบที่
อบต.กาหนด/ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน

200,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ร้อยละ
เด็กปฐมวัย
ความพึงพอ ได้รับการพัฒนา
ในของ
ทุกด้าน
ประชาชน 4
หมู่บ้าน
ร้อยละ 80
ผู้ปกครองมี
ของประชาชน ส่วนรวมในการ
ในพื้นที่มี
จัดการศึกษา
ความพึงพอใจ

สานักปลัด
อบต.

สานักปลัด
อบต.

ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชน สานักปลัด
ของ
ได้รับการพัฒนา
อบต.
ประชาชนใน ทักษะด้านผู้นา
พื้นที่มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
พึงพอใจ
1 โครงการ สามารถปูองกัน กองช่าง
อันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับ
เด็กและ
ประชาชน
1 โครงการ สามารถปูองกัน กองช่าง
อันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับ
เด็กและ
ประชาชน
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28 โครงการปรับปรุงและต่อเติม อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1-ม.4

เพื่อปูองกัน
อันตรายที่อาจะ
เกิดขึ้นกับเด็ก
และประชาชน

โครงการ ตามแบบที่
อบต.กาหนด/ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน

2,000,000

1โครงการ

สามารถปูองกัน
อันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับ
เด็กและ
ประชาชน

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

3.2 แผนงานการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการอิมาเราะห์สู่ชุมชน

2

โครงการกีรออาตี

3

โครงการสู่ค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้นา
ด้านศาสนาและ
ประชาชนผู้สนใจ
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก
และเยาวชน
ผู้สนใจ
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก
และเยาวชน
ผู้สนใจ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

5 โครงการ

(บาท)
150,000

(บาท)
150,000

5 โครงการ

800,000

5 โครงการ

50,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

งบประมาณ
2562
2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
150,000

(บาท)
150,000

(บาท)
150,000

5 โครงการ

สามารถส่งเสริม สานักปลัด
การเรียรู้ให้แก่
อบต.
ประชาชนผู้สนใจ

800,000

800,000

800,000

800,000

5 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

5 โครงการ

สามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ให้แก่
เด็กและเยาวชน
ผู้สนใจ
สามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ให้แก่
เด็กและเยาวชน
ผู้สนใจ

สานักปลัด
อบต.
สานักปลัด
อบต.
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4

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลปุโรง

จานวน 50 คน

โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์/
วารสารให้แต่ละหมู่บ้าน ม.1-ม.4

เพื่อสร้าง
เครือข่ายพัฒนา
ทักษะด้านผู้นา
และเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่
ของคณะบริหาร
สภาเด็กและ
เยาวชน
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตอลดชีวิต

5

6

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนคณะ สามารถสร้าง
ได้รับการ เครือข่ายพัฒนา
พัฒนา เข้าใจ ทักษะด้านผู้น้า
ถึงบทบาท
หน้าที่

สานักปลัด
อบต.

4 หมู่บ้าน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

สานักปลัด
อบต.

ตาบลปุโรง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและ
พัฒนาด้าน
การอ่าน
ประชาชน
ในตาบล

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ตาบลปุโรง

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตอลดชีวิต

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
และพัฒนาด้าน
การอ่าน
สามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้

อุดหนุน
1

อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้ เพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียนสพฐ. 2 โรงเรียน
นักเรียนที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

2 โครงการ ตามแบบที่
อบต.กาหนด/ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

2 โครงการ

2

อุดหนุนงบประมาณอาหารเสริมนมให้ เพื่อสนับสนุนสุขา
โรงเรียนสพฐ. 2 โรงเรียน
ภาพร่างกายและ
เติบโตตามวัย

2 โครงการ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

2 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

นักเรียนใน
โรงเรียน
โรงเรียน
สพฐ ใน
สังกัดสพฐ ได้รับ ตาบลปุโรง
อาหารกลางวัน
เด็กมีสุขภาพ
โรงเรียน
ร่างกายที่แข็ง
สพฐ ใน
แร็ง และเติบโต ตาบลปุโรง
ตามวัย
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3

อุดหนุนงบประมาณ หรือของขวัญ
ของรางวัลให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็ก

เพื่อสนับสนุนการ 1 โครงการ หรือตาม
จัดกิจกรรมให้เด็ก โครงการที่เสนอ
ในตาบล

4

อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ/ เพื่อสนับสนุน
โรงเรียน/ชมรม/องค์กร/กลุ่มในตาบล การศึกษา
หรือดาเนินการเอง ตามโครงการที่
เสนอขอในการให้ความช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนด้านการศึกษา

1 โครงการ หรือตาม
โครงการที่เสนอ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ

เด็กในตาบล
โรงเรียน
ได้รับการส่งเสริม สพฐ ใน
กิจกรรมกร
ตาบลปุโรง
เรียนรู้

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

เพื่อสนับสนุน
โรงเรียน
การจัดการศึกษา สพฐ ใน
ของรัฐ
ตาบลปุโรง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศัยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดยะลาที่ 1 การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

(KPI)

โครงการก่อสร้าง/บุกเบิกถนน/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1

โครงการบุกเบิกถนนสายพงลาซะโต๊ะอีหม่าม(ต่อจากเดิม)

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1000
เมตร หรือ ตามแบบที่ อบต.กาหนด

800,000

2

โครงการบุกเบิกถนนสายบือญาตอแลกาโตะ

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
1000 เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

800,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
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3

โครงการบุกเบิกถนนสายบือญาแบนาแซ

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
200 เมตร หรือตามแบบ ที่ อบต.
กาหนด

160,000

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง/บุกเบิกถนน/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ - เพื่อให้
พาราแอสฟัลท์ติกสายฉโลงเก่า
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
1200 เมตร หรือ ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

5

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติก ม.1-ม.4

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
1200 เมตร อบต.ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

6

โครงการบุกเบิกถนนสายตะ
โละกือกุ

-เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4*500 เมตร ระยะทาง
500 เมตร อบต.ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

320,000

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

7

โครงการบุกเบิกถนนสายตะโละยะ - เพื่อให้
- บูเก๊ะปาลอฆาเจาะห์
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
500.00 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

320,500

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

2,500,000 2,500,000

5,000,000 5,000,000
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8

โครงการบุกเบิกถนนสายลูโบ๊ะ
กาโล

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1000
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.กาหนด

800,000

800,000

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง/บุกเบิกถนน/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9

โครงการบุกเบิกถนนสายบูเกะบา
กง

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
1000 เมตรหรือตามแบบ ที่อบต.
กาหนด

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกาแลปีแน

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
1000 เมตร หรือ ตามแบบ ที่ อบต.
กาหนด

3,400,000

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปุโรง-กูเล็ง

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
1000 เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

3,400,000

12 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายปุ
โรง-กูเล็ง

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 8
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.กาหนด

800,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

500,000
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13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตะโละยะ

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือ ตามแบบที่อบต.กาหนด

400,000

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเวาะเละ

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1000
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.กาหนด

149,000

กองช่าง

15 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาส่อง
สว่างอัจฉริยะในพื้นที่เสี่ยงภัย
พร้อมระบบ IOT ของอบต.ปุโรง
(อุดหนุน)

- เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน

ตามแบบ ที่ อบต.กาหนด

-

-

4,500,000 4,500,000

-

ถนน 1
ประชาชนที่ใช้
สาย ตาม เส้นทางสัญจร
แบบที่
ไปมาได้สะดวก
อบต.
กาหนด
1 โครงการ ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ปูลาดูกู

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
800.00 เมตร หรือ ตามแบบที่
อบต.กาหนด

-

-

2,600,000

-

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตือลาฆอปันยัง

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
2000.00 เมตร หรือ ตามแบบที่
อบต.กาหนด

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

6,400,000

-
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กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก
สายบือเจาะปากู(ต่อจากเดิม)

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1000
เมตร หรือ ตามแบบที่ อบต.กาหนด

650,000

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กสายบือเจาะปีแซ-บือ
เจาะปากู

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1000
เมตร หรือ ตามแบบที่ อบต.กาหนด

-

-

3,400,000

-

-

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีเสริม
เหล็กสาย ดือรีแยเตาะเยาะ

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตาม
แบบ ที่ อบต.กาหนด

-

-

1,300,000

-

-

20 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบูเกะตามีแย

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1000
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.กาหนด

-

-

3,000,000

-

-

21 โครงการบุกเบิกถนนสายบือเจาะ
ราบุก

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 700
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

460,000

ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
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22 โครงการบุกเบิกถนนสายบูเกะปา
โยง

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก

โครงการก่อสร้าง/บุกเบิกถนน/ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
23 โครงการบุกเบิกถนนสายจิเลาะ- เพื่อให้
บือเจาะปากู
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
24 โครงการบุกเบิกถนนสายเปาะมานิ

25 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์กูโบร์ตะโล๊ะปานัส

ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 700
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.กาหนด

ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1000
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.กาหนด

- เพื่อให้
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1000
ประชาชน
เมตร
สัญจรไปมาได้
สะดวก
-เพื่อรองรับ
ตามแบบที่ อบต.กาหนด
การจัดกิจกรรม
ของ อบต.

26 โครงการบุกเบิกถนนลงดินลูกรังอัด -เพื่อบรรเทา
แน่นสายบือเจาะปากู (ต่อจากเดิม) ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ราษฎรเป็นการ
เร่งด่วน
27 โครงการบุกเบิกสายเปาะมานิ
-เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ราษฎรเป็นการ
เร่งด่วน

650000

650,000

500,000

870,000

ขนาด 4*1000 หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

640,000

ขนาด 4*1000 หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

500,000

500,000

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1 สาย
ตามแบบที่
อบต.
กาหนด
1 โครงการ

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

สามารถรองรับ
การจัดกิจกรรม
ได้

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
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28 โครงการบุกเบิกสายแตแร

-เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ราษฎรเป็นการ
เร่งด่วน
-เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ราษฎรเป็นการ
เร่งด่วน
-เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อน

ขนาด 4*1000 หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

ขนาด 4*800 หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

160,000

-เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อน

ขนาด 5*800 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

640,000

32 โครงการบุกเบิกถนนสายกาปงบือ
แนอาตัส

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด 5*100 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

800,000

33

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด 5*1000 เมตร หรือตามแบบ
ที่ อบต.กาหนด

800,000

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอีโปฺะ

30 โครงการบุกเบิกสายสะอารี

31 โครงการบุกเบิกสายราดู

โครงการบุกเบิกถนนสายบูเก๊ะจู
และฮ์

ขนาด 4*1000 หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

640,000

2,600,000

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1 สาย
ตามแบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง
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34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยปะจู

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด 5*500 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

35 โครงการบุกเบิกสายกาปงเจ๊ะมง

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด 4*1000 เมตร หรือตามแบบ
ที่ อบต.กาหนด

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายลูโบ๊ะกาโลเก่า

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด5*500 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

37 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กสายปูลาดูกู หมู่ 3

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด5*500 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

38

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด5*500 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกาลูแป ม.3

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ตือลาฆอปันยัง ม.
3

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด5*500 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

3,520,000

640,000

3,520,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1 สาย
ตามแบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
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40 โครงการบุกเบิกสายปะดอมา

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด4*300 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

300,000

41 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตันหยง(ต่อจากสายเดิม)

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด4*300 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

500,000

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บู
เกะดาตู- ปาแดรู ม. 1

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด5*1000 เมตร หรือตามแบบที่ 1,000,000 1,000,000
อบต.กาหนด

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตะโล๊ะกูดง

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อน

ขนาด4*1000 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

500,000

43 โครงการบุกเบิกถนนสายตะโล๊ะกู
ดง-สายกาแลปีแน

เพื่อบรรเทา
ขนาด6*1000 เมตร หรือตามแบบที่
ปัญหาและ
อบต.กาหนด
ความเดือดร้อน
ให้แก่
ประชาชน
เพื่อบรรเทา
ขนาด4*1000 เมตร หรือตามแบบที่
ปัญหาและ
อบต.กาหนด
ความเดือดร้อน
ให้แก่
ประชาชน

650,000

44 โครงการบุกเบิกถนนสายบูเกะดา
ตู-สายปาแดรู(ต่อจากเดิม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

650,000

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1 สาย
ตามแบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
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45 โครงการบุกเบิกถนนสายหลัง
อนามัยโฉลง-ฆอลอกาฮง

46 โครงการบุกเบิกถนนสายบือญาตอแลกาโต๊ะ

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกุโบร์กูเล็ง

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกอลอกาฮง

49 โครงการบุกเบิกถนนสายพงลาซะโต๊ะอีหม่าม

50 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บูเกะดาตู

เพื่อบรรเทา
ปัญหาและ
ความเดือดร้อน
ให้แก่
ประชาชน
เพื่อบรรเทา
ขนาด4*1500 เมตร หรือตามแบบที่
ปัญหาและ
อบต.กาหนด
ความเดือดร้อน
ให้แก่
ประชาชน
เพื่อบรรเทา
ขนาด4*500 เมตร หรือตามแบบที่
ปัญหาและ
อบต.กาหนด
ความเดือดร้อน
ให้แก่
ประชาชน
เพื่อบรรเทา
ขนาด4*2000 เมตร หรือตามแบบที่
ปัญหาและ
อบต.กาหนด
ความเดือดร้อน
ให้แก่
ประชาชน
เพื่อบรรเทา
ขนาด5*1000 เมตร หรือตามแบบที่
ปัญหาและ
อบต.กาหนด
ความเดือดร้อน
ให้แก่
ประชาชน
เพื่อให้
1 โครงการ หรือ ตามแบบที่ อบต.
ประชาชนมี
กาหนด
พื้นที่สาหรับใช้
ทากิจกรรม

400,000

885,000

1,640,000

6,560,000

885,000

350,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด
1 โครงการ

ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ประกอบ
กิจกรรม

กองช่าง
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51 โครงการบุกเบิกถนนสายมะรอยี
(ราดู)

เพื่อบรรเทา
ขนาด5*500 เมตร หรือตามแบบที่
ปัญหาและความ
อบต.กาหนด
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชน

200,000

52 โครงการบุกเบิกสายมะลี

เพื่อบรรเทา
ปัญหาและ
ความเดือดร้อน
ให้แก่
ประชาชน
เพื่อบรรเทา
ปัญหาและ
ความเดือดร้อน
ให้แก่
ประชาชน
เพื่อให้ราษฎรมี
น้าใช้เพียงพอ

ขนาด5*500 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

200,000

เพื่อให้ราษฎรมี
น้าใช้เพียงพอ

1 โครงการ หรือตามแบบ ที่อบต.
กาหนด

เพื่อบรรเทา
ปัญหาและความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชน
เพื่อบรรเทา
ปัญหาและ
ความเดือดร้อน
ให้แก่
ประชาชน

ขนาด 6*1000 หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

53 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
สายกูโบร์กูเล็ง

54 โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบูเกะ
ดาตู
55 โครงการต่อเติมแท้งค์น้า พร้อม
เดินท่อประปาบริเวณศูนย์ผู้สูงอายุ
บูเกะดาตู
56 โครงการบุกเบิกถนนบูเกะโป(ต่อ
จากสายเดิม)
57 โครงการบุกเบิกถนนสายตะโล๊ะ
ลาย(เขาหัวช้าง)

1 โครงการ หรือ ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

800,000

ขนาด ศก.4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 57
เมตร

ขนาด 6*1000 หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

174,000
120,000
6,500,000

650,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ถนน 1
ประชาชนมี กองช่าง
สาย ตาม สถานที่ในการ
แบบที่
ประกอบ
อบต.
กิจกรรม
กาหนด
ถนน 1
ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
สาย ตาม เส้นทางสัญจร
แบบที่
ไปมาได้สะดวก
อบต.
กาหนด
ถนน 1
ประชาชนที่ใช้ กองช่าง
สาย ตาม เส้นทางสัญจร
แบบที่
ไปมาได้สะดวก
อบต.
กาหนด
1 โครงการ ราษฎรมีน้าใช้ กองช่าง
เพียงพอ
1 โครงการ

ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
สามารถ
บรรเทา
ความเดือร้อน
ของประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ
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กองช่าง

58 โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม เพื่อบรรเทา
หรือตามแบบ ที่อบต.กาหนด
1,000,000
เหล็กสายตะโล๊ะกูดง-ตะโล๊ะยะ
ปัญหาและ
ความเดือดร้อน
ให้แก่
ประชาชน
59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน
เพื่อบรรเทา
1 โครงการ หรือตามแบบ ที่อบต.
คอนกรีตเสริมเหล็กสายกะลูแป
ปัญหาความ
กาหนด
เดือดร้อนใน
การทางให้แก่
ราษฎรเป็นการ
เร่งด่วน
60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เพื่อบรรเทา 5*500 หรือตามแบบ ที่อบต.กาหนด
กาลูแป
ปัญหาความ
เดือดร้อนใน
การทางให้แก่
ราษฎรเป็นการ
เร่งด่วน
เพื่อบรรเทา
61 โครงการบุกเบิกถนนสายบูเกะตา
1 โครงการ หรือตามแบบ ที่อบต.
50,000
ปั
ญ
หาความ
มีแย
กาหนด

500,000

2,500,000

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทา
ความเดือร้อน
ของประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

เดือดร้อนในการ
ทางให้แก่ราษฎร
เป็นการเร่งด่วน

62 โครงการบุกเบิกถนนสายจิเละ(ต่อ
จากสายเดิม)
63 โครงการบุกเบิกถนนสายตือลาฆอ
ตีโม-แลกือจา

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

4*1000 เมตร หรือตามแบบที่ อบ
ตงกาหนด

500,000

1 โครงการ หรือตามแบบ ที่อบต.
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

500,000

1 โครงการ
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กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตือลาฆอตีโม-ปาโจ

เพื่อปรับปรุง
1 โครงการ หรือตามแบบ ที่อบต.
เส้นทางให้ดีขึ้น
กาหนด
และลดปัญหา
อุบัติเหตุ
65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อปรับปรุง ขนาด 3.50*50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
เสริมเหล็กสายเจ๊ะโมง
เส้นทางให้ดีขึ้น
น้อยกว่า 175 ตารางเมตร
และลดปัญหา
อุบัติเหตุ
66 โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ ปรับปรุง ขนาด 4*200 เมตร หรือตามแบบที่
เหล็กสายลูโบ๊ะกาโลเก่า
เส้นทางให้ดีขึ้น
อบต.กาหนด
และลดปัญหา
อุบัติเหตุ
เพื
่อบรรเทา
67 โครงการถนนบุกเบิกถนนสายบูเกะ
ขนาด 5*1000 เมตร หรือตามแบบ
ปั
ญ
หาความ
บากง
ที่ อบต.กาหนด

2,296,000

158,000

1 โครงการ

1 โครงการ

750,000

1 โครงการ

500,000

1 โครงการ

เดือดร้อนในการ
ทางให้แก่ราษฎร
เป็นการเร่งด่วน

68

โครงการบุกเบิกถนนสายบูเกะจู
ละห์

69 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
สายลูโบ๊ะกาโลเก่า

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือนร้อนใน
การเดินทาง
ให้แก่ราษฎร
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

ขนาด 5*1000 เมตร หรือตามแบบ
ที่ อบต.กาหนด

885,000

1 โครงการ

1 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

800,000

1 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง
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กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านมะตอปา-มัสยิด

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

ขนาด 4*250 หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเกษตร-หน้า
โรงเรียนบ้านโฉลง

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

ขนาด 4*1000 เมตร หรือตามแบบ
ที่ อบต.กาหนด

72 โครงการบุกเบิกถนนสายประปา
ภูเขา หมู่ 3

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

ขนาด 4*200 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

73 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตะโละยะ ม.2

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

ขนาด 4*100 หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

74 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาก
พาราแอสฟัลท์ติกคอนติกคอนกรีต
สายบูเกะดาตู-ปาแดรู(ต่อจากสาย
เดิม) ม.1

เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

2 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตะโละยะ

เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

4*500 เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

300,000

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

1,040,000

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

400,000

2 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

2,000,000

2 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

200,000

2000000
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500,000
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76 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกาแลปีแน

เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

4*1000 หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

77 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านมะตอปา-มัสยิด

เพื่อบรรเทา 4*200 หรือตามแบบที่ อบต.กาหนด
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

800,000

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อบรรเทา
เสริมเหล็กระหว่างสายเกษตร-หน้า ความเดือดร้อน
โรงเรียนบ้านโฉลง
ของประชาชน
79 โครงการบุกเบิกถนนสายตะโละซี
เระ

5*1000

80 โครงการบุกเบิกถนนสายประปา
ภูเขา หมู่ 3

เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ขนาด 4*1000 หรือตราแบบที่
อบต.กาหนด

81 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตะโละยะ ม.2

เพื่อบรรเทา ขนาด 4*100 หรือตามแบบที่ อบต.
ความเดือดร้อน
กาหนด
ของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

1,040,000

400,000

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

250,000

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

800,000

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

500,000

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชน
มีความ
พอใจ
ร้อยละ 80
ของ
ประชาชน
มีความ
พอใจ
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กองช่าง

82 โครงการบุกเบิกถนนสายเจาะกรูบี- เพื่อบรรเทา
ปาโจ ม.4
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
83 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบู
เกะดาตู-ปาแดรู(ต่อจากสายเดิม)
ม.1

ขนาด 4*1000 เมตร หรือตามแบบ
ที่ อบต.กาหนด

1,040,000

เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

สาหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
80 อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มผู้ใช้ เพื่อแก้ไข
1 โครงการ หรือตามแบบ ที่อบต.
น้าในตาบล เช่น โครงการปรับปรุง ปัญหาความ
กาหนด
ซ่อมแซมหรือบารุงรักษาระบบ
เดือดร้อนของ
ประปาให้กลุ่มผู้ใช้น้าตาบลปุโรง
ประชาชน
หรือสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น
ติดตั้งมิเตอร์ น้าประปา สารเคมี
ทรายกรอง ฯลฯ

200,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชน
มีความ
พอใจ
ร้อยละ 80
ของ
ประชาชน
มีความ
พอใจ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
กองช่าง
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก

ถนน ม.1-ม.4
1

โครงการขยายถนนเขตชุมชนใน
ตาบล ม.1-ม.4

เพื่อขยาย
5 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
เส้นทางให้
กาหนด
กว้างขึ้นสะดวก
ในการสัญจร
และลด
อุบัติเหตุ

9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 5 โครงการ ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร
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กองช่าง

2

3

4

6

1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนใน
ตาบล ม.1-ม.4

โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุกบด
อัดแน่น ม.1-ม.4

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางใน
ตาบล ม.1-ม.4

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กม.1-ม.4

สะพาน ม.1-ม.4
โครงการก่อสร้างสะพานม.1-ม.4

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ราษฎรเป็นการ
เร่งด่วน
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ราษฎรเป็นการ
เร่งด่วน
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ราษฎรเป็นการ
เร่งด่วน
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ราษฎรเป็นการ
เร่งด่วน
เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎร
เป็นการ
เร่งด่วน

20 สายหรือตามแบบ ที่ อบต.
กาหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

20 สาย

สามารถ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการสัญจร
กองช่าง

5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 โครงการ

สามารถ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการสัญจร
กองช่าง

5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

7 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 โครงการ

สามารถ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการสัญจร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 โครงการ

สามารถ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการสัญจร

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7 โครงการ

สามารถ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการสัญจร
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กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

2

1

2

3

4

5

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน
ม.1- ม.4

เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎร
เป็นการ
เร่งด่วน
คูระบายน้า/ท่อระบายน้า/คลอง/ขุดสระ
โครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบาย เพื่อบรรเทา
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 -ม.4 ความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎร
เป็นการ
เร่งด่วน
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ท่อ เพื่อบรรเทา
ลอด เหลี่ยม ท่อกลม หรือวางท่อ ความเดือดร้อน
ม.1-ม.4
ให้แก่ราษฎร
เป็นการ
เร่งด่วน
โครงการขุดลอกคูระบายน้า ม.1- เพื่อบรรเทา
ม.4
ความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎร
เป็นการ
เร่งด่วน
โครงการขุดลอกคูคลอง ม.1-ม.4 เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎร
เป็นการ
เร่งด่วน
โครงการขุดสระเก็บน้า ม.1-ม.4 เพื่อเป็นการกัก
เก็บน้าไว้ใช้
เพื่อให้ราษฏรมี

4 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 7 โครงการ

สามารถ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการสัญจร

กองช่าง

5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

5 โครงการ สามารถ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการสัญจร

กองช่าง

5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

5 โครงการ สามารถ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการสัญจร

กองช่าง

5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

5 โครงการ สามารถ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการสัญจร

กองช่าง

5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

5 โครงการ สามารถ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการสัญจร

กองช่าง

5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 5 โครงการ
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ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ
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กองช่าง

น้าใช้อย่าง
เพียงพอ
6

7

8
9

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคู
ระบายน้า ม.1-ม.4

บรรเทาความ
เดือดร้อน

คูระบายน้า/ท่อระบายน้า/คลอง/ขุดสระ
โครงการก่อสร้างระบบประปาทั้ง เพื่อบรรเทา
ตาบล
ความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎร
เป็นการ
เร่งด่วน
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อให้ราษฎรมี
น้าใช้เพียงพอ
โครงการสนับสนุนท่อบ่อน้าตื้น

10 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
บารุงรักษาระบบประปา ม.1-,ม.4
11 โครงการท่อระบายน้าจากทางเข้า
โรงเรียนบ้านโฉลงมาต่อที่มัสยิด
หมู่ที่ 1

5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

5

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือน

กองช่าง

ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ

กองช่าง

5โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

5 โครงการ

ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมี 5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
น้าใช้เพียงพอ กาหนด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

5 โครงการ

ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมี 5 โครงการหรือตามแบบที่ อบต.
น้าใช้บรรเทา กาหนด
ปัญหาความ
เดือดร้อน
บรรเทาความ
1 โครงการ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

5 โครงการ

ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อน

กองช่าง
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300,000
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โครงการก่อสร้าง/ขุดลอก คูระบายน้า คลองระบายน้า สระเก็บน้า และอ่างเก็บน้า
1

โครงการสนับสนุนบ่อน้าตื้น ม.1ม.4

เพื่อบรรเทา
ตามแบบที่ อบต.กาหนด
ความเดือดร้อน
จากการขาดน้า

-

-

500,000

-

-

2

โครงการก่อสร้างกาแพงกั้นตลิ่ง
ม.2(โฉลง)

เพื่อบรรเทา
ตามแบบที่ อบต. กาหนด
ความเดือนร้อน
ของประชาชน

-

-

300,000

-

-

3

โครงการก่อสร้างกาแพงกั้นตลิ่ง ม.
2 (ปุโรง)

เพื่อบรรเทา
ตามแบบที่ อบต. กาหนด
ความเดือนร้อน
ของประชาชน

-

-

300,000

-

4

โครงการก่อสร้างกาแพงกั้นตลิ่ง ม.
4

เพื่อบรรเทา
ตามแบบ ที่ อบต.กาหนด
ความเดือนร้อน
ของประชาชน

-

-

300,000

-

5

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบือญา

เพื่อบรรเทา
การขาดแคลน
น้าของ
ประชาชน

-

-

-

250,000

ตามแบบ ที่ อบต.กาหนด
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ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่ใช้
เส้นทาง
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

พื้นที่ไม่มีน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

พี้นที่ไม่มีน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ถนน 1
สาย ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

พี้นที่ไม่มีน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

พื้นที่ไม่มีน้า
ท่วมขัง

กองช่าง
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6

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคู
ระบายน้าสายตะโล๊ะยะ

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนตาม
ความจาเป็น
เร่งด่วน
7 โครงการคูระบายน้าคอนกรีต จาก เพื่อบรรเทา
มัสยิดอัครอวียะห์-บอเงาะพงยือริง ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน
8 โครงการขุดลอกคูระบายน้าหลัง
เพื่อบรรเทา
โรงเรียน สายคลอง(ฝั่งตรงข้าม)
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน
9 โครงการปรับปรุงคูระบายน้าสาย เพื่อบรรเทา
กาปงปายอ
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน
10 โครงการขุดบ่อน้าตื้น ม.2
เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน

1 โครงการ หรือตาม แบบที่ อบต.
กาหนด

1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

300,000

1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด
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1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการสัญจร

กองช่าง

300,000

1 โครงการ

สามารถ
ปูองกัน
บรรเทาปัญหา
น้าท่วมขัง

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
ปูองกัน
บรรเทาปัญหา
น้าท่วมขัง

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ

กองช่าง

300,000

100,000

200,000

200,000

หน้า 243

11 โครงการขุดบ่อน้าตื้น 3 บ่อ
เพื่อบรรเทา
1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
(ก่อสร้างใหม่)+ปรับปรุงพัฒนา 1 ปัญหาการขาด กาหนด
บ่อ(มีอยู่แล้ว) ที่กูโบร์ตะวันตก ม.2 แคลนน้าของ
ประชาชน
12 โครงการก่อสร้างระบบหมู่บ้าน ม. เพื่อบรรเทา
1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
3
ปัญหาความ
กาหนด
เดือดร้อนของ
ประชาชนตาม
ความจาเป็น
เร่งด่วน
โครงการก่อสร้าง/ขุดลอก คูระบายน้า คลองระบายน้า สระเก็บน้า และอ่างเก็บน้า/ประปา
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อบรรเทา
1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
ประปา ม.3
ปัญหาความ
กาหนด
เดือดร้อนของ
ประชาชนตาม
ความจาเป็น
เร่งด่วน
12 โครงการขุดลอกคูคลอง สายลูโบ๊ะ เพื่อบรรเทา
ขนาด 6*5000หรือตามแบบที่ อบต.
กาโล-สายโฉลง
ปัญหาความ
กาหนด
เดือดร้อนของ
ประชาชนตาม
ความจาเป็น
เร่งด่วน
13 โครงการก่อสร้างระบบประปา
เพื่อบรรเทา
1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
หมู่บ้าน ม.4
ปัญหาความ
กาหนด
เดือดร้อนของ
ประชาชนตาม
ความจาเป็น
เร่งด่วน

200,000

500,000
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400,000

1 โครงการ

ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ

กองช่าง

2,500,000 1 โครงการ

ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ

กองช่าง

1 โครงการ

ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถ
ปูองกันบรรเทา
ปัญหาน้าท่วม

กองช่าง

2,500,000 1 โครงการ

ราษฎรมีน้าใช้
เพียงพอ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน

กองช่าง
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14 จัดซื้อพร้อมติดตั้งประตูเพื่อการชล เพื่อบรรเทา
1 โครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด
ประทน
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน
15 โครงการขุดลอกและสร้างคูระบาย เพื่อบรรเทา
1 โครงการ หรือ ตามแบบที่ อบต.
น้า ม.1 -ม.4
ความเดือดร้อน กาหนด
ของประชาชน
ตามความจาเป็น
เร่งด่วน
16 โครงการขุดลอกคูระบายน้าหลัง
เพื่อบรรเทา
1 โครงการ
โรงเรียนสายคลอง(ฝั่งตรงข้าม)
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน
17 โครงการบุกเบิกถนนสายตือลาฆอ เพื่อบรรเทา
1 โครงการ
ตีโม-แลกือจา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ตามความจาเป็น
เร่งด่วน
18 โครงการท่อระบายน้าจากทางเข้า เพื่อบรรเทา
1โครงการ
โรงเรียนบ้านโฉลงมาต่อที่มัสยิด
ความเดือดร้อน
หมู่ที่ 1
ของประชาชน
ตามความจาเป็น
เร่งด่วน
19 โครงการปรับปรุงคูระบายน้าสาย เพื่อบรรเทา
1 โครงการ
ตะโละยะ
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ตามความจาเป็น

300,000
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300,000

300,000

300,000

300,000

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้

กองช่าง

600,000

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้

กองช่าง

300,000

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อน

กองช่าง

500,000

1 โครงการ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

500,000

ร้อยละ 80
-ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ
500,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ
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20 โครงการคูระบายน้าสายบูเกะโตะ
เยาะ

เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน

1 โครงการ

500,000

ร้อยละ 80
-ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

สะพาน 1
แห่ง ตาม
แบบที่
อบต.
กาหนด

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ไฟฟ้า/ขยายเขตไฟฟ้า
1

โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้ากูโบร์
โฉลง

เพื่อแก้ปัญหา 1 โครงการ หรือ ตามแบบที่ อบต.
ความเดือดร้อน กาหนด
ของประชาชน

2

โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรสายโฉลงเก่า

เพื่อแก้ปัญหา 1 โครงการ หรือ ตามแบบที่ อบต.
ความเดือดร้อน กาหนด
ของประชาชน

300,000

3

โครงการขยายเขตไฟฟูา สายใหม่
หลังมัสยิดดารุลอิหซาน

เพื่อแก้ปัญหา 1 โครงการ หรือ ตามแบบที่ อบต.
ความเดือดร้อน กาหนด
ของประชาชน

-

4

โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
สายบูเกะดาตู-ปาแดรู

เพื่อแก้ปัญหา 1 โครงการหรือ ตามแบบที่ อบต.
ความเดือดร้อน กาหนด
ของประชาชน

5

โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา ม.
2(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน

1 โครงการ หรือ ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

-

-

300,000

-

-

300,000

600,000

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

300000

-

1,800,000

-
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6

7

โครงการขยายเขตไฟฟูาสายลาน
กีฬาเพื่อการเกษตร

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ในการ
ทาการเกษตร
โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะสาย เพื่อแก้ปัญหา
กุโบร์(ตะวันออก-ตะวันตก) ม.2 ความเดือดร้อน
ของประชาชน

1 โครงการ หรือ ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

200,000

-

-

-

1 โครงการ

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

300,000

1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

300,000

1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

8

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุโรง

เพื่อแก้ปัญหา 1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
ความเดือดร้อน กาหนด
ของประชาชน

9

โครงการขยายเขตประปา+
อุปกรณ์ประปา

เพื่อแก้ปัญหา 1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
ความเดือดร้อน กาหนด
ของประชาชน

10 โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
ทางเข้ากูโบร์ ม. 3

เพื่อแก้ปัญหา ระยะทาง 300 เมตร หรือตามแบบที่
ความเดือดร้อน อบต.กาหนด
ของประชาชน

11 โครงการขยายเขตไฟฟูาตะโละกู
ดง-กูโบร์กูเล็ง ม.1

เพื่อแก้ปญ
ั หา เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ความเดือดร้อน ประชาชนเป็นการเร่งด่วน
ของประชาชน

12 โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะสาย
บาโงยีรา-หน้าถ้า(เขตหมู่ 3)

เพื่อแก้ปัญหา 1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
ความเดือดร้อน กาหนด
ของประชาชน

200,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

30,000

1 โครงการ

100000

1 โครงการ

100,000

1 โครงการ
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กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

13 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ 4

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพ
สิน

1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

1,000,000

3 สาย

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

14 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ
หมู่บ้านเพิ่มเติม ม.1-ม.4

5 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

500,000

500,000

500,000

15

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ - เพื่อให้
ในตาบล
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
โครงการติดตั้งไฟแสงจันทร์
เพื่อความ
พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ม. ปลอดภัยใน
1-ม.4
ชีวิตและทรัพ
สิน
โครงการขยายเขตไฟฟูาสนามกีฬา - เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
โครงการไฟฟูาส่องสว่างโฉลงลูโบะ - เพื่อให้
กาโล
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
โครงการจัดซื้อหม้อแปลงม.1-ม.4 เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ

500,000

500,000

5 โครงการ

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

5 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

5 โครงการ

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

5 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

-

-

-

2,000,000

-

1โครงการ

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

1 โครงการหรือ ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

-

-

500,000

-

1 โครงการ

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

1 โครงการ หรือแบบที่ อบต.กาหนด

-

-

1,500,000

-

1 โครงการ

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

-200,000

-200,000

-200,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ของประชาชน ไฟฟูาใช้อย่าง
มีความพึง
ทัว่ ถึง
พอใจ

กองช่าง

ไฟฟ้า/ขยายเขตไฟฟ้า

37

38

39

40

ประชาชนในตาบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
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41 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายลาน
กีฬาเพื่อการเกษตร

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ

41 โครงการขยายเขตไฟฟูาไฟฟูาถนน
สายบ้านเมาะเนาะ

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้
เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ

42 โครงการจัดซื้อหม้อแปลงม.1-ม.4

1 โครงการ หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

-200,000

1 โครงการ
ประชาชนในตาบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ร้อย 80
ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ
500,000

-200,000

-200,000

-200,000

ร้อยละ 80
-ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดยะลาที่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
5.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการตามแนวพระราชดาริศูนย์ เพื่อเชิดชูสถานบัน
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปุ ชาติ ศาสนา
โรงแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
พระมหากษัตริย์
(ขยายผล) ในตาบล

5 โครงการ

2

โครงการจัดการเรียนรู้แปลงสาธิต
เกษตรไม้ผล

เพื่อให้ความรู้กับการ
ทาเกษตรให้กับ
ประชาชน

1 โครงการ

3

โครงการปลูกหญ้าแฝก ม.1-ม.4

เพื่อตอบสนองแนว
พระราชดาริฯ การ
ปูองกันการดินทลาย

5 โครงการ

งบประมาณ
2561
(บาท)
100000

2562
(บาท)
100000

2563
(บาท)
100000

2564
(บาท)
100000

2565
(บาท)
100000

20,000

10,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

10,000

10,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1
โครงการ

เชิดชูสถาบัน

สานักปลัด

1
โครงการ

ประชาชนมีความรู้
ในการทาเกษตร
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

5โครงการ

บรรเทาปัญหาดิน
ทลายริมตลิ่ง

สานักปลัด

ตัวชี้วัด

10,000

10,000

(KPI)
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4

โครงการก่อสร้างฝายต้นน้าลาธาร

เพื่อตอบสนองแนว
พระราชดาริฯ การ
รักษาสมดุลธรรมชาติ

ตามความจาเป็น
เร่งด่วน

100,000

100,000

5

โครงการก่อสร้างท่อน้าล้นม.1-ม.4

เพื่อตอบสนองแนว
พระราชดาริฯ รักษา
ความสมดุลของ
ธรรมชาติ

ตามความจาเป็น
เร่งด่วนหรือตามแบบ
ที่ อบต.กาหนด

6

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพริมถนน เพื่อปรับปรุง
ทั้งตาบล(ปลูกต้นไม้/ดอกไม้ริมถนน ทัศนียภาพริมถนน 2
สาธารณะ)
ข้างตาบล

1 โครงการ

7

โครงการชุมชนสีเขียว

เพื่อสร้างจิตสานึก
ให้แก่ราษฎรในกา
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

3 โครงการ

8

โครงการดินดีด้วยมือเรา

เพื่อสร้างจิตสานึก
ให้แก่ราษฎรในกา
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

15000

9

โครงการปลาน้าสวย

เพื่อสร้างจิตสานึก
ให้แก่ราษฎรในกา
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

10000

-

200,000

100,000

100000

100000

5
โครงการ

เกิดความสมดุล

สานักปลัด

100,000

100,000

100,000

3
โครงการ

เกิดความสมดุล
ตามธรรมชาติ

กองช่าง

200,000

200,000

200,000

ทัศนียภาพ
ริมถนน
สวยงาม

สิ่งแวดล้อม
สวยงามตาบลน่า
อยู่

สานักปลัด

10,000

1
โครงการ

ราษฏรมีจิตสานึก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในตาบล

สานักปลัด

15000

15000

3
โครงการ

ราษฏรมีจิตสานึก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในตาบล

สานักปลัด

10,000

10,000

3
โครงการ

ราษฏรมีจิตสานึก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในตาบล

สานักปลัด

200,000
10000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

10,000
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10

11

12

13

อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ/
องค์กร/ชมรม/ กลุ่ม ในการ
สนับสนุนส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชดาริฯ

เพื่อตอบสนองแนว
พระราชดาริ รักษา
ความสมดุลของ
ธรรมชาติ

ตามความจาเป็น
เร่งด่วน หรือตาม
โครงการที่เสนอขอ

สนับสนุนงบประมาณให้ส่วน
เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่
ราชการ/องค์กรเอกชน/กลุ่ม/ ชมรม
ดีในตาบล
หรือดาเนินการเองในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ/
องค์กร/ชมรม/ กลุ่ม หรือจัดทาเอง
ด้านการจัดกิจกรรมการอนรักษ์ การ
ณรงค์การประชาสัมพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

อุดหนุนงบประมาณให้อาเภอ
กรงปินังโครงการมหกรรมผลไม้
ตาบลปุโรง

เพื่อสร้างจิตสานึก
ให้แก่ราษฎรในกา
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อช่วย
ประชาสัมพันธ์แชะ
ช่วยเกษตรกรในการ
จาหน่ายผลไม้

200,000

200,000

200,000

200,000 1 โครงการ

เกิดความสมดุ

50,000

50,000

50,000

50,000 1 โครงการ สิ่งแวดล้อมสวยงาม
ตาบลน่าอยู่

หน่วยงาน
ภายนอก

20,000

20,000

20,000

20,000 5 โครงการ

ราษฎรมีจิตสานึก
ในการักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในตาบล

หน่วยงาน
ภายนอก

50,000

50,000

50,000

50,000

สามารถช่วย
เกษตรกรในการ
จาหน่าย

อาเภอ
กรงปินัง

200,000

50,000

20,000

4 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

4
โครงการ

หน่วยงาน
ภายนอก
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5.2 แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการปรับภูมิทัศน์ที่
สาธารณประโยชน์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

เพื่อตอบสนองแนว
พระราชดาริ รักษา
สมดุลของธรรมชาติ

ประชาชนในตาบลปุ
โรง

2

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์

เพื่อตอบสนองแนว
พระราชดาริ รักษา
สมดุลของธรรมชาติ

ประชาชนในตาบลปุ
โรง

3

โครงการจัดทาผังเมือง อบต./
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
และการวางผังเมืองชุมชน

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ 1 โครงการ หรือตาม
ดีในตาบล
แบบที่ อบต.กาหนด

4

โครงการจัดจ้างจัดทาบันไดท่าน้า

เพื่อใช้เป็นบันไดขึ้น
และลงจากแม่น้า
ปัตตานี ตามโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบประมาณ
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3000000 3,000,000 3,000,000

2564
(บาท)
3,000,000

100000

ขนาด 1.5*6 เมตร
หรือตามแบบที่ อบต.
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

500,000

74,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
3,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้ร่วมกัน
ปลูกปุาใน
ตาบลและ
ร่วมกันดูแล
รักษา
ร้อยละของ
ประชาชน
ได้ร่วมกัน
ปลูกปุาใน
ตาบลและ
ร่วมกันดูแล
รักษา
สิ่งแวดล้อม
สวยงาม

1 โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตาบลปุโรงมี
สภาพแวดล้อม
สวยงามร่มรื่น

กองช่าง

ตาบลปุโรงมี
สภาพแวดล้อม
สวยงามร่มรื่น

กองช่าง

สิ่งแวดล้อม
สวยงามตาบลน่า
อยู่

กองช่าง

สิ่งแวดล้อม
สวยงามตาบลน่า
อยู่

กองช่าง
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5

โครงการจัดซื้อเรือพร้อมไม้พาย

6

7

โครงการปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะ
ประโยชน์ให้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ
โครงการจัดซื้อเสื้อชูชีพพร้อหมวก
ล่องแก่ง

เพื่อใช้เป็น
ยานพาหนะตาม
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เรือคายัค จานวน 2 ที่
นั่ง ชนิดไม่มีล้อ พร้อม
ไม้พาย เรือพลาสติก
ด้ามโลหะ

500000

500,000

เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ให้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

1 โครงการ

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์
และเพื่อปูองกัน
อันตรายแก่ประชาชา
ชนและนักท่องเที่ยว
ตามโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว

1 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

20000

20,000

20000

20,000

20000

8

โครงการก่อสร้างกาแพงกั้นตลิ่งริม
แม่น้าปัตตานี

เพื่อปูองกันการกัด
เซาะตลิ่งและการทรุด
ตัวของสะพาน

1 โครงการหรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

9

โครงการถ่างปุาประจาตาบล

เพื่อให้พื้นที่ตาบลปุ
โรงมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

5 โครงการ

100,000

2 โครงการ

100,000

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

1 โครงการ ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

สานักปลัด

5 โครงการ

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

สานักปลัด

30,000,000

1 โครงการ

สามารถปูองกัน
การกัดเซาะตลิ่ง
และการทรุดตัว
ของสะพาน

กองช่าง

100,000

100,000 5 โครงการ

พื้นที่เป็นระเบียบ

สานักปลัด

100,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

สานักปลัด
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1

5.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการจัดซื้อถังขยะสาธารณะใน
ตาบล ม.1-ม.4

2

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ

เพื่อจัดการระบบ
กาจัดขยะให้ครบถ้วน

400 ใบ

เพื่อจัดการระบบ
กาจัดขยะให้ครบถ้วน

1 โครงการ

500000
400 ใบ

3

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

4

โครงการจัดซื้อที่ดินสาหรับเป็นที่ทิ้ง
ขยะ

5

โครงการชุมชนปลอดขยะ

เพื่อจัดการระบบ
กาจัดขยะให้ครบถ้วน
เพื่อจัดการระบบขยะ
ให้ครบถ้วน

1 โครงการหรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด
1 โครงการ

เพื่อส่งเสริมการรักษา
ความสะอาดในตาบล

1 โครงการ

100,000
1 โครงการ
1 โครงการ

1,900,000
800,000

20000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

1 โครงการ

20,000

2 โครงการ

มีถังรองรับขยะ
สถานที่ต่าง ๆ ใน
ตาบล

สานักปลัด

มีถังรองรับขยะ
สถานที่ต่าง ๆ ใน
ตาบล

สานักปลัด

มีรถขยะสาหรับ
ขนขยะในตาบล
มีสถานที่รวบรวม
ขยะในตาบลเข้าสู่
ระบบจัดการขยะ

สานักปลัด

ชุมชนมีความน่า
อยู่ปราศจากขยะ

สานักปลัด
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สานักปลัด

5.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1

1

1

2

3

โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์

เพื่อตอบสนองความ
5 โครงการ หรือตาม
ต้องการของประชาชน แบบที่อบต. กาหนด

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
โครงการรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชน
เพื่อสร้างจิตสานึก
ให้แก่ราษฎรในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.5 แผนงานการท่องเที่ยว
โครงการปั่น ว่าย วิ่ง ตาบลปุโรง

อุดหนุนให้อาเภอกรงปินังตาม
โครงการสมโภชหลักเมือง และ
กาชาดจังหวัดยะลา
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในตาบลปุโรง

30000

1 โครงการ

30000

30000

30000

30000

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

5 โครงการ

สามารถบอกแนว
เขตสาคัญของที่
หลวง

สานักปลัด

1 โครงการ

ราษฎรมีจิตสานึก
ในการรักษา
ธรรมชาติในตาบล

สานักปลัด

ร้อยละ 80
ประชาชนให้
ของ
ความสาคัญกับการ
ประชาชนใน
เล่นกีฬา
พื้นที่มีความ
พึงพอใจ

สานักปลัด

30,000

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในตาบล

5 โครงการ หรือตาม
แบบที่ อบต.กาหนด

เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่
เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหมู่บ้าน อาเภอ
กรงปินัง จังหวัดยะลา
ประมาณ 200คน
ประชาชนในพื้นี่

100,000

อาเภอ
กรงปินัง

50,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

100,000

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
ตาบลได้
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สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2565)

แบบผ.02

องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคส่วน รวมเสริมสร้างสันติสุขที่ยงั่ ยืน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดยะลาที่ 1 ด้านการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านศัยภาพการบริหารจัดการองค์กร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ - เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
- ประชาขนในพื้นที่
ตาบล
ร่วม และให้ทราบถึงปัญหา ตาบลปุโรง 4 หมู่บ้าน
ความต้องการของ
เสนอปัญหาความ
ประชาชน ใช้เป็นกรอบ
ต้องการได้อย่างทั่วถีง
และแนวทางในการพัฒนา
ตาบล

2

โครงการพัฒนาบุคลากรและทัศน
ศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทางาน

5 โครงการ

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
15,000 15,000

2561
(บาท)
15000

2562
(บาท)
15,000

450000

450,000 450,000 450,000 450,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

2565
(บาท)
15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนผู้เข้าร่วม
การจัดทา
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและ
ตาบล12
หมู่บ้านตาม
ประกาศสัดส่วน

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อ
ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้
ตาบลมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

สานักงาน
ปลัด อบต.

ประสิทธิภาพใน
การทางานของ
บุคลากรดีขึ้น

สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การทางานดี
ยิ่งขึ้น

สานักงาน
ปลัด อบต.

หน้า 257

3

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสภาชิกสภาท้องถิ่น

เพื่อดาเนินการตาม
ระเบียบ

1 โครงการ หรือตาม
ความจาเป็นเร่งด่วน

200000

200,000 200,000 200,000 200,000

1 โครงการ

เกิด
ประสิทธิภาพใน
การทางาน

สานักงาน
ปลัด อบต.

4

การจัดส่งบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร
เข้ารับการอบรมตามหน่วยงานอื่น
จัด

อย่างน้อย 1 หลักสูตร
ต่อต่อคน ตามความ
จาเป็นเร่งด่วน

250000

250,000

27 คน

สานักงาน
ปลัด อบต.

60000

60000

1 คน

บุคลากรได้รับ
การอบรมเพื่อ
พัฒนาการ
ทางาน
สามารถรักษา
ความสะอาดใน
สถานที่ราชการ

5

โครงการจ้างเหมาแม่บ้านทาความ เพื่อรักษาความสะอาดใน
สะอาด
สถานที่ราชการ

5 โครงการ

60000

60000

60000

6

โครงการจ้างเหมคนสวน

เพื่อรักษาความสวยงามใน
สถานที่ราชการ

5 โครงการ

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

1 คน

สามารถรักษา
ความสวยงามใน
สถานที่ราชการ

สานักงาน
ปลัด อบต.

7

โครงการจ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์ส่วนกลาง

เพื่ออานวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการกับ
หน่วยงานภายนอก

5 โครงการ

120,000

120,000 120,000 120,000 120,000

2 คน

สานักงาน
ปลัด อบต.

5 โครงการ

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

1 คน

5 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่ออานวย
ความสะดวกใน
การติดต่อกับ
หน่วยงาน
ภายนอก
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน
ทราบถึงระดับ
ความพึงพอใจ

8

โครงการจ้างเหมาพนักงานไฟฟูา

เพื่อเป็นการบริการ
ประชาชน

9

โครงการจ้างเหมาประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูร้รับบริการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

สานักงาน
ปลัด อบต.

สานักงาน
ปลัด อบต.
สานักงาน
ปลัด อบต.
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10 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลปุโรง

เพื่อปูองกันทรัพสินของ
ทางราชการ เสียหาย และ
เป็นระเบียบ

1 โครงการ หรือตาม
ความจาเป็นเร่งด่วน

1,000,000

1 โครงการ

สามารถ
ปูองกันทรัพสิน
ของทางราชการ

สานักงาน
ปลัด อบต.

11 โครงต่อเติมประตูห้องครัว
สานักงาน อบต.ปุโรง

เพื่อปูองกันทรัพสินของ
ทางราชการ เสียหาย และ
เป็นระเบียบ

1 โครงการ หรือตาม
ความจาเป็นเร่งด่วน

20,000

1 โครงการ

สามารถ
ปูองกันทรัพสิน
ของทางราชการ

สานักงาน
ปลัด อบต.

12 โครงการปรับปรุงรั้วรอบบริเวณที่
ทาการ อบต.

เพื่อปูองกันทรัพย์สินของ
ทางราชการ

เพื่อปูองกันทรัพสินของ
ทางราชการ

1 โครงการ

สามารถสร้าง
ความปลอดภัย
และสวยงาม

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สานักงาน อบต.

เพื่อซ่อมแซมหลังคา
สานักงาน อบต. ซึ่งชารุด

1 โครงการ หรือตาม
ความจาเป็นเร่งด่วน

1 โครงการ

เกิดความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารห้องประชุมสภา
อบต.

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

1 โครงการ

350,000

1 โครงการ

เกิดความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง

15 โครงการจ้างเหมเวรยามเพื่อ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือความไม่สงบในพื้นที่

เพื่อปูองกันภัยในสถานที่
ราชการ

5 โครงการ

180,000

3 คน

ปูองกันและ
บรรเทาเหตุร้าย
ที่อาจจะเกิดขึ้น

สานักปลัด

300,000

300,000 800,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

180,000 180,000 180,000 180,000
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16 อุดหนุนงบประมาณให้ส่วน
ราชการ/องค์กร/ชมรม/กลุ่ม หรือ
จัดทาเองในการจัดแข่งขันกีฬา
กรีฑาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร

เพื่อสร้างความสามัคคีเชื่อ
สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ตามความจาเป็นที่เสนอ
ขอ

17 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

เพื่อสารวจที่ดิน เตรียมการ
จัดทาแผนที่ภาษี

5 โครงการ

18 โครงการแลกเปลี่ยน พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลปุโรง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

สามารถเชื่อม
สัมพันธ์

หน่วยงาน
ภายนอก

50,000

50,000

50,000

50,000

5 โครงการ

สามารถจัดเก็บ
รายได้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

50,000

50,000

50,000

50,000

3 โครงการ

สามารถนา
ความรู้ที่ได้
ประยุกต์ใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

สานักปลัด

300,000 300,000

2 โครงการ

สามารถบอก
อาณาเขต
หมู่บ้านและ
ตาบล

กองช่าง

200,000

2 โครงการ

สามารถบอกอาณา
เขตหมู่บ้านและ
ตาบล

กองช่าง

70,000

1 โครงการ

บรรเทาอุบัตเิ หตุใน
การเดินทาง

กองช่าง

1 โครงการ

ปูองกันและบรรเทา
เหตุร้ายทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้น

กองช่าง

50,000

ตาม แบบที่ อบต.กาหนด

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
1

โครงการจัดทาปูายชื่อถนนใน
ตาบลม.1-ม.4

เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ
ตาบล เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

1 โครงการ / 4หมู่บ้าน
ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

2

โครงการติดตั้งปูายบอกอาณาเขต
ระหว่างหมู่บ้านและตาบล ม.1-ม.
4
โครงการติดตั้งปูายสัญลักษณ์

เพื่อบอกอาณาเขตระหว่าง
หมู่บ้านและตาบล

4 หมู่บ้าน

เพื่อความปลอดภัยใน
การจราจรของประชาชน

1 โครงการ

โครงการติดตั้งรั้วลวดหนามรอบ
บริเวณที่ทาการ อบต.

เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ปูองกันเหตุฉุกเฉิน

1 โครงการ

3
4

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

200,000

100,000
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5

โครงการจัดทาปูายบอกทางไป
สานักงาน อบต.ปุโรง

เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อกับสานักงาน

1 โครงการ

6

โครงการติดตั้งชุดไฟฟูาสปอร์ต
ไลท์ในที่สาธารณะ ม.1-ม.4

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1 โครงการ

7

โครงการหอกระจายข่าวไร้สายม.
1-ม.4

เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน

1 โครงการ

8

โครงการตั้งจุดรับสัณญาณ Wifi

เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 1 โครงการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

9

ติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการจรากจ

3 แห่ง หรือตามแบบที่
อบต.กาหนด

80,000

80,000

80,000

2 โครงการ

สามารถบอกที่ตั้ง
ของ อบต.ได้

กองช่าง

800,000

1 โครงการ

ปูองกันและบรรเทา
เหตุร้ายทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้น

กองช่าง

1 โครงการ

เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหาร
อานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน

กองช่าง

1,000,000

3,000,000

1โครงการ

150,000

10 โครงการจ้างเหมาทาเต็นท์ทา
เต้นท์ ขนาด(4*8) จานวน 5 หลัง

120,000

สานักปลัด

1 โครงการ

เกิดความ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

1 โครงการ

เกิดความ
สะดวกในการ
ดาเนินงาน

สานักปลัด

30 คน

ปูองกันและ
บรรเทาเหตุร้าย
ที่อาจจะเกิดขึ้น

สานักงาน
ปลัด อบต

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุใน
เทศกาล
สงกรานต์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ

สานักงาน
ปลัด อบต

6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก
เพื่อเตรียมความพร้อมและ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ปูองกันเหตุฉุกเฉิน

5 โครงการ

120,000

120,000 120,000 120,000 120,000

2

สนับสนุนการดาเนินโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวัน
สาคัญ(ค่าตอบแทน อปพร.)

- ประชาชนสัญจรตาม
ถนนสายหลัก จานวน
1 สาย

20,000

20,000

- เพื่อให้ผู้ใช้รถและถนน
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

20,000

20,000

20,000
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จานวนสมาชิก อป
พร.เพิ่มขึ้น

สานักงาน
ปลัด อบต

1 โครงการ

ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน

สานักงาน
ปลัด อบต

1 โครงการ

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ส่วนรวมในการดูแล
รักษา และ
เตรียมพร้อมในการ
ปูองกันและรับมือ
กับภัยต่าง ๆ ได้

สานักงาน
ปลัด อบต

3

โครงการฝึกอบรมทบทวน
เพื่อเตรียมความพร้อมและ - ประชาชนในพื้นที่
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ปูองกันเหตุฉุกเฉิน
ข้าราชการ พนักงาน
(อปพร)

200,000

200,000 200,000 200,000 200,000

ร้อยละของผู้เข้า
ฝึกอบรม

4

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ
หรือภัยพิบัติอื่น ๆ หรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบ หรือเหตุการณ์อื่น ๆ

- เพื่อทบทวนการ
ปฎิบัติงานให้พร้อมอยู่
เสมอ

- อปพร.ที่ ผ่านการ
ฝึกอบรม

300,000

300,000 300,000 300,000 300,000

5

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสา
ธารณภัย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจด้านการปูองกันภัย
ด้านต่าง ๆ

3 โครงการ

6

อุดหนุนงบประมาณให้ส่วน
ราชการ/องค์กร/ชมรม/กลุ่ม หรือ
จัดทาเองในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามโครงการที่
เสนอขอ

เพื่อปูองกันเหตุฉุกเฉิน
เร่งด่วน

ตามความจาเป็นที่เสนอ
ขอ

50,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก
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แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดยะลาที่ 2 ด้านการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างสะพานสายลู
โบ๊ะกาโล ม.4

2 โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
ทั้งตาบล 100 ต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อขยาย
สะพานให้
กว้างขึ้น
สะดวกใน
การสัญจร
และลด
อุบัติเหตุ
เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดกว้าง 7
เมตร ยาว 20
เมตร

400 ชุด

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2,056,000

2,056,000

2,056,000

2,056,000

2,056,000

2,317,000

2,317,000

2,317,000

2,317,000

2,317,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 แห่ง

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

4 หมู่บ้าน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)
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3 โครงการขยายเขตชุมชนถนน
สายบาโงยีรา-หน้าถ้า

เพื่อขยาย
เส้นทางให้
กว้างขึ้น
สะดวกใน
การสัญจร
และลด
ปัญหา
อุบัติเหตุ
4 โครงการบุกเบิกถนนสายลูโบ๊ะ เพื่อความ
กาโล ม.4(ตาบลปุโรง)-เจาะตี สะดวกใน
เมาะ(ตาบลละแอ)
การสัญจร

กว้าง 8 เมตร ยาว
4000 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 32 ตาราง
เมตร

กว้าง 5 เมตร ยาว
2000เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
10000 ตารางเมตร

15,000,000

6,000,000

15,000,000

6,000,000
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15,000,000

15,000,000

15,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

1 โครงการ ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

1 โครงการ ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวกใน
การสัญจร
ระหว่างสอง
ตาบล
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บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปูาหมาย
(ผลผลิตครุภณ
ั ฑ์)

1

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสารประจา
สานักงาน

2

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

3

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader) จานวน 3
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 5
เครื่อง

4

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดพิมพ์
ขาว-ดา

2561

2562

(บาท)
-

(บาท)
-

-

งบประมาณ
2563

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

2564

2565

(บาท)
200,000

(บาท)
-

(บาท)
-

2,100

2,100

-

-

สานักงาน
ปลัด อบต.

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

สานักงาน
ปลัด อบต.

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

สานักงาน
ปลัด อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

สานักงาน
ปลัด อบต.
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5

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟขนาด 800
av จานวน 2 เครื่อง

6,500

6,500

6,500

6

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ไมค์พร้อมลาโพงเคลื่อนที่ 1
ชุด

-

-

15,000

7

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร

-

-

30,000

8

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน

-

-

9

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับ 3

3,000

10 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

โต๊ะทางาน ระดับ 6

11 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

12 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

13 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

6,500

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

-

สานักงาน
ปลัด อบต.

30,000

-

-

สานักงาน
ปลัด อบต.

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สานักงาน
ปลัด อบต.

เก้าอี้พลาสติก

-

-

60,000

60,000

60,000

สานักงาน
ปลัด อบต.

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ติดตั้งระบบกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ (ชนิดไร้
สาย) ในหมู่บ้าน

-

-

-

64,000

64,000

สานักงาน
ปลัด อบต.

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

โต๊ะอเนกประสงค์

-

30,000

30,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

6,500

15,000

30,000

30,000

30,000

สานักงาน
ปลัด อบต.

สานักงาน
ปลัด อบต.
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14 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อเต้นท์ จานวน 10
หลัง

-

-

250,000

15 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องดูดฝุุนประจา
สานักงาน

-

20,000

-

16 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องสารองไฟขนาด 800
av จานวน 4 เครื่อง

-

-

10,000

-

17 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ไมค์ลอยในห้องประชุม
สานักงาน

6,000

-

60,000

-

18 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ

150,000

150,000

150,000

19 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบพร้อม
โครงสร้างเหล็กแบบโค้ง

-

20 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ผ้าระบายสาหรับตกแต่ง
สถานที่เนื่องในโอกาสต่าง ๆ

-

-

8,000

21 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดจ้าง/จัดทาตู้และเคาท์
เตอร์สาหรับเก็บเอกสาร
ภายในสานักงาน

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

20,000

150,000
300,000

-

-

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

กองคลัง

60,000

150,000

300,000

30,000

สานักงาน
ปลัด อบต.
กองคลัง
สานักงาน
ปลัด อบต.

8,000

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

สานักงาน
ปลัด อบต.
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22 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อชุดรับแขก

23 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์กระบะตอนเดียว

แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

24 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน งาน เครื่องตัดหญ้า
ครัว

25 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

26 งานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

สาหรับครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่

180,000

27 แผงงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ

กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง

200,000

28 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ

วิทยุสื่อสาร

40,000

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
ยุงลาย

12,000
-

.

-

800,000

100,000

-

20,000

-

-

-

-

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

สานักงาน
ปลัด อบต.

100,000

สานักงาน
ปลัด

20,000

กองช่าง

-

กองช่าง

180,000

สานักงาน
ปลัด

20,000

กล้องดิจิตอล 1 ตัว

-

20,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

180,000

180,000

180,000

200,000

สานักงาน
ปลัด

40,000

สานักงาน
ปลัด
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19 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สารวจ

27 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

28 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

29 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด

รถกระเช้า 1 คัน

-

-

1,900,000

-

-

สานักปลัด

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย 1 คัน

-

1,400,000

1,400,000

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด

30 แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ
การศึกษา โต๊ะนักเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด

31 แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

30,000

30,000

30,000

32 แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดพิมพ์
ขาว-ดา

11,000

11,000

11,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

30,000

11,000

สานักปลัด

30,000

11,000

สานักปลัด

สานักปลัด
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33 แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ

3,400

3,400

3,400

34 แผนงาน
การเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์เกษตร

รถไถนาขับเคลื่อน 4 ล้อ

-

-

-

35 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

โต๊ะสานักงาน จานวน 1 ตัว

-

-

5,500

36 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ รถบันทุกขยะ
และขนส่ง

-

-

-

37 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ

จัดซื้อถังขยะในตาบล 400
ใบ

38 แผนงานบริหาร
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สาธารณูปโภค

จัดซื้อถังน้าไฟเบอร์ กลาส
ขนาด (2000 ลิตร)
จานวน 5 ถัง

39 แผนงานบริหาร
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

500,000

จัดซื้อเต้นท์ 10 หลัง
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50,000

3,400

200,000

-

1,900,000

-

3,400

สานักปลัด

-

สานักปลัด

-

สานักปลัด

-

สานักปลัด

-

สานักปลัด
สานักปลัด

240,000

สานักปลัด
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40 แผนงานบริหาร
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card
Reader)

41 แผนงาน
บริหารงานทั่ว

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร

30,000

สานักปลัด

42 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
และโตะสานักงาน

60,000

สานักปลัด

43 แผนงานบริหาร
ทั่วไป
44 แผนงาน
การเกษตร
แผนงาน
45 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์เกษตร

38,300

สานักปลัด

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์เกษตร

แท่นรองถังน้า จานวน 6
ชุด
จัดซื้อเครื่องสูบน้า

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

46

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

47

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

รวม

1,400

30,000

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 10
ตัว

สานักงาน

จ้างเหมาทาเต้นท์ ขนาด
(4*8) จานวน 5 หลัง

สานักงาน

วัสดุอุปกร อพปร.

1,400

สานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30000

30000

30000

120,000

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

500,000

1,130,900
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องมีองค์กรที่ทา
หน้ าที่ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นา แนวทางการพิจ ารณาการติ ดตามและประเมนผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(3.4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(3.5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(3.6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(3.8) แผนงาน 5 คะแนน
(3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(3.10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ ที่ ค วรได้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า 80 คะแนน
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
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4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(5.1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(5.2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(5.3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีค วามชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 5 คะแนน
(5.4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5.5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(5.6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(5.7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(5.8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(5.9) งบประมาณ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เปู า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ)
5 คะแนน
(5.10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(5.11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 5 คะแนน
(5.12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนผล
ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยข้อมูล
ดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับ ด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน /ชุมชน/ตาบลลักษณะภูมิป ระเทศ
ลักษณะภูมอิ ากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหลงน้า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูล เกี่ ย วกั บ ด้า นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงคมเช่นการศึกษาสาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การ
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
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(4) ข้อมูล เกี่ ย วกับ ระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสั ตว์ การบริการ การ
ท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม การพาณิ ช ย์ / กลุ่ ม อาชี พ แรงงานฯลฯ และเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ่ น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจาปี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพืน้ เมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
( 7 ) ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ เ ช่ น น้ า ปุ า ไ ม้ ภู เ ข า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชมประชาคมท้องถิ่น รูป แบบ วิธีก าร และการดาเนินการ ประชมประชาคม
ท้องถิ่ น โดยใช้ก ระบวนการร่ว มคิ ด ร่วมท าร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่ วมรับ ประโยชน์ ร่ว ม
แก้ ปัญ หา ปรึก ษาหารือ แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับ การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง ความสอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต จังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สวนท้ อ งถิ่ น นโยบายของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ความเชื่ อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิ เ คราะห์ ท างสั ง คม เช่ น ด้ า นแรงงาน การศึ ก ษา สาธารณสุ ข ความยากจน
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5 ) การวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึน้ การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ SStrength (จุดแข็ง)W- Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่มีการนาเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา
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3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัด
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และThailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปีและThailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้องกั บ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร ราชการแผนดิน
นโยบาย/ยุ ทธศาสตร์ค สช. และนโยบายรัฐ บาล หลัก ประชารัฐ แผนยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ
Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 กลยุ ท ธ์ แสดงให้ เ ห็น ช่องทางวิ ธีก ารภารกิจหรื อสิ่ง ที่ต้องท าตามอานาจหน้าที่ ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ล ะประเด็นกลยุทธ์ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนาไปสู่
ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เ กิ ด จากเปู า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เปู า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทาง
ยุ ท ธศาสตร์แ ละยุ ท ธศาสตร์ข ององค์ก รปกครองสวนท้ องถิ่นที่ มีค วามชั ดเจน นาไปสู่ก ารจั ดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
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3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่ นที่เ กิ ด ผลผลิต/โครงการจากแผนยุ ท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์ก ร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3.10 ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชัดหรือเป็นโครงการที่เป็นชัด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทา โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์ 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไ ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ป ระเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
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คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
แนวทางเบื้อ งต้นในการให้ คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
เป็ น การวิเ คราะห์ ก รอบการจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น (ใช้ ก าร
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและ
สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ยการ วิ เ คราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสงคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวน
โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือผลผลิ ตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่
ดาเนินการจริงตามที่ได้ กาหนดไว้เท่าไหร่จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่ ด าเนิ น การในเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative)
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้
เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์
การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิ ผล ( Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของแผน การปฏิบัติราชการตามที่ไ ด้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเ คราะห์ผ ลกระทบ/สิ่ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนิ น การใน เชิ ง คุณ ภาพ
(Qualitative)
4 .แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในมิ ติ ต่ า งๆ จนน าไปสู่ ก าร จั ด ท าโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยใช้ SWOT
Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มพี ืน้ ที่ติดต่อกัน
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2) วิเคราะห์แผนงานงาน ที่เกิดจากด้า นต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
หลักประชารัฐ
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์ก รปกครองสวนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ตอ้ งไปให้ถึงเปูาหมายต้อง ชัดเจนสามารถระบุ
จานวนเท่ าไร กลุ่ มเปู าหมายคื อ อะไร มีผ ลผลิ ต อย่ างไร กลมเปู าหมาย พื้ นที่ ด าเนิน งาน และ
ระยะเวลาดาเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่ วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย กลุ่มให้บอกชั ดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลักใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงคม
(5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (2) ยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา (3) ยึ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ภ ายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาวภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
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5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand4.0
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based
Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิ ดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิ ตสิ นค้ า ไปสู่ก ารเน้น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น รวมถึง โครงการที่ เ ติ มเต็ม ด้ วยวิท ยาการ ความคิ ด
สร้างสรรค์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้ว ต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบเช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพั ฒนาท้องถิ่ นมีค วามสอดคล้องกั บห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ไ ด้
กาหนดขึ้น เพื่อขับ เคลื่ อ นการพั ฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับ เคลื่ อ นการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใด ส่ว นหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึน้ ที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนหรื อการเสริ มสร้ างให้ ป ระเทศชาติมั่ นคง มั่งคั่ ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของเป็นโครงการที่ดาเนินการ
ภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและ
ขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการในการ จัดทาโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้
ในเชิงประจักษ์
5.11 มีการกาหนดตัวชีว้ ัด ( KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
มี ก ารก าหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน (Key PerformanceIndicator:KPI)
ที่ ส ามารถวั ด ได้
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
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5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
ซึ่ ง การเขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ค วรค านึ ง ถึ ง (1) มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วามเฉพาะเจาะจงใน การ
ด าเนิน งานตามโครงการ (2) วั ด และประเมินผลระดับ ของความสาเร็จได้ (3)ระบุสิ่งที่ต้ องการ
ด าเนิ น งานอย่ า งชั ด เจนและเฉพาะเจาะจงมากที่ สุ ด และสามารถปฏิ บั ติไ ด้ (4)เป็ น เหตุ เ ป็ น ผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กาหนดว่าผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
และข้อ29(3) กาหนดว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ นทราบในที่เ ปิด เผยภายในสิ บ ห้ าวั น นับ แต่ วัน รายงานผลและเสนอความเห็ น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เ ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยการใช้แบบดังนี้
3.1.1 การใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
และโดยการประเมินผลจะดาเนินการ 3 วิธีคือ
วิธีการที่1จะใช้รูปแบบประเมินผลโครงการ เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานเป็นเช่นไร ควรมี
การปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดาเนินการกับทุกโครงการ
วิธี ก ารที่ 2 คือการประเมินผลความพึง พอใจของประชาชนต่อ การดาเนินงานองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลปุโรง ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขต
พื้น ที่ ส รุ ป เป็ น ข้ อมู ล นาเสนอผู้ บ ริ ห าร เป็ น ข้ อมู ล ตัด สิ น ใจก าหนด แนวทางการพั ฒ นา นโยบาย
แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป
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วิ ธี ก ารที่ 3 จะเป็ น การรายงานความก้ า วหน้ า และก าหนดในเรื่ อ งของการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณว่ามีการใช้จา่ ยเงินงบประมาณไปเท่าไหร่ในปีงบประมาณนี้
การกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
วิธีการที่1 จะใช้รูปแบบประเมินผลโครงการ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ขอ้ มูล/ผู้รับผิดชอบโครงการ
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ผลการ
ดาเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (เปรียบเทียบเปูาหมายกับผลที่ได้รับ) การเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
วิธีการที่ 2 คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุโรงตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้แบ่งเป็น 2 แบบ
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
วัตถุประสงค์ของแบบเพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อ
ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประโยชน์ เป็นเครื่องมือองค์การบริหารส่วนตาบลที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ระยะเวลา ในการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินขององค์กรใน
แต่ละปี
องค์ประกอบของแบบ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม ประกอบคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ/ อายุ/ การศึกษา/ อาชีพหลัก
ส่ ว นที่ 2 ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
ภาพรวม
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) รายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) ดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
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8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ของแบบ เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อ
ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ประโยชน์ เป็นเครื่องมือสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากประชาชน และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อประเมินขององค์กร
ในแต่ละปี
องค์ประกอบของแบบ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบคือ
- ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ * ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
* การเปลี่ยนแปลงขอองชุมชนตามตัวชีว้ ัดที่เลือก
โดยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จะใช้ช่องทางโซเชียลเน็ ตเวิรค์ และ Appication
เป็นช่องทางในการประเมินความพึงพอใจ เพื่อเข้าถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนได้หลายช่องทาง
วิธีการที่3 การรายงานความก้าวหน้าและกาหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็ น การใช้ ข้ อ มู ล จากระบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การวางแผนและประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ น (e-plan) ในการรายงานผลเรื่ องการใช้จ่ ายเงิ น
งบประมาณว่ามีการใช้จา่ ยเงินงบประมาณไปเท่าไหร่ในปีงบประมาณนี้
4. ข้อเสนอในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบสู่อนาคต
การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกาหนดทิศทางใน
อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
การวางแผนพัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทั นกั บ การเปลี่ย นแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพ ยากรที่มีอ ยู่อย่า งจากั ดได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดทาแผนพัฒนาจึงเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ที่ต้องกาหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้ องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึง
สภาพการณ์นนั้
การจัดทาแผนพัฒนาที่ดจี ะต้องตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของการวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมาเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มี
ความสอดคล้องกัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
คานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
3) เร่ ง รั ด ให้ มี ก ารด าเนิ นโครงการ/กิ จ กรรม ที่ ตั้ งในข้ อบั ญ ญั ติเ ทศบั ญ ญั ติง บประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) พิ จ ารณาตั้ ง งบประมาณให้ เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บ กั บ ภารกิ จ แต่ ล ะด้ า นที่ ต้ อ ง
ดาเนินการ เพื่อลดการเกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ
************************************
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