ส่วนที่ ๑
บทนา

ส่วนที่ ๑
บทนา

องค์ประกอบ
ประกอบด้วย
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ...
“ แผนพัฒนา ” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
“ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ ชุมชน
“ แผนพัฒนาสามปี ” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลัก
คิดภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีโครงการหรือกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ
กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ใน
ที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยนาโครงการและกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี
ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ไปจัดทา
งบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
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สรุปได้ว่าแผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังนี้
๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดาเนินการ
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
๔. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๑. เพื่อเป็นแนวทางและกรอบสาคัญสาหรับการพัฒนาเทศบาลตาบลในรอบสามปี
๒.เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าการดาเนินการพัฒนาแต่ละปีมีโครงการและกิจกรรมอย่างไร ที่
ไหน และเมื่อไร
๓. เพื่อให้สามารถจัดทางบประมาณรายจ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการได้อย่าง
มีระบบระเบียบและมีเปูาหมาย
๔. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามการทางานของเทศบาลตาบล
๕. เพื่อควบคุมและเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ให้มีความรัดกุม
และมีประสิทธิผล ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
ดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา
ความต้องการ และนาข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สาหรับ
เทศบาลตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาเทศบาลตาบล เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ต่อไป
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๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือช่วยให้เทศบาลตาบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆที่อาจเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรค
ต่อกัน
๑. เพื่อให้เทศบาลตาบลนาแผนพัฒนาสามปีมาใช้ในการตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. เพื่อให้เทศบาลตาบลใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น เช่น เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ การ
บริหารการจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
*************************************
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ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของตาบลบาลอ
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ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตาบลบาลอ
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้งและขนาด
ตาบลบาลอ เป็นตาบลหนึ่งใน ๑๖ ตาบลของอาเภอรามัน จังหวัดยะลา มีที่ตั้งอยู่ทางทิศ
ใต้ของอาเภอ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอรามัน ทางทิศใต้ตามแนวเส้นทางโยธาสายรามัน บ้านบาโงปูโล๊ะ
มีพื้นที่โดยประมาณ ๒๖.๔๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘,๔๓๐ ไร่
๑.๒ อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ติดต่อกับตาบลเรียง อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ติดต่อกับตาบลตะโล๊ะหะลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ติดต่อกับตาบลกายูบอเกาะ ตาบลยะต๊ะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม – ราบสูง และพื้นที่ภูเขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑.๓.๑ พื้นที่ภูเขามีความสูงจากระดับน้าทะเล ๓๐๐–๔๑๗ เมตร และมีพื้นที่ประมาณ
๓๐ % ของพื้นที่ตาบล อยู่ทางตะวันตกของตาบล พื้นที่ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ปุาสงวน และมีการปลูกยางพารา
บ้างบางส่วน
๑.๓.๒ พื้นที่เชิงเขา ความสูงจากระดับน้าทะเล ๑๐๐ – ๓๐๐ เมตร มีพื้นที่ประมาณ
๒๕ % ของพื้นที่ตาบล พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้น
๑.๓.๓ พื้นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้าทะเล ๑๐–๑๐๐ เมตร มีพื้นที่ประมาณ
๑๐% ของพื้นที่ตาบล พื้นที่ส่วนใหญ่จะทาการปลูกยางพารา ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและมีการทานาบ้างบางส่วน
๑.๓.๔ พื้นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้าทะเล ๒๐ – ๓๐ เมตร มีพื้นที่ประมาณ
๓๕ % ของพื้นที่ตาบล พื้นที่ตาบล พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทานา และมีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และ
ปลูกยางพารา
๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลบาลอเป็นพื้นที่เกษตร เนื้อที่ประมาณ ร้อยละ ๕๘.๒๖ ของพื้นที่
ตาบล โดยทาสวนยาง สวนผลไม้ และทานา สวนผลไม้ที่ปลูกได้แก่ ลองกอง มะพร้าว
๑.๕ ความเหมาะสมของดินทางการเกษตรกรรม
พื้นที่ในตาบลบาลอมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจมาก แต่มีปัญหาที่ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างต่า จึงจาเป็นต้องมีการใช้ปุยเคมีร่วมกับปุยอินทรีย์ พืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นยางพารา รองลงมาคือ
ลองกอง มะพร้าว และทุเรียน
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๒. การเมืองการปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
ตาบลบาลอ แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขต ๗ หมู่บ้าน คือ
เขตการปกครองที่ 1 ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑ (บางส่วน)
ชื่อบ้านบาลอ
หมู่ที่ 2
ชื่อบ้านปาโฮะ
หมู่ที่ 3 (บางส่วน)
ชื่อบ้านสะแตเซ็ง
หมู่ที่ 5
ชื่อบ้านละแอ
หมู่ที่ 7
ชื่อบ้านบาลูกาปาลัส
เขตการปกครองที่ 2 ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 (บางส่วน)
ชื่อบ้านบาลอ
หมู่ที่ ๓ (บางส่วน)
ชื่อบ้านสะแตเซ็ง
หมู่ที่ ๔
ชื่อบ้านสุเปฺะบือแนบือแต
หมู่ที่ ๖
ชื่อบ้านปูลัย
๒.๒ ประชากร
ในปี ๒๕๕7 ตาบลบาลอ มีประชากร ๕,313 คน แยกเป็น ชาย ๒,533 คน หญิง ๒,780
คน โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่หนาแน่น บริเวณใกล้เคียง สถานีรถไฟบาลอ พื้นที่หมู่ที่ ๓ มีประชากรอาศัยอยู่
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.64 ของตาบล จานวนครัวเรือน อยู่ในครัวเรือนจานวน ๑,246 ครัวเรือน คิดเป็น
สัดส่วนต่อครัวเรือนเท่ากับ ๔.26 คน ต่อครัวเรือน
แสดงจานวนประชากรจานวนครัวเรือนจาแนกตามรายหมู่บ้าน
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อหมู่บ้าน
บาลอ
ปาโฮะ
สะแตเซ็ง
สุเปฺะบือแนบือแต
ละแอ
ปูลัย
บาลูกาปาลัส
รวมทั้งหมด

ชาย
๓80
193
950
203
235
311
261
2,533

ประชากร
หญิง
403
247
1,050
194
229
345
312
2,780

รวม
783
440
2,000
397
464
656
573
5,313

จานวนครัวเรือน
188
104
517
81
72
152
132
1,246

การกระจายตัวของประชากรคิดเป็น 201.17 คน ต่อตารางกิโลเมตร โดยอาศัยหนาแน่น
บริเวณ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑ ตามลาดับ เนื่องจากสมัยก่อน หมู่ที่ ๓ เป็นย่านธุรกิจ
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๓. ด้านสังคม
สภาพทางสังคมของตาบล ประกอบด้วยประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ ๙๙
ในขณะที่ประชากร อีกประมาณร้อยละ ๑ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันทางศาสนา ได้แก่ มัสยิด ๗ แห่ง
บาลาเซาะ ๓ แห่ง
๓.๑ การศึกษา
ในตาบลบาลอ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจานวน ๓ แห่ง โรงเรียนอาชีวะ ๑ แห่ง
โรงเรียนสอนศาสนา ๑ แห่ง โรงเรียนอนุบาลจานวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบล 2 ศูนย์ โรงเรียน
ตาดีกา จานวน ๗ แห่ง
๓.๒ ศาสนา
ประชากรภายในตาบลบาลอนับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ ๙๙ โดยมีมัสยิดและสุเหร่า
เป็ น ศาสนสถานส าหรั บ ประกอบงานบุ ญและพิธีกรรมทางศาสนา ภายในตาบล จ านวน ๑๐ แห่ ง คือ มัส ยิ ด
จานวน ๗ แห่ง สุเหร่า ๓ แห่ง และมีศูนย์อบรมและศาสนสถานประจามัสยิด หรือโรงเรียนสอนตาดีกา
จานวน ๗ แห่ง
๓.๓ การสาธารณสุข
ภายในตาบลบาลอ มีโรงพยาบาล จานวน ๑ แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บาลอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตาบลบาลอ มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการ จานวน 8 คน ลูกจ้างทั่วไป จานวน 2 คน ลูกจ้าง
โครงการ จานวน ๓ คน และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) ประจาหมู่บ้าน จานวน ๗ แห่ง โดยมี อสม.
ประจาหมู่บ้าน จานวน 57 คนเป็นผู้ดูแล
๓.๔ สาธารณูปโภค
ปัจจุบันในหมู่บ้านต่าง ๆ ของตาบลบาลอ มีบริการสาธารณะให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่
- ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน มีจานวน. ๗ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓, ๔, ๕, ๖, ๗
- กองทุนยา(ศสมช.) จานวน ๗ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓, ๔, ๕, ๖, ๗
- หอกระจายข่าว มีอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นขององค์กรของหมู่บ้าน คือมัสยิด
- ที่ทาการเทศบาลตาบลบาลอ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑
- ศูนย์กีฬาตาบล จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑
๔. ด้านเศรษฐกิจ
๔.๑ การประกอบอาชีพ
ประชากรตาบลบาลอ ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทาสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ ๘๐
รองลงมาได้แก่อาชีพทานาและทาสวน ประมาณร้อยละ ๘ และค้าขาย รับราชการ ประมาณร้อยละ ๒
๔.๒ แรงงาน
ในวัยแรงงานของตาบลบาลอ ร้อยละ ๗๕ เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานในครัวเรือน เป็นแรงงานในการทานา ทาสวนผลไม้ สวนยางพารา ส่วนแรงงานร้อยละ ๒๕ เป็น
แรงงานประเภทต่าง ๆ เช่น รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ เป็นต้น
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๔.๓ พาณิชยกรรม
ภายในตาบลบาลอ มีสภาพเช่นเดียวกับชุมชนชนบทอื่น ๆ บริเวณ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๔,
๕, ๖, ๗ ยกเว้นหมู่ที่ ๓ ซึ่งสมัยก่อนบริเวณหมู่ที่ ๓ (สถานีรถไฟสถานีบาลอ) เป็นตลาดกลาง หรือเป็น
ตลาดใหญ่ของละแวกใกล้เคียง เพราะเมื่อก่อนไม่มีสะพานข้ามแม่น้าสายบุรี ทาให้บริเวณหมู่ที่ ๓ มีอาคาร
พาณิชย์มากมาย ส่วนหมู่บ้านอื่น ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยประมาณ
20,000 บาทต่อปี
๔.๔ อุตสาหกรรม
ภายในตาบลบาลอ มีอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่ ประเภทกิจการดูดทราย และอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและกิจการน้าดื่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมดูดทราย จานวน 1 แห่ง
โรงสีข้าว จานวน ๒ แห่ง โรงงานแปรรูปไม้ยาง จานวน ๑ แห่ง โรงผลิตน้าดื่ม จานวน 1 แห่ง
๔.๕ การท่องเที่ยว
ตาบลบาลอ เป็นตาบลที่มีพื้นที่เป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเทือกเขาลาก๊ะ เป็นแหล่งต้น
น้าและมีแม่น้าสายบุรีไหลผ่านกั้นแนวเขต แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ มีบึงบาโร๊ะยามู หมู่ ๓ ตาบลบาลอ และ
ที่กาลังจะดาเนินการจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ บึงฆอลอปือแต หมู่ ๓ – หมู่ ๔
๕. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๑ การไฟฟ้า
ไฟฟูาเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขณะนี้ประชาชนในตาบลบาลอ ได้รับ
บริการ ไฟฟูาเกือบครบทั้งตาบล โดยมีครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ทั้งสิ้น ๑,๐58 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘4.91
ของตาบล
๕.๒ การประปา
การประปา ครัวเรือนทั้งหมดของตาบลบาลอ
มีน้าใช้ สาหรับอุปโภค – บริโภค
เพียงพอตลอดปี แต่จะมีครัวเรือนเพียงร้อยละ ๗๕.๕๐ เท่านั้น ที่รับบริการประปา สาหรับครัวเรือนที่ยังไม่รับ
บริการน้าประปา มีแหล่งน้าอื่นที่เพียงพอตลอดปี
๕.๓ การสื่อสาร
ตาบลบาลอ มีบริการโทรศัพท์สาธารณะที่เพียงพอต่อความต้องการ
๕.๔ การคมนาคม
การคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยง การติดต่อระหว่างตาบล และภายในตาบล โดยเส้นทาง
คมนาคม ดังนี้
- ทางหลวงชนบท หมายเลข ยล 4010 จากรอยต่อตาบลกายูบอเกาะจังหวัดยะลา ผ่าน
หมู่บ้านบาลูกาปาลัส หมู่บ้านปูลัย หมู่บ้านบาลอและหมู่บ้านสะแตเซ็ง ตาบาลบาลอ จังหวัดยะลาถึงรอยต่อตาบล
เรียง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 7,000 เมตร
- ทางหลวงท้องถิ่น โยธาธิการ (ถนนคอนกรีต) ภายในตาบลบาลอ รวมระยะทาง 30,105 เมตร
- ถนนลูกรัง ภายในตาบลบาลอ รวมระยะทาง 1,829 เมตร
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๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตาบลบาลอมีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ เป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเทือกเขาลาก๊ะ เป็น
แหล่งต้นน้าของตาบลบาลอ และมีแม่น้าสายบุรีไหลผ่านกั้นแนวเขตตาบลบาลอกับตาบลสาวอ อาเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส
แหล่งน้า แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญของตาบลบาลอ ได้แก่ แม่น้าสายบุรี ไหลผ่านพื้นที่ทางทิศใต้ของ
ตาบล เป็นเส้นแบ่งเขตตาบลบาลอกับตาบลสาวอ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นอกจากแม่น้าสายบุรี
แล้ว ยังมีลาคลอง ลาธารอีกมากมาย เช่น คลองตะโล๊ะแฆ บึงบาโระยามู บึงละแอ
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ส่วนที่ ๓
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
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ส่วนที่ ๓
ผลการพัฒนาตาบลในปีที่ผ่านมา
องค์ประกอบ
ประกอบด้วย
3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ( อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
3.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของตาบล
บทบาทด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนหนึ่งของตาบลเป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ ประเภทปุาอนุรักษ์ซึ่งถูกกาหนดให้
เป็นหน้าที่ในทางรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์วิทยาของจังหวัด
บทบาทด้านการเป็นพื้นที่ต้นน้าลาธาร
โดยพื้นที่ปุาทางด้านทิศตะวันตกจะเป็นต้นกาเนิดของลาคลอง ลาธาร ในพื้นที่ที่ไหลลงสู่แม่น้า
สายบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นาน้าจากธรรมชาติเติมให้กับแม่น้าสายบุรี
บทบาทด้านการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้า ลาธาร บึง แม้ว่าสภาพปัจจุบันจะมีบทบาทเพียง
ในระดับตาบล แต่เนื่องจากความได้เปรียบจากสภาพภูมิศาสตร์
ทาให้สามารถพัฒนาและยกฐานะแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นระดับอาเภอ และจังหวัดได้ในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่ ปุาเขา อาจพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ได้มากที่สุด
บทบาทด้านการศึกษา
ตาบลบาลอมีสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามซึ่งสอนชั้น ม.๑ –
ม.๖ และของรัฐสอนจนถึงระดับอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพรามัน)
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ศักยภาพในการพัฒนาตาบล
จากการวิเคราะห์สภาพทั่วไปทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ การบริการสังคม โครงสร้าง พื้นฐาน
ตลอดจนการประเมินศักยภาพตาบล ดังนี้
๑. ด้านการเกษตรกรรม ตาบลมีฐานเศรษฐกิจพึ่งพาอยู่กับการผลิตของภาคเกษตรกรรม จึงเป็นพื้นที่
หนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตผลทางเกษตรกรรม ผลผลิตสาคัญได้แก่ ยางพารา ปศุสัตว์ และผลไม้ ประเภทต่าง ๆ
๒. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนหนึ่งของตาบลเป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ
ประเภทอนุรักษ์ ซึ่งถูกกาหนดให้เป็นหน้าที่ในการรักษาความสมดุลย์ของระบบนิเวศน์วิทยาของจังหวัด
๓. ด้านการเป็นพื้นที่ต้นน้าลาธาร พื้นที่ปุาทางด้านทิศตะวันตก จะเป็นต้นกาเนิดของลาคลอง ลาธาร
ในพื้นที่ที่ไหลลงสู่แม่น้าสายบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นามาจากธรรมชาติให้กับแม่น้าสายบุรี
๔. ด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้า ลาธาร บึง แม้ว่าสภาพ
ปัจจุบันจะมีบทบาทเพียงในระดับตาบล แต่เนื่องจากความได้เปรียบจากสภาพภูมิศาสตร์ ทาให้สามารถพัฒนา
และยกฐานะแหล่งท่องเที่ยว เป็นระดับอาเภอและจังหวัดได้ในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่ปุาเขา อาจพัฒนา
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้มากที่สุด
๕. ด้านการศึกษา ตาบลมีสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน โดยมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ซึ่งสอนชั้น ม. ๑ – ม. ๓ และของรัฐ ระดับอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพรามัน)
จุดเด่นของพื้นที่
ตั้งอยู่ติดแม่น้าสายบุรี ติดต่อกับตาบลเรียง อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีสะพานข้ามแม่น้าสายบุรี
ติดต่อกับตาบลสาวอ อาเภอรือเสาะ มีทางหลวงตัดผ่านใจกลางของตาบลเชื่อมอาเภอรือเสาะ กับอาเภอรามัน
ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลาม ๙๙ % มีสถานีรถไฟ ๑ แห่ง มีตลาดนัดอาทิตย์ละ 3 วัน สามารถ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมสู่สังคมที่ดีได้ในอนาคตอันใกล้นี้
ข้อจากัดในการพัฒนาตาบล
ข้อจากัดในการพัฒนาตาบลบาลอที่สาคัญ
๑. ข้อจากัดด้านภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ภูเขา มีความสูงจากระดับน้าทะเล ๓๐๐ - ๔๑๗ เมตร และมี
พื้นที่ประมาณ ๓๐ % ของตาบล ซึ่งพื้นที่เป็นปุาสงวนแห่งชาติและพื้นที่ประมาณ ๒๕ % ของตาบลมีความสูง
จากระดับน้าทะเล ระหว่าง ๑๐๐ - ๓๐๐ เมตร
๒. ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทาให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่สามารถพัฒนาได้
อย่างเต็มที่
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม(SWOT Analysis)
จุดแข็ง
(Strenght)
๑. ด้านที่ตั้งมีความ
สะดวกในการสัญจร
คมนาคมไปมาระหว่าง
อาเภอรามันและจังหวัด
ยะลา

จุดอ่อน
โอกาส
(Weakness)
(Opportunity)
๑. เหตุการณ์
๑. ความสมบูรณ์ในทาง
ภาพลักษณ์ความไม่สงบ ธรรมชาติ ก่อให้เกิด
ในพื้นที่
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
๒. ประชากรได้รับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ข้อมูลข่าวสารน้อย ทา สิ่งแวดล้อม
๒. เป็นพื้นที่การเกษตรมี ให้ความตื่นตัวในการ
ความสมบูรณ์ ทาให้มี
พัฒนาคุณภาพชีวิตมี
๒. ผลผลิตทาง
ผลผลิตด้านเกษตรที่มี
น้อย
การเกษตร เป็นผลผลิต
คุณภาพ
ที่มีคุณภาพ
๓. ด้านการเกษตร ยัง
๓. เป็นพื้นที่ ที่มีแม่น้า ขาดการพัฒนาและการ ๓. ที่ตงั้ ของตาบลมี
สายบุรีไหลผ่านตลอดจน นาเทคโนโลยีมาใช้
แม่น้าไหลผ่าน มี
เป็นต้นน้าลาธาร
สถานที่ท่องเที่ยวที่
๔. ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลามมี
วัฒนธรรมความเชื่อ
การดารงชีวิตที่เคร่งครัด
ต่อหลักการ

สวยงามและเป็นอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัด
นราธิวาส

ข้อจากัด/อุปสรรค
(Threat)
๑. เป็นชุมชนที่ใกล้กับ
ตัวเมืองอาจเป็นแหล่ง
มั่วสุมและเป็นจุด
ล่อแหลมของพวก
มิจฉาชีพและยาเสพติด
๒. ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องล้าสมัยทาให้
การพัฒนาล่าช้า
๓. การกระจายอานาจ
ให้ท้องถิ่นยังไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ที่
แท้จริง
๔. ปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้
๕. งบประมาณไม่
เพียงพอ
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๓.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7
ที่

ยุทธศาสตร์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน น่าอยู่
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร
ศาสนาและวัฒนธรรม
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษา
ความสงบเรียบร้อย
รวม

จานวนโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี(ปี ๒๕๕7)

โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕7
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
อยู่ระหว่างการ
เสร็จเรียบร้อย
ดาเนินการ
ดาเนินการ

50

8

40

2

23

2

21

-

28

2

26

-

9

-

9

-

110

12

96

2

จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจานวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตาบลบาลอ ประจาปี ๒๕๕7
มีเป็นจานวนมากกว่าจานวนโครงการที่เทศบาลตาบลบาลอ ปฏิบัติเป็นรูปธรรมจริง เหตุผลเนื่องจากเทศบาล
ตาบลมีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณการดาเนินการ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องจัดทาโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานที่
สาคัญและมีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
สาหรับโครงการที่เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณในการดาเนินงานสูงกว่าที่ได้ตั้งไว้
เนื่องจากเป็นโครงการที่สาคัญ
แต่เกิน
กาลังงบประมาณของเทศบาลตาบล จึงจัดตั้งไว้เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
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๓.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ที่
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑. ทาให้ประชาชนมีสุขภาพทางด้านร่างกายที่แข็งแรง ลดปัญหา
โรคภัยไข้เจ็บ
๒. ทาให้ประชาชนได้รับสิ่งอานวยความสะดวกทางด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมากขึ้น
๓.ช่วยเหลือส่งเสริมงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นที่เกีย่ วข้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

4.เด็ก,เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน น่าอยู่

ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาในระดับต่อไปและอย่างทั่วถึง
๑.ทาให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
๒.ทาให้ประชาชนมีถนนหนทาง
เพื่อความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร
๓.ช่วยเหลือ ส่งเสริมงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นที่เกีย่ วข้องกับ
งานด้านบริหารทั่วไป

4.ให้มีการอนุรักษ์และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. มีการดูแลที่สาธารณะประโยชน์
๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารองค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาในระดับต่อไปและอย่างทั่วถึง
๑. ประชาชนได้รับการปลูกฝังในการจัดโครงการทางศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ในทางที่ถูกต้อง
๒. ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

๓. ประชาชนได้รับการบริการทีด่ ีจากเทศบาล
๔. บุคลากรของเทศบาล มีการประสานและมีส่วนร่วมมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างและรักษาความสงบ
เรียบร้อย

1.บุคลากรของเทศบาลมีการประสานและมีสว่ นร่วมมากขึ้น
2.ประชาชนได้รับการฝึกอบรม เพื่อปูองกันภัยต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น
3. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
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ส่วนที่ ๔
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี
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ส่วนที่ ๔

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
องค์ประกอบ
ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยนาเสนอ ดังนี้

๔.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบาลอ
“เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”

ค่านิยมองค์กร: ยึดมั่นคุณธรรม มุ่งเน้นการบริการสาธารณะ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจเทศบาลตาบลบาลอ
ภารกิจที่ 1 พัฒนาเทศบาลตาบลบาลอให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถภาพสูง
ภารกิจที่ 2 ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภารกิจที่ 3 ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคคลากรให้ทางานอย่างมืออาชีพ
ภารกิจที่ 4 พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังให้มีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้
ภารกิจที่ 5 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภารกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ภารกิจที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ภารกิจที่ 8 ส่งเสริมการดาเนินการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด
จุดมุง่ หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. การยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลตาบลบาลอให้มีสมรรถณะสูง
2. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะตามอานาจหน้าที่และระบบการบริหารจัดการใน
การพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการไปสู่เปูาหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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๔.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
เทศบาลตาบลบาลอมียุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาในระบบ, นอกระบบและตามอัธยาศัย
1.4 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการสาธารณสุข
1.5 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม
๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
๓.๒ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๓ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
๓.๔ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย
๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา (พ.ศ.2557-2560)
วิสัยทัศน์ “ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
จังหวัดยะลา มีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงาม และเป็นระเบียบมีความ
สะอาดที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนด้านการจัดการระบบสุขภาพที่ดีจน
ได้รับการคัดเลือกจากองค์ การอนามัยโลก (WHO) ในปี ๒๕๔๐ ให้เป็น ๑ ใน ๕ ของจังหวัดที่เป็นเมืองน่าอยู่
(Healthy cities) อีกทั้งในอดีตประชาชนในพื้นที่อยู่รว่ มกันอย่างสันติแม้มีความแตกต่างกันในการนับถือ
ศาสนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ สาคัญที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี
๒๕๔๗ ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและภาพลักษณ์ ของจังหวัด ซึ่งถือ
เป็นจุดอ่อน และอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาจังหวัด
ดังนั้น จังหวัดยะลา จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ จังหวัดยะลา คือ “ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข”
หมายถึง การนายะลามุ่งไปสู่เมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีความสุข มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นเมืองเกษตรกรรม รวมทั้งนาไปสู่เมืองแห่งความสันติสุขโดย
ให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่รว่ มกันด้วยความรัก ความสามัคคี ภายใต้ความหลากหลายของ
วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ของพื้นที่ และประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในภาครัฐ
พันธกิจ
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีความเข้าใจที่ดี
ต่อภาครัฐ
(๒) เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
(๓) เสริมสร้างการอานวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
(๕) ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจังหวัด การจัดจังหวัดแบบบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์รวม
เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพ
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จานวน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
(๑) เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
(๒) เสริมสร้างยะลาสันติสุข
(๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้จัดลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ ดังนี้
๑) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ระบบการผลิต และการบริหารจัดการ ผลผลิต ผักปลอด
สารพิษ และไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๒) ส่งเสริม พัฒนาสินค้า และบริการ ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ที่มีศักยภาพ
ของจังหวัด เพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน
๓) ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิต และผู้แปรรูปยางพาราให้มีประสิทธิภาพ โดยการนาองค์
ความรู้ และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕) ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน โดยการสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ การพัฒนา
ด้านการตลาด การค้าชายแดน แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ และพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
๖) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแรงงานอย่างพอเพียงในภาคการผลิตและบริการ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ
และยกระดับฝีมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
๗) ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน
๘) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างยะลาสันติสุข
เป้าประสงค์
สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เชื่อมั่นศรัทธา
ภาครัฐ และร่วมธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ ปัญหาด้านความมั่นคง ได้จัดลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ ดังนี้
๑) สร้างความเข้าใจ และอานวยความเป็นธรรม
๒) ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปราม
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์
ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ มีศักยภาพสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้จัดลาดับความสาคัญของ
กลยุทธ์ ดังนี้
๑) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬา
๒) ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการแก้ไข
ปัญหา สาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย
๓) ส่งเสริมความรู้ / ทักษะ พัฒนาศักยภาพและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบ
และผูด้ ้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๔) เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
วิสัยทัศน์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดยะลา
“ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน นายะลาสันติสุข ”
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดยะลา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
(2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน
(3) การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
(4) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ
(5) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อ
การพัฒนาคน
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ให้ได้มาตรฐานในทุกระดับชั้น
(2) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
(5) พัฒนากิจกรรมการศาสนา ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม
(6) สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาหลักศาสนาต้านยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นตามความถนัดและตามศักยภาพของชุมชน
(3) สร้างชุมชนเข้มแข็งและการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาความยากจน
(4) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
(5) ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
(6) สนับสนุนงานสาธารณสุขทั้งด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ
(7) พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
(8) เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์อย่างครบวงจร
(9) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
(10) สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดาริ
(11) พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรของตาบล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการบริหารจัดการทั้งในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร
(2) เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) พัฒนาระบบข้อมูลด้านการบริหารการจัดการ
(4) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาจังหวัดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
(1) สนับสนุนให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
(2) ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
(3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
(4) ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และช่องทางการตลาดให้เป็นศูนย์กลางของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการส่งออก
(5) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) สร้างระบบการบริหารจัดการ การกาจัดน้าเสีย และการกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
(3) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ปุาและต้นน้าลาธาร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างสันติสุข
แนวทางการพัฒนา
(1) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ประชาชน
(2) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(3) สนับสนุนและส่งเสริมการปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(4) เพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูล การประชาสัมพันธ์และการข่าว
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
(6) สร้างระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
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4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ
วิสัยทัศน์อาเภอรามัน
“ รามันเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สันติสุข ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอรามัน ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสันติสุข
1.1. เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยแก่ประชาชนในทุกพื้นที่อาเภอรามัน
กลยุทธ์
1. ปูองกันและดูแลความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
2. พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่
3. การปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่
4. การต่อสู้และรวมพลังเพื่อต่อต้านและเอาชนะยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่
1.2. นโยบายนารามันสันติสุข
กลยุทธ์
1. ด้วยการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน
2. ลดความหวาดระแวง ระหว่างกันและกัน
3. สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกัน
4. นารามันสู่ความสันติสุขในทุกพื้นที่อาเภอรามัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมหรือสร้างเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามทานองครองธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการที่จะมาร่วมมือกัน
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้น
4. พัฒนาและส่งเสริมในระบบด้านสวัสดิการที่จัดให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่ทั่วถึง
และเป็นธรรม
5. พัฒนาระบบการบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนให้เกิดการออมขึ้นในทุกครัวเรือน
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทา
3. พัฒนาด้านการตลาดและสนับสนุนในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน
ของอาเภอรามัน
4. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
5. เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะในด้านฝีมือแรงงาน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กลยุทธ์
1. เริ่มฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความสมบูรณ์
2. จัดการด้านทรัพยากรน้า แหล่งน้าตามธรรมชาติให้สดชื่น กลับคืนสู่ระบบนิเวศที่ดี
ต่อไป และเกิดการบูรณาการน้าอย่างมีระบบ
3. จัดการบริหารด้านขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ให้เกิดความสะอาดและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. จั ดการฝึ กหรือ อบรมหรื อพัฒ นาให้ อ งค์ กรหรื อประชาชนในพื้ นที่ชุ มชนพัฒ นา
ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบคมนาคม
กลยุทธ์
1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบคมนาคมทั้งในเขตเมืองยะลาและ
อาเภอรามันและในทุกตาบลทุกพื้นที่ของอาเภอรามันหรือทั้งแนวเขตติดต่อ
2. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือการขนส่งให้มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลยุทธ์
1. ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนให้ได้รับการบริการด้านการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด
2. การพัฒนาด้านศาสนาในทุก ๆ ศาสนาให้ได้รับการฟื้นฟูและสืบทอดศาสนามิให้เสื่อม
หรือสูญไป
3. ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูวัฒนธรรม ดารงรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น
ของตนให้เกิดการหวงแหนรักษามิให้สูญหาย เพื่อให้คนอนุชนรุ่นต่อไปได้มีวัฒนธรรม
ที่ดีงามต่อไป
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๔.6 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตาบลบาลอ มีดังนี้
๑. ยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลให้มีสมรรถนะสูง โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
๑.๑ นาหลักเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีสมรรถนะสูง และมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๑.๒ จัดระบบพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
บุคคลกร
๑.๓ พัฒนาระบบการให้ข้อมูลแนะนาแก่ผู้รับบริการอย่างครบวงจรเพื่อสนองตอบต่อข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น จากผู้บริการ (ประชาชน)
๑.๔ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
๑.๕ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคลากรเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
๑.๖ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานที่กาหนด
๑.๗ นาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ของเทศบาล
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการโดยมีแนวทางการ
ดาเนินการดังนี้
๒.๑ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบาลอได้รับประโยชน์สูงสุด
๒.๑.๑ดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จาเป็น เช่น ถนน ทางเข้า ทางระบายน้า
ในส่วนที่ยังขาดให้ครบถ้วนตามความจาเป็น
๒.๑.๒ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๓ดาเนินการเร่งรัดปรับปรุง สาธารณูปโภค ด้านแสงสว่างให้ทั่วถึงในเขตเทศบาล
และดาเนินการเพิ่มเติมไฟแสงจันทร์ตามลาดับความสาคัญของชุมชน
๒.๑.๔ดาเนินการขยายเขตประปา และปรับปรุงระบบการผลิตน้าประปาเพื่อให้
ประชาชนมีน้าสะอาดได้อย่างเพียงพอ
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๒.๒ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๒.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยดาเนินการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มช่องทาง การจาหน่ายสินค้าของชุมชนโดยต่อยอดสร้าง พันธมิตร และเครือข่าย
ทางการค้า พัฒนาองค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรให้ชุมชนใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้โดยฝึกอบรมและให้ความรู้ ด้าน
อาชีพต่างๆ พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
๒.๒.๒ การพัฒนาสังคม โดยดาเนินการให้สถาบันครอบครัวเป็นรากฐานที่เข็มแข็งของ
สังคม เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้ครอบครัวอบอุ่น พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตร
หลาน โดยใช้แนวคิดครอบครัวที่ดี ชุมชนดี สังคมดี โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มัสยิดเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมและการพัฒนาทุกด้านของชุมชน
๒.๒.๓ การพัฒนาสาธารณสุข โดยดาเนินการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วย
สาธารณสุขเชิงรุก เข้าถึงระดับชุมชน เฝูาระวังปูองกันและควบคุมแพร่กระจายของโรคติต่อและ
ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการออกกาลังกาย โดยจัดให้มีลานกีฬาชุมชนให้พอเพียง และได้
มาตรฐาน
๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓.๑ พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบาลอ ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและศูนย์อบรมจริยธรรมประจาชุมชนขับเคลื่อน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจาชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้
ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐ
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๓.๕ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดให้ประชาชนได้รับการอบรมด้านคุณธรรม และจริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง
๓.๖ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยเสริมสร้างความคิดของเด็กและ
เยาวชนให้ค้นหาความถนัดของตนเอง และพัฒนาศักยภาพตามความถนัด
๓.๗ ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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4. ด้านการพัฒนาเมือง
๔.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
เพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล สร้างจิตสานึกให้กับประชาชน ลดปริมาณขยะ
เพิม่ มูลค่าการจัดการขยะ โดยทาปุยหมักชีวภาพ
๔.๒ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดย
เพิ่มปริมาณการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพรุ
ยามู เหมาะสมแก่การพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
5. การบริหารจัดการการเงินและการคลัง
๕.๑ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลบาลอ
๕.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้
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ส่วนที่ ๕
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปี ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

รวม ๓ ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

๗

๑๑,๙๔๕,๐๐๐

๑๐

๑๓,๐๔๕,๐๐๐

๘

๑๒,๔๔๕,๐๐๐

๒๕

๓๗,๔๓๕,๐๐๐

๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๘

๖,๓๐๐,๐๐๐

๑๐

๗,๕๐๐,๐๐๐

๙

๖,๕๐๐,๐๐๐

๒๗

๒๐,๓๐๐,๐๐๐

๑.๓ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาในระบบ,นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

๑๖

๑๘,๒๔๐,๐๐๐

๑๕

๑๖,๒๔๐,๐๐๐

๑๓

๑๔,๒๔๐,๐๐๐

๔๔

๔๘,๗๒๐,๐๐๐

๗
๙

๑,๑๐๐,๐๐๐
๕,๔๕๐,๐๐๐

๗
๘

๑,๑๐๐,๐๐๐
๒,๖๕๐,๐๐๐

๗
๑๐

๑,๑๐๐,๐๐๐
๒๓,๑๕๐,๐๐๐

๒๑
๒๗

๓,๓๐๐,๐๐๐
๓๑,๒๕๐,๐๐๐

๔๗

๔๓,๐๓๕,๐๐๐

๕๐

๔๐,๕๓๕,๐๐๐

๔๗

๕๗,๔๓๕,๐๐๐

๑๔๔

๑๔๑,๐๐๕,๐๐๐

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

๑.๔ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการสาธารณสุข
๑.๕ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
รวม
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ปี ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

รวม ๓ ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม

๔

๒๔,๐๐๐,๐๐๐

๕

๒๔,๒๐๐,๐๐๐

๓

๘,๕๐๐,๐๐๐

๑๒

๕๖,๗๐๐,๐๐๐

๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๙

๗๗,๐๐๐,๐๐๐

๙

๙๓,๕๐๐,๐๐๐

๖

๑๗,๕๐๐,๐๐๐

๒๔

๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐

๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร

๑

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒

๒๖,๐๐๐,๐๐๐

๑

๑,๐๐๐,๐๐๐

๔

๓๗,๐๐๐,๐๐๐

๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม

๗

๓๔๐,๐๐๐

๙

๗๐,๓๔๐,๐๐๐

๙

๖,๓๕๐,๐๐๐

๒๕

๗๗,๐๓๐,๐๐๐

๒๑

๑๑๑,๓๔๐,๐๐๐

๒๕

๒๑๔,๐๔๐,๐๐๐

๑๙

๓๓,๓๕๐,๐๐๐

๖๕

๓๕๘,๗๓๐,๐๐๐

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

๑๓

๒๘,๕๗๐,๐๐๐

๙

๑๐,๐๗๐,๐๐๐

๗

๓,๐๗๐,๐๐๐

๒๙

๔๑,๗๑๐,๐๐๐

๓.๒ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓

๑๕๐,๐๐๐

๔

๑๖๐,๐๐๐

๔

๑๖๐,๐๐๐

๑๑

๔๗๐,๐๐๐

๓.๓ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์

๔

๔,๑๐๐,๐๐๐

๔

๒,๖๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๙

๖,๘๐๐,๐๐๐

๓.๔ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

๗

๔,๙๓๐,๐๐๐

๗

๔,๕๓๐,๐๐๐

๘

๒,๐๘๐,๐๐๐

๒๒

๑๑,๕๔๐,๐๐๐

รวม

๒๗

๓๗,๗๕๐,๐๐๐

๒๔

๑๗,๓๖๐,๐๐๐

๒๐

๕,๔๑๐,๐๐๐

๗๑

๖๐,๕๒๐,๐๐๐

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน น่าอยู่

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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ปี ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

รวม ๓ ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
และความสงบเรียบร้อย

๖

๔,๓๑๐,๐๐๐

๙

๒,๕๗๐,๐๐๐

๗

๑,๘๒๐,๐๐๐

๒๒

๘,๗๐๐,๐๐๐

๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔

๔๘๐,๐๐๐

๗

๑,๕๘๐,๐๐๐

๕

๕๘๐,๐๐๐

๑๖

๒,๖๔๐,๐๐๐

รวม

๑๐

๔,๗๙๐,๐๐๐

๑๖

๔,๑๕๐,๐๐๐

๑๒

๒,๔๐๐,๐๐๐

๓๘

๑๑,๓๔๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๑๐๕

๑๙๖,๙๑๕,๐๐๐

๑๑๕

๒๗๖,๐๘๕,๐๐๐

๙๘

๙๘,๕๙๕,๐๐๐

๓๑๘

๕๗๑,๕๙๕,๐๐๐

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบ
เรียบร้อย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ )
เทศบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
ที่

โครงการ

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่
อาชีพ

๒ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กลุ่มอาชีพในตาบลบาลอ ๑,๐๐๐,๐๐๐/ ๑,๐๐๐,๐๐๐/ ๑,๐๐๐,๐๐๐/
เพื่อส่งเสริมให้
อาทิ กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่ม
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
ประชาชนในตาบล
อาชีพเกษตรกร กลุม่
ประชาชนในตาบลบาลอ
บาลอได้มีอาชีพ และ
อาชีพเยาวชน ฯลฯ
มีอาชีพที่สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัวและ
ให้ความรู้หรือสนับสนุน
๕๐๐,๐๐๐/ ๕๐๐,๐๐๐/
ครอบครัว
เป็นการยกระดับ
งบประมาณ,วัสดุ
เทศบาล
เทศบาล
มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น
ฐานะของครัวเรือน
อุปกรณ์ เกี่ยวกับการ
และมีอัตรา
ในตาบลบาลอให้ดี
ประกอบอาชีพด้าน
การว่างงาน
ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีอัตรา การเกษตร เช่นสนับสนุน
ของประชาชนในตาบล
การว่างงานของ
ปุยในการเพาะปลูก, การ
บาลอลดลง
ประชาชนในตาบล
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
ลดลง
การเกษตร,ปรับปรุง
คุณภาพผลิตผล,การ
ประกันราคาพืช ฯลฯ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๓๔

ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มอาชีพ

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ
พร้อมอุปกรณ์การฝึก

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตาบล
บาลอได้มีอาชีพ และ
สร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวและ
เป็นการยกระดับ
ฐานะของครัวเรือน
ในตาบลบาลอให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีอัตรา
การว่างงานของ
ประชาชนในตาบล
ลดลง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อาคารกลุม่ อาชีพ จานวน
1 แห่ง
จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนทั่วไป จานวน
1 ครั้ง/ปี
อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ
จานวน 1 แห่ง พร้อม
อุปกรณ์การฝึก

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
๕๐๐,๐๐๐/ ๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
10,000,000
/สนับสนุน

ประชาชนในตาบลบาลอ
มีอาชีพที่สามารถ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว
มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น
และมีอัตรา
การว่างงาน
ของประชาชนในตาบล
บาลอลดลง

สานักปลัด

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๓๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหนึง่ ตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์

เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
สินค้า OTOP ใน
ตาบลให้ดีขึ้น

สนับสนุนงบประมาณใน
การดาเนินงาน
จานวน ๑ ครั้ง/ปี

7

โครงการจัดซื้อที่ดิน/เช่า เพื่อก่อสร้าง
ตลาดสด

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบกิจการค้า
สาหรับคนในชุมชน

ที่ดิน จานวน 1 แห่ง

8

โครงการจัดตั้งกลุม่ ยุวเกษตร

เพื่อฝึกกิจกรรมของ
กลุ่มเกษตรกรให้แก่
เยาวชน

9

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/ 100,000/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สินค้า OTOP ในตาบลมี
คุณภาพมากขึ้น

สานักปลัด

10,000,000
/เทศบาล/
สนับสนุน

-

-

ตาบลบาลอ มีสถานที่ที่เป็น
ศูนย์กลางจาหน่ายสินค้า
สาหรับคนในชุมชน

สานักปลัด

ฝึกอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยดาเนินการผลิต

๒๐,๐๐๐/
เทศบาล

๒๐,๐๐๐/
เทศบาล

๒๐,๐๐๐/
เทศบาล

เยาวชนในตาบลได้ฝึก
กิจกรรมของกลุม่ เกษตรกร

สานักปลัด

เพื่อจัดตั้งกลุ่มให้แก่ ฝึกอบรมและสนับสนุน
เกษตรกรหลังจากฤดู ปัจจัยดาเนินการผลิต
การทานา

๒๕,๐๐๐/
เทศบาล

๒๕,๐๐๐/
เทศบาล

๒๕,๐๐๐/
เทศบาล

เกษตรกรในตาบลได้มี
กิจกรรมการปลูกพืช
หลังจากฤดูการทานาซึ่ง
เป็นการเพิ่มรายได้อีกทาง
หนึ่งของเกษตรกร

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๓๖

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 ๓๐๐,๐๐๐/
๓๐๐,๐๐๐/ กลุ่มเปูาหมายมีความรู้
/เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เพิ่มขึ้นและสามารถนา
ความรู้มาพัฒนาอาชีพ
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

เพื่อส่งเสริมการมีงาน
ทา สร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่
ศักยภาพในการสร้าง
รายได้ให้คนในชุมชน

11

โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและภูมทิ ัศน์
โดยรอบ

เพื่อเป็นการให้บริการ พื้นที่ศูนย์ถ่ายทอด
แก่เกษตรกรอย่าง เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ทั่วถึงและเกษตรกร ในตาบล
ได้รับข่าวสาร
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตามหลักวิชาการและ
เป็นที่พบปะของ
เกษตรกรเพื่อ
แลกเปลีย่ นความรู้กัน

-

10๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

ประชากรในพื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้านการเกษตร
เพิ่มมากขึ้นและมีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม

กองช่าง

12

โครงการก่อสร้างตลาดสด

เพื่อส่งเสริมให้
ตลาดสดในตาบล จานวน
ประชาชนมีสถานที่จดั
1 แห่ง
จาหน่ายสินค้าใน
ตาบล

-

๑0,000,000/
เทศบาล/
สนับสนุน

-

ประชาชนในตาบลมี
สถานที่จัดจาหน่ายสินค้า
ที่มั่นคง

สานักปลัด

กลุ่มเกษตรกร,กลุ่มสตรี/
กลุ่มแม่บ้านและ
ประชาชนทั่วไป จานวน
๑ ครั้ง/ปี

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๓๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐/ ๕,๐๐๐,๐๐๐/ ๕,๐๐๐,๐๐๐/ ผู้สูงอายุ,คนพิการและ
สนับสนุน+/ สนับสนุน+/
สนับสนุน ผู้ปุวยเอดส์มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
เทศบาล
เทศบาล
+/เทศบาล
ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ปุวยเอดส์

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ,คนพิการ
และผูป้ ุวยเอดส์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
จานวน ๑๒ เดือน/ปี

สานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาสตรี

เพื่อช่วยเหลือสตรีใน
ตาบลให้มคี ุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนการพัฒนาสตรี
จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล.

๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

สตรีในตาบลบาลอมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์

เพื่อให้กลุ่มผูส้ ูงอายุ
,คนพิการและผู้ปุวย
เอดส์ได้มีกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด

จัดกิจกรรม สาหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ปุวยเอดส์ในตาบล

-

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

สานักปลัด

4 โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อช่วยเหลือเด็ก
ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมในตาบลบาลอ
ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ช่วยเหลือ เด็กยากจน
และผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคม ในตาบลบาลอ

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผู้สูงอายุ,คนพิการและ
ผู้ปุวยเอดส์ในตาบลบาลอมี
กิจกรรมร่วมกันเป็นการ
ผ่อนคลายความเครียดมี
กาลังใจในการดาเนินชีวิต
ต่อไป
เด็กยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในตาบลบาลอ
มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๓๘

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวหรือ
ครอบครัวอุปถัมภ์ในตาบล

เพื่อช่วยเหลือเด็กใน
ตาบล ให้มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์พัฒนาครอบครัวหรือ
ครอบครัวอุปถัมภ์ใน
ตาบล จานวน ๑ แห่ง

6 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์
ราชัน

เพื่อช่วยเหลือ
ครัวเรือนที่ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนวัสดุ,อุปกรณ์ ๕๐๐,๐๐๐/
ก่อสร้างหรือซ่อมแซม
เทศบาล
บ้านแก่ผู้ยากไร้หรือด้อย
โอกาส

7 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม/โครงการ
ตามนโยบายของรัฐ

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในตาบลให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่

โครงการ

ประชาชนในตาบล

3๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กในตาบลได้รับการ
ช่วยเหลือให้มีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สานักปลัด

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผู้ที่ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง

3๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

3๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

ประชาชนในตาบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๓๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ผู้สูงอายุ, ผู้พิการและ ๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/
ผู้ปุวยเอดส์ในตาบลบาลอ เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการ ติดตามเยี่ยมบ้านผูส้ ูงอายุ,ผู้
พิการและผู้ปุวยเอดส์

เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจในการดาเนิน
ชีวิตให้กลุ่มเปูาหมาย

9 โครงการจดทะเบียนผูส้ ูงอายุ,ผู้พิการและ
ผู้ปุวยเอดส์เคลื่อนที่

เพื่อเพิ่มการบริการเชิง ผู้สูงอายุ, ผู้พิการและ
รุกให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ในตาบลบาลอ
,ผู้พิการและผูผ้ ู้ปุวย
เอดส์ให้ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

10 โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสาหรับคน
พิการ

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ
ให้มีที่อยู่อาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

5๐,๐๐๐/
เทศบาล

5๐,๐๐๐/
เทศบาล

ปรับสภาพที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้พิการปีละ 1
แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ปุวย
เอดส์ มีกาลังใจในการ
ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมต่อไป

สานักปลัด

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ปุวย
เอดส์ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง

สานักปลัด

5๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผู้พิการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๔๐

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
๑.๓ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาในระบบ, นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์กรการกุศล

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้องค์กรการกุศล สนับสนุนการดาเนินงาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 องค์กรการกุศลเช่น มัสยิด
อาทิ มัสยิด, กาชาด ขององค์กรการกุศลด้าน
/เทศบาล
/เทศบาล
/เทศบาล
,กาชาด ฯลฯ สามารถ
ฯลฯ สามารถ
การศึกษา ที่อยู่ในอานาจ
ดาเนินงานได้เต็มที่และมี
ดาเนินงานในส่วนที่
หน้าที่ของเทศบาล
ประสิทธิภาพในการ
อยู่ในอานาจหน้าที่
ดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น
ของเทศบาลได้เต็มที่
และประสบผลสาเร็จ
มากที่สุด
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้ของชุมชน

เพื่อให้เด็ก,ยาวชน
และประชาชนทั่วไป
ในตาบลตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การศึกษาเพิ่มขึ้น

เด็ก,เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในตาบล
บาลอ

200,000/
เทศบาล

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

2๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

เด็ก,เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ในตาบลบาลอ
มีศักยภาพทางการศึกษา
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด

3 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตามความต้องการของ
คนในชุมชน

จัดการศึกษาเรียนรู้ตาม
ความต้องการของชุมชน
ตาบลบาลอ

200,000/
เทศบาล

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

20๐,๐๐๐/
เทศบาล

คนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้
ตามความต้องการของคน
ในชุมชนเองเป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของคน
ในชุมชน

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๔๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นสถานที่
เสริมสร้างพัฒนาการ
ของคนในชุมชน

แหล่งเรียนรู้ชุมชน
จานวน ๑ แห่ง
ขนาด ตามแบบ อบต.

๒๕๕๘
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
(บาท)
1,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล/
สนับสนุน

๒๕๖๐
(บาท)
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คนในชุมชนมีสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเพิ่มขึ้น

กองช่าง

4

โครงการจัดทาแหล่งเรียนรู้ชุมชน

5

โครงการอาหารเสริมนม

เพื่อให้เด็กได้รับ
โภชนาการที่ดี

อาหารเสริมนมสาหรับ
เด็กใน ตาบล/
สถานศึกษา

๕,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล.+/
สนับสนุน

๕,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล+/
สนับสนุน

๕,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล+/
สนับสนุน

เด็กในตาบล/
สถานศึกษาได้รับ
โภชนาการที่ดี

สานักปลัด

6

โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อให้เด็กได้รับ
โภชนาการที่ดี

อาหารกลางวันสาหรับ
เด็กใน ตาบล/
สถานศึกษา

๕,๐๐๐,๐๐๐/
อบต.+/
สนับสนุน

๕,๐๐๐,๐๐๐/
อบต.+/
สนับสนุน

๕,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล+/
สนับสนุน

เด็กในตาบล/
สถานศึกษาได้รับ
โภชนาการที่ดี

สานักปลัด

7

โครงการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา
ในตาบลให้ดีขึ้น

ปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาในตาบลบาลอ

-

1,000,000/
เทศบาล

-

ในตาบลบาลอมี
มาตรฐานการศึกษาที่ดี
ขึ้น

สานักปลัด

8

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

เพื่อให้ผู้ปกครองได้มี
ความรู้ในเรื่องของ
พัฒนาการของเด็ก

จัดอบรมปฐมนิทศ
ผู้ปกครองของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลสังกัด
เทศบาลตาบลบาลอ

50,000/
เทศบาล

50,000/
เทศบาล

50,000/
เทศบาล

ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจในตัวเด็กเพิม่ มาก
ขึ้น

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๔๒

ที่
9

โครงการ
โครงการศึกษานิเทศ นอกสถานที่

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเสริมสร้างการ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 200,000/ 200,000/ 200,000/ เด็กมีพัฒนาการจากการ
เรียนรูด้ ้วยตนเองและ เล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล เรียนรูด้ ้วยตนเองและมีการ
สร้างความสัมพันธ์ สังกัดเทศบาลตาบลบาลอ
สานสัมพันธ์ระหว่างครู
ระหว่างเด็กและ
และผูป้ กครอง
ผู้ปกครองและเด็กเพิ่มมาก
ผู้ปกครองให้แน่นแฟูน
ขึ้น
เพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการจัดหา วัสดุ, ครุภัณฑ์, อุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอน

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
จัดหา วัสดุ, ครุภณ
ั ฑ์, 5๐๐,๐๐๐/ 5๐๐,๐๐๐/ 5๐๐,๐๐๐/
การเรียนการสอน
อุปกรณ์และสื่อการเรียน เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
ประจาศูนย์พัฒนาเด็ก การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนา
เล็กและโรงเรียน
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลสังกัดเทศบาล
อนุบาลสังกัดเทศบาล
ตาบลบาลอ
ตาบลบาลอ

11 โครงการช่วยเหลือผูด้ ้อยโอกาสทางการ
ศึกษา

เพื่อสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้
เกิดขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลสังกัด
เทศบาลตาบลบาลอมี
ศักยภาพในการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้น

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ๑๐๐,๐๐๐/ 100,0๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/ เด็กด้อยโอกาสมีความเสมอ
ในตาบลบาลอ
เทศบาล เทศบาล
เทศบาล
ภาคทางการศึกษาเพิม่ ขึ้น

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๔๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารโรง
อาหารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลตาบลบาลอ

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลตาบล
บาลอได้มีสถานที่
รับประทานอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ

อาคารโรงอาหารจานวน
1 แห่ง

13 โครงการส่งเสริมทุพโภชนาการเด็กก่อน
วัยเรียน (0 -2 ปี)

เพื่อดูแลเด็กก่อนวัย
เรียนให้ได้รับทุพ
โภชนาการที่ดี

เด็กก่อนวัยเรียนในตาบล
บาลอ

14 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐด้านส่งเสริมการศึกษา
ให้ก้าวไกลตาม
นโยบายของรัฐ
15 โครงการวันแม่แห่งชาติ

เพื่อเสริมสร้างความ
ผูกพันระหว่างเด็ก
และผูป้ กครอง

ดาเนินกิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐ
เด็กและผู้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลสังกัด
เทศบาลตาบลบาลอ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
/เทศบาล+/
สนับสนุน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กมีสถานที่รับประทาน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

50,000/
เทศบาล

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับทุพ
โภชนาการที่ดี

สานักปลัด

500,000/ 500,000/ 500,000/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

นโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐได้รับการตอบสนองจาก
ภาคท้องถิ่นมากขึ้น

สานักปลัด

50,000/
เทศบาล

เด็กและผู้ปกครองมีความ
ผูกพันเพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด

50,000/
เทศบาล

50,000/
เทศบาล

50,000/
เทศบาล

50,000/
เทศบาล

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๔๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
สังกัดเทศบาลตาบลบาลอ ตามกิจกรรม
ดังนี้
- กิจกรรมมอบวุฒิบัตร
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมหนูน้อยนักกีฬา
- กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย
- กิจกรรมประกอบศาสนกิจละหมาดวัน
ศุกร์
- กิจกรรมหนูน้อยนักออม
- กิจกรรมธนาคารต้นไม้
- กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้
- กิจกรรมอาซูรอร่วมใจ
- กิจกรรมสายสัมพันธ์เมาลิดนบี

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กให้
เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในด้านต่างๆ
เพิ่มขึ้น อาทิ ด้าน
ร่างกาย, จิตใจ,
ความคิดสร้างสรรค์
ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
จัดกิจกรรมสาหรับเด็กใน ๑๐,๐๐๐/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
เทศบาล
โรงเรียนอนุบาลสังกัด
๑๐,๐๐๐/
เทศบาลตาบลบาลอ
เทศบาล
๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
2๐,๐๐๐/
เทศบาล
2๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
๑๐,๐๐๐/ ๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
๑๐,๐๐๐/ ๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
๑๐,๐๐๐/ ๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
๑๐,๐๐๐/ ๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
๑๐,๐๐๐/ ๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
2๐,๐๐๐/ 2๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
20,๐๐๐/ 2๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลสังกัด
เทศบาลตาบลบาลอมี
พัฒนาการที่เกิดจากการ
เรียนรูด้ ้วยตนเองเพิ่มมาก
ขึ้น

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๔๕

ที่

โครงการ

17 โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลและ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตาบลบาลอ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดมี ี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม

18 โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียนและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รั้วโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านการบริหาร
สังกัดเทศบาลตาบลบาลอ
การศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลสังกัด
เทศบาลตาบลบาลอ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โรงเรียนอนุบาลและศูนย์ 1,000,000
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
/เทศบาล/
เทศบาลตาบลบาลอ
สนับสนุน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์ 1,000,000
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
/เทศบาล/
เทศบาลตาบลบาลอ
สนับสนุน

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

บริเวณโรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามขึ้น

กองช่าง

การบริหารงานการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลสังกัด
เทศบาลตาบลบาลอมี
ประสิทธิภาพขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๔๖

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
๑.๔ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติงาน 100,000 100,000 100,000/
ด้านสาธารณสุขในตาบล /เทศบาล /เทศบาล
เทศบาล
บาลอ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 ส่งเสริม/สนับสนุนการดาเนินงานของ
หน่วยงานรัฐด้านการสาธารณสุข

เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

2 สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน(สสม.)ประจาหมู่บ้าน

เพื่อพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน(สสม.)ใน
ตาบลบาลอให้ดีขึ้น

ประชาชนในตาบลบาลอ

200,000 200,000
/เทศบาล /เทศบาล

200,000/ ตาบลบาลอมีสาธารณสุขมูล
เทศบาล
ฐานชุมชน ที่ดีขึ้น

สานักปลัด

3 โครงการปูองกัน แก้ไขและควบคุมโรคที่
เป็นปัญหาสาคัญของสังคมและชุมชน

เพื่อปูองกัน แก้ไขและ
ควบคุมให้ประชาชน
ห่างไกลจากโรคที่เป็น
ปัญหาสาคัญ เช่น โรค
เรื้อน,ไข้เลือดออก,
เบาหวาน เป็นต้น

ประชาชนในตาบลบาลอ

100,000 100,000
/เทศบาล /เทศบาล

100,000/ ประชาชนในตาบลบาลอ
เทศบาล ห่างไกลจากโรคที่เป็นปัญหา
สาคัญของชุมชนและสังคม

สานักปลัด

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ให้คนในชุมชน

ประชาชนในตาบลบาลอ

100,000 100,000
/เทศบาล /เทศบาล

100,000/
เทศบาล

สานักปลัด

ประชาชนในตาบลบาลอมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๔๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพระดับ
ตาบล

เพื่อให้ประชาชนใน
ตาบลมีสุขภาพ
แข็งแรง

6

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพ อสม. ประจาตาบล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ให้
อสม. ในตาบลบาลอ

7

โครงการหมอพบชาวบ้าน

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ให้คนในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในตาบลบาลอ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3๐๐,๐๐๐/ 3๐๐,๐๐๐/ 3๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในตาบลบาลอมี
สุขภาพแข็งแรง รู้จักดูแล
ตนเอง

สานักปลัด

ส่งเสริม/สนับสนุนการ ๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/
ดาเนินงานที่เป็นการเพิ่ม เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
ศักยภาพ อสม.
/สนับสนุน /สนับสนุน /สนับสนุน
จานวน ๑ โครงการ

กลุ่ม อสม.ในตาบลบาลอมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

สานักปลัด

ประชาชนทั่วไปในตาบล

คนในชุมชนได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างทั่วถึง

สานักปลัด

๒๐๐,๐๐๐/ ๒๐๐,๐๐๐/ ๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๔๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
๑.๕ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่
1

โครงการ
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ลานกีฬา/สนามกีฬาประจาหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
ในตาบลบาลอ
มีสถานที่เล่นกีฬา
ออกกาลังกาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ลานกีฬา/สนามกีฬา
ขนาดตามแบบ อบต.
อาคารศูนย์กีฬา จานวน
1 แห่ง พร้อมอุปกรณ์
กีฬา

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๗๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ประชาชนในตาบลมี
10,000,000/ สถานที่ออกกาลังกายที่มี
สนับสนุน
มาตรฐาน

2

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาพร้อม
อุปกรณ์กีฬาประจาตาบล

กองช่าง

3

โครงการ การแข่งขันกีฬาเด็ก, เยาวชน
และประชาชนทั่วไป

เพื่อให้เด็ก,เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

จัดการแข่งขันกีฬา
๓๐๐,๐๐๐/ 300,000/
อปท.คัพ จานวน 1 ครั้ง/ เทศบาล
เทศบาล
ปี

3๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

ประชาชนในตาบลบาลอ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีสุขภาพจิตดี
มีความสามัคคี

สานักปลัด

4

โครงการ การแข่งขันกีฬา อปท.คัพ

เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาร่วมกัน
ระหว่าง อปท.
ใกล้เคียง

จัดการแข่งขันกีฬา
300,000/ 300,000/
เทศบาล จานวน 1 ครั้ง/ เทศบาล
เทศบาล
ปี

300,000/
เทศบาล

อปท.ใกล้เคียงมีการ
แข่งขันกีฬาร่วมกันเป็น
การเพิ่มความสามัคคี
ระหว่างอปท.ใกล้เคียง
มากขึ้น

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๔๙

ที่

โครงการ

5 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การกีฬา

6 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของ
ชมรม/องค์กรกีฬาที่จดั ตั้งตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชนมี
อุปกรณ์เล่นกีฬา

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ในตาบลหันมาสนใจ
กีฬามากขึ้น

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ ๒๐๐,๐๐๐/ ๒๐๐,๐๐๐/ ๒๐๐,๐๐๐/
เยาวชน ตาบลบาลอ เช่น เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ
ฯลฯ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เยาวชนหันมาสนใจการเล่น
กีฬามากขึ้น

สานักปลัด

เยาวชนในตาบลบาลอให้
ความสนใจในการเล่นกีฬา
มากขึ้น

สานักปลัด

จัดการแข่งขันกีฬา
300,000/ 300,000/ 300,000/ เกิดความสามัคคีขึ้นระหว่าง
เทศบาล จานวน 1 ครั้ง/ปี เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาลในเขตจังหวัดยะลา

สานักปลัด

สนับสนุนองค์กร/ชมรม
กีฬาในตาบลบาลอ

50,000/
เทศบาล

50,000/
เทศบาล

50,000/
เทศบาล

7 โครงการการแข่งขันกีฬาเทศบาล

เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลใน
จังหวัดยะลา

8 โครงการการแข่งขันกีฬาอาวุโสระดับ
อาเภอ

เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาสาหรับผู้
อาวุโส

ผู้อาวุโสในอาเภอรามัน

400,000/ 300,000/ 300,000/ เกิดความสามัคคีขึ้นระหว่าง
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
ผู้อาวุโสในเขตอาเภอรามัน

สานักปลัด

9 โครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน
(TO BE NUMBER ONE)

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจแก่
คนในชุมชนให้มี
สุขภาพอนามันที่ดีขึ้น

ประชาชนในตาบลบาลอ

200,000/ 200,000/ 200,000/
เทศบาล/ เทศบาล/
เทศบาล/
สนับสนุน สนับสนุน
สนับสนุน

สานักปลัด

คนในตาบลบาลอมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๕๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการจัดสวนสุขภาพพักผ่อนหย่อน
ใจ

11 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง สนามเด็ก
เล่น

เพื่อให้ประชาชน
ในตาบลบาลอ
มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สวนสุขภาพ ประจา ๓,๐๐๐,๐๐๐/
ตาบล
เทศบาล/
ขนาดตามแบบที่กาหนด
สนับสนุน
จานวน ๑ แห่ง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สนามเด็กเล่น
จานวน ๑ แห่ง

-

๑,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ประชาชนในตาบลบาลอ
มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ทาให้สุขภาพจิตดี

-

กองช่าง
สานักปลัด

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่นาสาย
้
บุรี

เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์
บริเวณริมแม่นาสาย
้
บุรีให้สวยงามขึ้น
สามารถใช้เป็น
พักผ่อนหย่อนใจของ
ชาวตาบลบาลอ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ริมแม่น้าสายบุรี จานวน
1 แห่ง

-

-

10,000,000 ประชาชนในตาบลบาลอมี
/เทศบาล/ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทา
สนับสนุน
ให้มีสุขภาพจิตดี

กองช่าง

13 โครงการจัดหาที่ดินเพื่อจัดทาสนาม
กีฬา

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่เล่นกีฬาทีไ่ ด้
มาตรฐาน

ที่ดินจานวน 1 แห่ง
(ขนาดตามาตรฐาน)

-

-

1,500,000/
เทศบาล

กองช่าง

ประชาชนมีสถานที่เล่น
กีฬาที่เพียงพอและได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๕๑

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในตาบล

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว

ระยะทาง
5,๐๐๐ เมตร/ปี

2 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน
ในตาบล

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว

ซ่อมแซมถนน ในหมู่บ้าน
ส่วนที่ชารุด เสียหาย

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลาดยาง
จานวน 1 สาย

-

4 โครงการก่อสร้างแพข้ามแม่น้า

เพื่อให้ประชาชนใน
ตาบลมีช่องทางการ
ข้ามแม่น้าเพิ่มขึ้นและ
สะดวกรวดร็วขึ้น

แพข้ามแม่น้า จานวน 1
แห่ง

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีระบบ
คมนาคม
ที่สะดวกและรวดเร็ว

กองช่าง

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

ประชาชนมีระบบ
คมนาคม
ที่สะดวกและรวดเร็ว

กองช่าง

-

5,๐๐๐,๐๐๐/
สนับสนุน

ประชาชนมีระบบ
คมนาคม
ที่สะดวกและรวดเร็ว

กองช่าง

200,000/
เทศบาล

-

ประชาชนในตาบลมีช่อง
ทางการข้ามแม่น้าเพิม่ ขึ้น
และรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๕๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดตามแบบ อบต.

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๖๐
(บาท)
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีระบบ
คมนาคม
ที่สะดวกและรวดเร็ว

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม
สะพาน ในตาบล

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว

6 โครงการบุกเบิกถนนในตาบล

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว

จานวน 1 สาย

500,000/
เทศบาล

-

-

ประชาชนมีระบบ
คมนาคม
ที่สะดวกและรวดเร็ว

กองช่าง

เพื่อเพิ่มเส้นทาง
การจราจร

ตามแบบเทศบาล

-

20,000,000
/สนับสนุน

-

เส้นทางการจราจรเพิ่มขึ้น

กองช่าง

เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิ
ภารกิจการถ่ายโอน

ตามแบบเทศบาล

20,000,000
/สนับสนุน

-

-

การปฏิบัตภิ ารกิจการถ่าย
โอนมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น

กองช่าง

7 โครงการขยายเส้นทางถนนเพื่อขยายผัง
เมือง
8 โครงการตามภารกิจการถ่ายโอน

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๕๓

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขนาดตามแบบเทศบาล ๖๕,๐๐๐,๐๐๐/ 4,๕๐๐,๐๐๐/ 4,๕๐๐,๐๐๐/
สนับสนุน/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ภายในบริเวณชุมชนมี
ระบบการระบายน้าที่ดี
และไม่ก่อให้เกิด
น้าท่วมขัง

กองช่าง

1 โครงการก่อสร้างคู/ท่อ/รางระบายน้า

เพื่อให้มี
การระบายน้าที่ดี
และปูองกัน
น้าท่วมขัง

2 โครงการขุดลอกคูระบายน้า

เพื่อให้มี
การระบายน้าที่ดี
และปูองกัน
น้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ขนาดตามแบบเทศบาล

1,0๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

1,0๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

1,0๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

ภายในบริเวณชุมชนมี
ระบบการระบายน้าที่ดี
และไม่ก่อให้เกิด
น้าท่วมขัง
ภายในชุมชน

กองช่าง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้า
ใช้ตลอดปี

ขนาดตามแบบเทศบาล

1,0๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

-

เกษตรกรมีน้าใช้ตลอดปี

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้าใช้
ตลอดปี

ขนาดตามแบบเทศบาล

-

๖๐,๐๐๐,๐๐๐/
สนับสนุน

-

ประชาชนในหมู่บ้านมี
น้าใช้ตลอดปี

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกคูส่งน้า/คลองส่งน้า
เข้าสู่นา
4 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้า

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๕๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเก็บกักน้า

เพื่อใช้เป็นสถานที่
เก็บกักน้าให้ชาวบ้าน
มีน้าใช้ตลอดปี

ที่ดิน จานวน ๑ ไร่

6 โครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้าและ
ก่อสร้างตลิ่ง

เพื่อปูองกันการกัด ขนาดตามแบบ เทศบาล
เซาะตลิ่งและพื้นที่ดิน
ของชาวบ้าน

7 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่ง
น้าในทุ่งนา

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงานด้าน
การเกษตรของ
เกษตรกร

8 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง
9 โครงการขุดบ่อบาดาลในตาบล

๒๕๕๘
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๒๕๖๐
(บาท)
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีสถานที่
เก็บกักน้าอุปโภค
บริโภคตลอดปี

สานักปลัด
กองช่าง

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

10,๐๐๐,๐๐๐/
สนับสนุน

พื้นที่ดินของชาวบ้าน
และบริเวณตลิ่งยังคง
สภาพดีไม่ถูกกัดเซาะ

กองช่าง

ขนาดตามแบบเทศบาล

-

-

-

เกษตรกรได้รับความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเกษตรมากขึ้น

กองช่าง

เพื่อปูองกันน้าเซาะ
ตลิ่ง

ขนาดตามแบบเทศบาล

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
สนับสนุน

-

บริเวณตลิ่ง แม่น้าสาย
บุรี ไม่ถูกน้าเซาะพัง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนใน
ตาบลมีนาใช้
้ ตลอดปี

ขุดบ่อบาดาล จานวน ๑
แห่ง

๕,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล/
สนับสนุน

-

-

ประชาชนในตาบล
บาลอมีน้าสาหรับ
อุปโภค/บริโภค ตลอด
ปี

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๕๕

ที่

โครงการ

10 โครงการบาบัดน้าเสีย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อบาบัดน้าเสียก่อน ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปล่อยลงแม่น้า ลา
การบาบัดน้าเสีย
คลอง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
-

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมี
น้าประปาใช้อย่าง
สม่าเสมอ

ระบบประปาในเขตตาบล 500,000
บาลอ
/เทศบาล

12 โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมี
น้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

13 โครงการขยายเขตไฟฟูาในตาบล

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช้ได้ทั่ว
ทั้งตาบล

ขยายเขตไฟฟูา ในตาบล 500,000
บาลอ
/เทศบาล

14 โครงการติดตั้งกิ่งไฟฟูา/โคมไฟ ในตาบล

เพื่อเพิ่มความสว่าง
ตามท้องถนน
ในเวลากลางคืน

ติดตั้งหลอดไฟ / เสา
เหล็ก/กิ่งไฟฟูา พร้อม
หลอดไฟในตาบลบาลอ
จานวนตามความจาเป็น

ความยาวประมาณ
๖,๐๐๐ เมตร

-

500,000
/เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตาบลบาลอมีน้าสะอาดใช้
ตลอดปี

กองช่าง

500,000/
เทศบาล

500,000/
เทศบาล

ประชาชนในตาบลมี
น้าประปาใช้อย่างสม่าเสมอ

กองช่าง

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
สนับสนุน

-

ประชาชนในตาบลมี
น้าประปาใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทั้งตาบล

กองช่าง

500,000/
เทศบาล

500,000/
เทศบาล

ประชาชนสามารถสัญจร
ในช่วงเวลากลางคืน
ได้สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๕๖

งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้าด้วยไฟฟูา เพิ่มประสิทธิภาพของ ปรับปรุงระบบสูบน้าด้วย 3,๐๐๐,๐๐๐/
ระบบสูบน้าด้วย
ไฟฟูา จานวน ๑ แห่ง
สนับสนุน
ไฟฟูาให้ดียิ่งขึ้น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้า
สาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนใน
ตาบลมีสุขอนามัยทีด่ ี
ขึ้น

ขนาดตามแบบเทศบาล

-

๕,๐๐๐,๐๐๐/
สนับสนุน

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบบสูบน้าด้วยไฟฟูามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองช่าง

ประชาชนในตาบลมี
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๕๗

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
ผังเมืองชุมชน(เทศบาล) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล/
สนับสนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๖๐
(บาท)
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ตาบลบาลอมีผังเมืองที่
สวยงามมากขึ้น

กองช่าง

๑ โครงการ การจัดทาผังเมืองชุมชน
(เทศบาล)

เพื่อให้ตาบลบาลอมี
ผังเมืองที่สวยงาม

๒ โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามบริเวณพื้นที่
สาธารณะในตาบล

พื้นที่สาธารณะในตาบล

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล/
สนับสนุน

พื้นที่สาธารณะมีความ
สวยงามมากขึ้น

กองช่าง

๓ โครงการการควบคุมอาคาร

เพื่อให้ตาบลบาลอมี
ผังเมืองด้านการ
ควบคุมอาคารที่
สวยงามขึ้น

การควบคุมอาคารใน
ตาบลบาลอ

-

๑,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล/
สนับสนุน

-

ตาบลบาลอมีผังเมืองด้าน
การควบคุมอาคารที่
สวยงามขึ้น

กองช่าง

4 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ผังชุมชน

เพื่อให้ตาบลบาลอมี
ผังเมืองที่สวยงาม
เป็นไปตามผังชุมชนที่
วางไว้

การดาเนินงานตามผัง
ชุมชนในตาบลบาลอ

-

25,000,000
/เทศบาล/
สนับสนุน

-

ตาบลบาลอมีผังเมืองที่
สวยงาม

กองช่าง

.
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๕๘

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐/ ๑๐,๐๐๐/ ๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การคุ้มครอง ดูแล บารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เพื่อ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์

ดาเนินการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
จานวน ๑ โครงการ/ปี

๒ โครงการปรับปรุงฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปรับปรุงฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

๓ โครงการรณรงค์การสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพื่อปลูกจิตสานึก
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๑๐,๐๐๐/
ให้ประชาชนใน อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้าง เทศบาล
ตาบลบาลอรู้จัก จิตสานึกให้ประชาชน ใน
คุณค่าใน
ตาบลบาลอ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

สานักปลัด

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
การฟื้นฟู

สานักปลัด

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

ประชาชนมีจิตสานึกในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๕๙

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔ โครงการจัดระเบียบสถานประกอบการ

เพื่อให้เกิดอนามัย
ในสถาน
ประกอบการ

ดาเนินการจัดระเบียบ
สถานประกอบการ
จานวน ๒ ครั้ง/ปี

5 โครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

เพื่อให้ชุมชน
สะอาด ปราศจาก
ขยะและมลพิษ

การจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

6 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษใน
ชุมชน

เพื่อให้ชุมชนและมี ดาเนินการจัดกิจกรรมที่ 5๐,๐๐๐/
สภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการ เทศบาล
ปราศจากมลพิษ
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษ ในตาบลบาลอ

7 โครงการ ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้า

เพื่อเป็นการจัดการ การปรับปรุงฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ น้าบริเวณ บึงบาโร๊ะยามู,
ให้มีภูมิทัศน์ที่
บึงฆอลอปือแต ฯลฯ
สวยงามขึ้น

ที่

โครงการ

๒๕๕๘
(บาท)
๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐/
๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สถานประกอบการมีอนามัย
ที่ดี ปราศจากเชื้อโรค

สานักปลัด

-

6,000,000
/เทศบาล/
สนับสนุน

ชุมชนในตาบลมีความ
สะอาด ปราศจากมลพิษ

สานักปลัด
กองช่าง

5๐,๐๐๐/
เทศบาล

5๐,๐๐๐/
เทศบาล

ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
ปราศจากมลพิษ

สานักปลัด

๖๕,๐๐๐,๐๐๐/
สนับสนุน

-

ประชาชนในตาบลได้อยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์
อุดมด้วย ปุาไม้ และภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๖๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8

โครงการปลูกหญ้าแฝก

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของหน้า
ดิน

รณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
บริเวณหน้าดินเชิงเขาใน
ตาบลบาลอ

9

โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเป็นการเสริม
ปุาให้ชุมชนและ
มีอากาศที่บริสุทธิ์

รณรงค์ให้ประชาชน
ปลูกปุา ทั่วตาบลบาลอ

10 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริมให้ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใน
บาลอมีแหล่ง
ตาบลบาลอ
ท่องเที่ยวทีส่ วยงาม
เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว

11 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม/โครงการ
ตามนโยบายของรัฐ

เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐตามแนว
ทางการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการ ตาม
นโยบายของรัฐ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การพังทลายของหน้าดิน
ลดลง

สานักปลัด

10,000/
เทศบาล

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

ประชาชนในตาบลได้อยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์
อุดมด้วย ปุาไม้

สานักปลัด

-

5,0๐๐,๐๐๐/
เทศบาล/
สนับสนุน

-

ตาบลบาลอมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยว

สานักปลัด
กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐
/เทศบาล

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๒๐๐,๐๐๐/ เทศบาลได้ดาเนินงานตาม
เทศบาล
นโยบายของรัฐตาม
แนวทางการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๖๑

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานในองค์กร
2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3 โครงการจัดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาตรี แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
เทศบาล พนักงานเทศบาล

เพือ่ พัฒนา
บุคลากร
ในองค์กร
ให้มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ ,
พนักงาน ในเทศบาล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2๐๐,๐๐๐/ 2๐๐,๐๐๐/ 2๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ ,
พนักงาน ใน อบต.บาลอ

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ ,
พนักงาน ใน อบต.บาลอ

3๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

3๐๐,๐๐๐/ 3๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการคอรัปชั่น

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

อบต. มีประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน ปราศจาก
การคอรัปชั่น

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

-

-

ประชาชนในตาบลบาลอ
มีสถานที่จัดประชุมที่เป็น
มาตรฐานขึ้น

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการส่งเสริมองค์กรท้องถิ่นใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชั่น

เพื่อให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่น
ปราศจากการ
คอรัปชั่น

5 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อ
จัดทาห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์

เพื่อให้สภาฯ,กลุ่ม ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 10,000,000/
อาชีพและกลุ่ม
จานวน 1 ห้อง
เทศบาล/
องค์กรต่างๆใน
สนับสนุน
ตาบลบาลอ มี
สถานที่จัดประชุม
ที่เป็นมาตรฐาน

-

-

บุคลากรในองค์กร
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๖๒

ที่

โครงการ

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเพิม่
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้ใน ๒,๐๐๐,๐๐๐/ ๒,๐๐๐,๐๐๐/ ๒,๐๐๐,๐๐๐/
การปฏิบัติงานภายใน
ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติงานในองค์กร
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
องค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่ม
การปฏิบัติงาน
เช่น กระดาษ,โต๊ะ,เก้าอี้
มากขึ้น
ภายในองค์กรให้ดี ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ยิ่งขึ้น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

เพื่อให้ครุภณ
ั ฑ์
ปรับปรุงและซ่อมแซม
ที่ดินและ
ครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้างที่
สิ่งก่อสร้างองค์กร
อยูใ่ นความดูแลของ
คงอยู่ในสภาพที่ดี
เทศบาล
พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
ดูแลของ เทศบาล คงอยู่ใน
สภาพทีด่ ี พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ

สานักปลัด

8 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่น
ให้บริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ เป็นต้น

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม
รายได้ให้องค์กรได้มากขึ้น

กองคลัง

9 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การบริหารองค์กร
ให้มากขึ้น

วิทยุสื่อสารในองค์กร

-

2,000,000/
เทศบาล

-

องค์กรมีประสิทธิภาพใน
การบริหารองค์กรเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๖๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐/
๕๐,๐๐๐/
๕๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา
และสารวจข้อมูลเทศบาล

อัพเดทข้อมูลใน จัดเก็บและสารวจข้อมูล
ตาบลให้เป็น
ต่างๆ ประจาตาบลบาลอ
ปัจจุบันเพื่อให้การ
ปีละ ๑ ครั้ง
บริหารองค์กรมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

11 โครงการปรับปรุงพื้นที่/ภูมิทัศน์ บริเวณที่
ทาการเทศบาล

เพื่อปรับปรุง
ปรับปรุงบริเวณ ที่ทาการ
บริเวณที่ทาการ
สานักงานเทศบาล
สานักงานเทศบาล
ให้น่าอยู่

12 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ

เพื่อเพิ่ม
อาคารโรงจอดรถ จานวน 2,000,000
ประสิทธิภาพการ
1 แห่ง
/เทศบาล
บริหารองค์กรด้าน
การให้บริการ
ประชาชน

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

องค์กรมีประสิทธิภาพใน
การบริหารงานมากขึ้น

สานักปลัด

๕,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

ที่ทาการสานักงานเทศบาล
น่าอยู่ขึ้น พนักงานมี
กาลังใจทางาน รวมทั้ง
ประชาชนรู้สึกดี เวลาเข้า
มาติดต่อราชการ

กองช่าง

-

-

ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
ราชการได้รับความสะดวก
ในการใช้บริการที่จอดรถ

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๖๔

13 โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร
อเนกประสงค์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กรด้าน
การบริการ
ประชาชนที่เป็น
สัดส่วนชัดเจน

ตกแต่งภายในอาคาร
อเนกประสงค์

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

14 โครงการวางระบบสารสนเทศด้านการ
ปฏิบัติงานภายในอาคาร

เพื่อให้การ
บริหารงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ติดตั้งระบบสารสนเทศ
ภายในอาคาร

๕,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

15 โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณทีท่ าการ
สานักงานเทศบาล

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กรด้าน
การบริการ
ประชาชนที่เป็น
สัดส่วนชัดเจน

รั้วรอบบริเวณที่ทาการ
สานักงานเทศบาล
จานวน 1 แห่ง

5,000,000/
เทศบาล

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบบการบริหารงานของ
องค์กรเป็นสัดเป็นส่วน
ชัดเจนขึ้นสะดวกต่อการเข้า
รับบริการ

กองช่าง

-

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองช่าง

-

ที่ทาการสานักงานเทศบาล
มีบริเวณที่ชัดเจนขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๖๕

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๒ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่

โครงการ

๑ โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้ประชาชนได้ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ ๕๐,๐๐๐/ ๕๐,๐๐๐/ ๕๐,๐๐๐/
มีส่วนร่วมในการ
ตาบล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
พัฒนาตาบลของ
ตนเอง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตาบลของตนเอง
อย่างแท้จริง

สานักปลัด

๒ โครงการส่งเสริม/รณรงค์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองภายใน
องค์กรและชุมชน

ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการจัดประชาคม
ต่างๆ ของชุมชนในตาบล
บาลอ

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการบ้านเมืองของ
ตนเองอย่างแท้จริง

สานักปลัด

๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมี
แผนพัฒนาชุมชน
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตาบลของ
ตนเอง

แผนชุมชนของตาบล
บาลอ

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

ประชาชนในตาบลมีแผน
ชุมชนเป็นแนวทางในการ
พัฒนา เป็นของตนเอง

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๖๖

ที่

โครงการ

๔

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจและสามารถ
ดาเนินชีวิตใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยได้ดี
ยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาสัมพันธ์/อบรมให้
ความรู้ในเรื่องเกีย่ วกับวิถี
ชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตย

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐/ ๑๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในตาบลบาลอมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๖๗

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๓ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์และ
ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ
2 โครงการเสียงตามสาย

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์
ไม่ตดิ ขัด
ประชาชนสามารถ
รับรู้ข่าวสารได้ดี
สะดวก รวดเร็ว
และทันต่อ
เหตุการณ์
อยู่ตลอดเวลา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ หมู่บ้านละ
๑ แห่ง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ติดตั้งเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน

๒,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

-

ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารได้รวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์
อยู่ตลอดเวลา

สานักปลัด

ติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตชุมชน เช่น
Wifi Internet เป็นต้น

-

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

ชาวตาบลบาลอมีช่องทาง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

-

-

ตาบลบาลอมีสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

3 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ชุมชน

เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร

4 โครงการจัดทาปูาย

เพื่อเป็นสื่อในการ ปูายชุมชนและปูายอื่นๆที่ 1,000,000/
ประชาสัมพันธ์และ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
เทศบาล
ชี้แนวสถานที่ใน
และผูท้ เี่ ข้ามาในชุมชน
ตาบล

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๖๘

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

5 โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์
ไม่ตดิ ขัด
ประชาชนสามารถ
รับรู้ข่าวสารได้ดี
สะดวก รวดเร็ว
และทันต่อ
เหตุการณ์
อยู่ตลอดเวลา

จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารประจาตาบล
บาลอ จานวน ๑ ศูนย์

6 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม

เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการรับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อทาง
ราชการและ
ประชาชน

ติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ในตาบล

๑,๐๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

7 โครงการติดตั้งปูายไฟวิ่ง

เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการรับรู้
ข่าวสารของคนใน
ชุมชน

ปูายไฟวิ่ง จานวน 1 จุด

-

1,000,000/
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารได้รวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์
อยู่ตลอดเวลา

สานักปลัด

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนมีช่องทาง
การรับข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้นและรวดเร็วขึ้น

สานักปลัด

-

คนในชุมชนมีช่องทางการ
รับรููข่าวเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๖๙

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๔ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและ
วัฒนธรรมทางศาสนา

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อส่งเสริมและ ดาเนินการ/สนับสนุนการ 5๐๐,๐๐๐/ 50๐,๐๐๐/ 5๐๐,๐๐๐/ ประเพณี ทางศาสนาได้รับ
อนุรักษ์ประเพณี จัดงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับ
ทางศาสนาให้คงอยู่ อนุรักษ์ ประเพณีทาง
คนไทยสืบไป
สืบไป
ศาสนา เช่น ประเพณีละ
ศีลอด ,ประเพณีการกวน
อาซูรอ ฯลฯ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
การละเล่นท้องถิ่นหรือการแสดงพืน้ บ้าน

เพื่ออนุรักษ์
การละเล่นท้องถิ่น
หรือการแสดง
พื้นบ้านให้คงอยู่
สืบไป

จัด/สนับสนุน กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
การละเล่นท้องถิ่น เช่น
ดีเกฮูลู , ปันจะซีละ ฯลฯ

๓๐,๐๐๐/
เทศบาล

๓๐,๐๐๐/
เทศบาล

๓๐,๐๐๐/
เทศบาล

การละเล่นท้องถิ่นหรือ
การแสดงพื้นบ้านได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่

สานักปลัด

3 โครงการเข้าสุนัตหมู่ประจาตาบล

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ทางศาสนาให้คงอยู่
สืบไป

ประชาชนในตาบล

-

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

ประเพณี ทางศาสนาได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับ
คนไทยสืบไป

สานักปลัด

4 โครงการอบรมการอาบน้าศพและการ
ละหมาดศพ

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พิธีกรรม
ทางศาสนาให้คงอยู่
สืบไป

ประชาชนในตาบล

-

-

๕๐,๐๐๐/
เทศบาล

ประชาชนในตาบลได้
ร่วมกันอนุรักษ์พิธีกรรม
ทางศาสนาให้คงอยู่คู่กับ
คนไทยสืบไป

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๗๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีการ เพื่อเป็นการ
แต่งกาย
อนุรักษ์ประเพณี
การแต่งกายใน
ตาบลให้คงอยู่
สืบไป

กลุ่มสตรีในตาบลบาลอ

6 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบศาสนกิจ
ต่างๆ ของคนใน
ชุมชน

อาคารอเนกประสงค์
จานวน ๑ แห่ง
ขนาดตามแบบเทศบาล

-

๓,๐๐๐,๐๐๐/
สนับสนุน

7 โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณประโยชน์

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบศาสนกิจ
ทางศาสนาของคน
ในชุมชน

ที่ดิน จานวน 2 ไร่

-

8 โครงการจัดตั้งมัสยิดเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา

เพื่อส่งเสริมการ
ดาเนินงานของ
องค์กรมัสยิดให้
เป็นศูนย์รวมการ
พัฒนาด้านศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

จัดตั้งศูนย์พัฒนา จานวน 1,000,000
1 แห่ง
/เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเพณีการแต่งกายใน
ตาบลบาลอได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่คนไทย
สืบไป

สานักปลัด

-

ประชาชนในพื้นที่ มี
สถานที่ประกอบศาสนกิจที่
เป็นสัดเป็นส่วน

กองช่าง

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

ประชาชนมีพื้นที่ใช้เป็น
สถานที่ประกอบกิจทาง
ศาสนา

สานักปลัด

-

-

การบริหารท้องถิ่นมีความ
สมบูรณ์แบบมากขึ้น

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๗๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงจอดรถ จานวน ๑
แห่ง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐/ บริเวณที่ประกอบพิธีกรรม
เทศบาล
ทางศาสนามีความเป็น
ระเบียบมากขึ้น

9 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสาธารณะ

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ภายในบริเวณที่
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

10 โครงการปรับปรุงกูโบร์

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประกอบ
ศาสนกิจ ที่เป็นสัด
เป็นส่วน สวยงาม

ปรับปรุงพื้นที่กูโบร์ อาทิ ๓,๐๐๐,๐๐๐/
ถางปุา,ถมดินปรับพื้นที่,
สนับสนุนก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ
ฯลฯ
( ตามแบบเทศบาล)

11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวัน
สาคัญของไทยหรือกิจกรรมตามนโยบาย
ของรัฐ

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์กิจกรรมวัน
สาคัญของไทยให้
คงอยู่คู่สังคมต่อไป
เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมีกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น

จัด / สนับสนุน การจัด
กิจกรรมวันสาคัญของ
ไทย

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

ประชาชนในพื้นที่ มี
สถานที่ประกอบศาสนกิจที่
เป็นสัดเป็นส่วน

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

กิจกรรมเกี่ยวกับวันสาคัญ
ของไทยได้รับการอนุรักษ์
อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๗๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนมหกรรม
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจาตาบล

13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
และเผยแพร่
ให้ชนรุ่นหลังได้
สืบทอดต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน จานวน ๑
กิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

10๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ได้รับการอนุรักษ์
และสืบทอด
โดยชนรุ่นหลังต่อไป

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๗๓

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อยกระดับชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการ ๑๕๐,๐๐๐/ ๑๕๐,๐๐๐/ ๑๕๐,๐๐๐/
ในตาบลบาลอให้ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เป็นชุมชนที่น่าอยู่ น่าอยู่ร่วมกับหน่วยงานที่
มีความปลอดภัยทั้ง
เกี่ยวข้อง
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

๑

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหมูบ่ ้านน่าอยู่
ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

๒

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในตาบล

เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การรักษาความ
สงบเรียบร้อยใน
ตาบล

ศูนย์ปฎิบัติการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ประจาตาบลบาลอ
จานวน ๑ ศูนย์

-

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

๓

โครงการรักษาความปลอดภัยในองค์กร

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในองค์กร

จานวนปีละ ๑ โครงการ

-

๕๐๐,๐๐๐/ ๕๐๐,๐๐๐/ องค์กรมีความปลอดภัยมาก
เทศบาล
เทศบาล
ขึ้น

4

โครงการติดตั้งระบบหัวจ่ายน้าดับเพลิง

เพื่อใช้บรรเทา
สาธารณภัยใน
ตาบล

ท่อส่งน้าดับเพลิงในตาบล 2,000,000
/เทศบาล

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชุมชนในตาบลบาลอได้เป็น
หนึ่งในชุมชนน่าอยู่ของ
จังหวัดยะลา

สานักปลัด

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

การช่วยเหลือด้านสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นได้รวดเร็ว

สานักปลัด
กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๗๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕ โครงการส่งเสริมและรณรงค์การรักษาและ
ดูแลความปลอดภัยในชุมชน
๖ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ตารวจชุมชน/ อรบ./ ชรบ.

ส่งเสริมและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้คนใน
ชุมชนในตาบลบาลอ
เพื่อให้ตาบลบาลอ
เป็นตาบล
ที่มีความปลอดภัย
ทั้งในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

7 โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน(ชรบ.)ด้านกฎหมายและทัว่ ไป
8 โครงการกู้ชีพกู้ภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการให้ความ
ช่วยเหลือภัยต่างๆ
ที่เกิดขึ้น

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

สนับสนุนการดาเนินงาน
ของ อาสาสมัครตารวจ
ชุมชน/อรบ./ชรบ. ใน
ตาบลบาลอ

๓๐,๐๐๐/
เทศบาล

๓๐,๐๐๐/
เทศบาล

๓๐,๐๐๐/
เทศบาล

จัดอบรมให้ความรู้ แก่
ชรบ.ในตาบลบาลอ
จานวน ๑ ครั้ง

-

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

๑๐,๐๐๐/
เทศบาล

ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง

1,000,000
/เทศบาล

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
ประชาชนในตาบลบาลอ
ได้รับความปลอดภัย
ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
ของคนในชุมชนเอง
สานักปลัด

การให้ความช่วยเหลือภัย
ต่างๆเกิดขึ้นได้รวดเร็ว

สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า ๗๕

งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพี่อปูองกันและ
จัดซื้อ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐/ ๑,๐๐๐,๐๐๐/ ๑,๐๐๐,๐๐๐/
ประชาชนได้รับการ
ดาเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ บรรเทา เกี่ยวกับการปูองกันและ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
ช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาใน
สาธารณภัยต่างๆ
บรรเทา สาธารณภัย
ด้านสาธารณภัยต่างๆ
ให้ประชาชนใน
รวมถึงการแก้ไขปัญหา
อย่างทั่วถึงและทันท่วงที
ตาบล
ด้านสาธารณภัยให้ชุมชน
ในตาบลบาลอ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

10 โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
อป.พร.

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และ เพิ่ม
ประสิทธิภาพให้
อป.พร. ในตาบล
บาลอ

จัดอบรม อป.พร.
จานวน
๑ ครั้ง

๓๐,๐๐๐/
เทศบาล

๓๐,๐๐๐/
เทศบาล

๓๐,๐๐๐/
เทศบาล

อป.พร.ในตาบลบาลอ มี
ความรู้และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิม่ มาก
ขึ้น

สานักปลัด

11 โครงการจัดซื้อเรือ

เพื่อบรรเทาปัญหา
อุทกภัย/ภัยน้า
ท่วมในตาบล

เรือ จานวน ๒ ลา

-

๒5๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

ชาวบ้านได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
เมื่อเกิดภัย

สานักปลัด
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๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ โครงการจัดตั้งหมู่บา้ นปลอดยาเสพติดที่
ยั่งยืน

ชุมชนในตาบลบาลอ

๒ โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
๓ โครงการ กีฬาต้านภัยยาเสพติด
๔ โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพหน่วย
ประสานพลังแผ่นดินหมู่บ้าน
๕ โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพ
ติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชน
ในตาบลบาลอ
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด
รู้ถึงโทษ
ของยาเสพติด
อย่างแท้จริง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สานักปลัด

เด็กและเยาวชนในชุมชน ๑๕๐,๐๐๐/ ๑๕๐,๐๐๐/ ๑๕๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เด็กและเยาวชนในตาบล

๒๐๐,๐๐๐/ ๒๐๐,๐๐๐/ ๒๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-

๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล

เด็กและเยาวชนในตาบล
บาลอ

-

๕๐๐,๐๐๐/
เทศบาล

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สานักปลัด
ประชาชนในตาบลบาลอ
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
มีสุขภาพจิตดี
ไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๖ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนใน
เรื่องยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชน
ในตาบลบาลอ
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกล
ยาเสพติดรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติดอย่าง
แท้จริง

เด็กและเยาวชนในตาบล
บาลอ

๗ โครงการบาบัดและฟื้นฟูผู้ตดิ ยาเสพติด

เพื่อบาบัดและ
ฟื้นฟูสุขภาพใจและ
กายให้กับผู้ที่ติดยา
เสพติด

กลุ่มผูต้ ิดยาเสพติด

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐/ ๓๐,๐๐๐/ ๓๐,๐๐๐/
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/ ๑๐๐,๐๐๐/
เทศบาล/ เทศบาล/
เทศบาล/
สนับสนุน สนับสนุน
สนับสนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในตาบลบาลอ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีสุขภาพจิตดีไม่เกีย่ วข้องกับ
ยาเสพติด

สานักปลัด

ผู้ติดยาเสพติดได้รับการ
บาบัดและฟื้นฟูทาให้มี
สุขภาพใจและกายดีขึ้น

สานักปลัด
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ส่วนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
การนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
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ส่วนที่ ๖
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตาบลบาลอ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๓ คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน ๒ คน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน ๒ คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทผี่ ู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการ
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ สองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพือ่ ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการดาเนินงานได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหากไม่บรรลุวัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค หรือ
อะไร เพื่อจะได้นาบทเรียนทีไ่ ด้เรียนรู้จากโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะดาเนินต่อไป

๖.๒ การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการทาให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเปูาหมาย
ที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารจัดการองค์กร การกาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
องค์กรในอนาคต
การติดตามผล
เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมายทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ เวลา และ
ต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเปูาหมายที่กาหนดไว้
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การประเมินผล
เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับแผนที่กาหนด การควบคุมการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผน การศึกษาปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็น
การประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการดาเนินโครงการต่อเนื่องหรือ โครงการทานองเดียวกัน
ต่อไป

๖.๓ การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
สาหรับห้วงเวลาที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาสามปี กาหนดให้มีเป็น ๒ ระยะ คือ
๖.๓.๑ การติดตามและประเมินผลระหว่างแผนพัฒนา
เป็นการประเมินผลระหว่างปีงบประมาณเพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการในช่วงใดช่วงหนึ่งซึ่งฝุาย
บริหารเห็นว่าเหมาะสมที่จะทาการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการ การประเมินผล ในลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานว่ามีผลสาเร็จเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควร
ที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด เพื่อให้โครงการดังกล่าวลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
นอกจากนี้การประเมินผลระหว่างการดาเนินงานยังเป็นเครื่องชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ใกล้เคียงความจริงมากน้อยเพียงใด เมื่อได้ข้อมูลในเรื่องนี้ผู้รับผิดชอบโครงการก็อาจปรับแผนหรือโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ดังนั้น การติดตามและประเมินผลในลักษณะนี้
จึงมีบทบาทสาคัญอย่างมากในระบบการบริหารโครงการใน
ปัจจุบัน
ซึ่งการติดตามและประเมินผลระหว่าง การดาเนินโครงการควรดาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนของปี เพราะ
โครงการได้มีการดาเนินการหลังจากเริ่มปีงบประมาณมาแล้วประมาณ ๘ เดือน ทั้งนี้จะได้นาข้อมูลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผล มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้ดาเนินงานสอดคล้อง กับผลผลิตหรือเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ
รวมทั้งเพื่อจะได้ตรวจสอบว่ายังมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่ยงั ไม่ได้เริม่ ทาภายในปีงบประมาณ
๖.๓.๒ การติดตามประเมินผลเมือ่ เสร็จสิ้นแผนพัฒนา
เป็นการติดตามและประเมินผลเมือ่ เสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามโครางการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตามเปูาหมายที่ได้
กาหนดไว้ตามแผนหรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะทาให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จและความล้มเหลวของการ
ปฏิบัติงานในโครงการที่จะนามาเป็นบทเรียน (Iessons Iearned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจสาหรับโครงการใหม่ ๆ รวมทั้งการ
ปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงการทีไ่ ด้ทาการประเมินผลนี้
ประเด็นที่ควรนามาพิจารณาในการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ
ประกอบด้วย
(๑) การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายตามงบประมาณเมื่อเทียบกับเปูาหมาย
เป็นการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการตามแผนว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กาหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด
(๒) การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
เป็นการติดตามและประเมินผล กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแตะละยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบาลอ รวมถึงการสรุปปัญหา
และอุปสรรคในกระบวนการทางานอย่างไร
(๓) เป็นการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ
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เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จากการดาเนินโครงการเมื่อเทียบกับเปูาหมายที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ การประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานว่าสามารถดาเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมที่กาหนดไว้ได้ตามแผนเมือ่ เทียบกับเปูาหมายหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการจัดหาสิ่งของหรือการให้บริการที่ผลิตโดยหน่วยงานของ
เทศบาลตาบลฯ ให้กับประชาชนว่าได้ตามเปูาหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือไม่ ทั้งนี้โดยใช้เปูาหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่
ได้กาหนดเป็นเครื่องมือที่จะนาไปติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
(๔) การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ
เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือเป็นการประเมินผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากโครงการว่าประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลตาบลได้รบั ประโยชน์จากสิ่งของหรือบริการที่จัดทาหรือผลิตโดย
หน่วยงานของเทศบาลตาบลฯ อันเป็นผลทีเ่ กิดจากผลผลิตของเทศบาลตาบลบาลอที่กาหนดในแต่ละโครงการและกิจกรรมหรือไม่
********************************************************
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