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สวนที่  สวนที่  11  
บทนําบทนํา  

ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผน  
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  บทบาทอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก รัฐธรรมนูญ       ฉบับปจจุบนัให
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอสิระในการ
บริหารตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชน การกําหนดนโยบายการเมืองปกครอง การบริหารบุคลากร การเงิน
การคลัง และมีหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  จึงมีบทบาทอํานาจหนาที่ในการให บริการสาธารณะ
พื้นฐานแกประชาชนในทองถ่ิน รวมทั้งการพฒันาดานคณุภาพชีวิต และการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม   ซ่ึงจะ
นํามากําหนดยทุธศาสตรและแนวทางการพฒันาของทองถ่ิน  โดยแสดงถึงวิสัยทัศน  พนัธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคตใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     แผนยุทธศาสตร
ในการพัฒนาจงัหวัด  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและนโยบายของผูบริหาร ทองถ่ิน 

   องคประกอบ     
  ประกอบดวย  ลักษณะของแผน  วัตถุประสงค  ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาและประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้. 
  1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  1.4  ประโยชนของการจัดทาํแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548  ขอ 4  ... 
  “  แผนพฒันา  “  หมายความรวมถึงแผนยทุธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป 

“  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา “   หมายความวา    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน  ซ่ึงแสดง
ถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ  ชุมชน 
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  “  แผนพัฒนาสามป  “  หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
สามป  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลัก 
คิดภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใต  แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีโครงการหรือกิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ 
  กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด 
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป 
กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป โดยนําโครงการและกิจกรรมแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํา
งบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการการมีสวนรวม
ของประชาชน 
  สรุปไดวาแผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังนี้ 

1. เปนเอกสารทีแ่สดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2. เปนเอกสารทีแ่สดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ 
3. เปนเอกสารทแีสดงโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
4. เปนเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 
1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 1. เพื่อเปนแนวทางและกรอบสําคัญสําหรับการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในรอบสามป 

  2. เพื่อใหสามารถตรวจไดวาการดําเนินการพัฒนาแตละปมีโครงการและกิจกรรมอยางไร ที่
ไหน และเมื่อไร 
  3. เพื่อใหสามารถจัดทํางบประมาณรายจายในการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการได
อยางมีระบบระเบียบและมีเปาหมาย 
  4. เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล 
  5. เพื่อควบคุมและเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 ใหมีความ รัดกุมและ
มีประสิทธิผล ในการบริหารงบประมาณรายจายประจําป 
 1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  ขอ 17  การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี ขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนดประเด็นหลักการ   พัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน   พันธกิจ   และจุดมุงหมาย  เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมทั้ง
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สอดคลองกับปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  2.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปญหา ความตองการ  และนําขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
  4.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล   
เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช แผนพัฒนาสามปตอไป 
 1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  การจดัทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือชวยใหองคการบริหารสวนตําบลได 
พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆที่อาจเชื่อมโยงและสงผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน 
  1. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลนําแผนพัฒนาสามปมาใชในการตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ิน เชน เงิน คน วัสดุ
อุปกรณ การบริหารการจัดการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  3. เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการ
วางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหมีสายตาที่กวางไกล มองเหตุการณในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น 
  4. กําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุแนวทางโดยอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน และปญหา/ความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ 
  5. ทําใหลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซํ้าซอนในการวางแผน  ที่ขาดการประสานงาน 
สามารถมองเห็นภาพรวมขององคกรที่ชัดเจนและยังเปนการจัดระเบียบองคกรใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ
งานมากยิ่งขึ้น ไมเกิดความซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่ 
  6. เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคกร เนื่องจากผลของการวางแผนยึดถือและ
ยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีส่ิงใดอยูอยางนิรันดร จึงทําใหมีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบเขามาใชใน
องคกรยุคปจจุบัน 
  7. ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการ กําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถ่ิน ที่ตองกําหนด
ถึงสภาพการณที่ตองบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 
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สวนท่ี  2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ 
ขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ บทที่ 22  

        สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลกาลอสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
ประกอบดวย       
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สภาพทั่วไปดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน) ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  และดานการเมือง  การบริหาร  โดยหากขอมูล
เชิงสถิติใดที่จะทําใหเหน็แนวโนมของการพัฒนาได  อาจทําในรูปแบบการเปรียบเทียบขอมูล  เชน  การแยกแยะ
ประชากรตามขอมูลเพศและชวงชั้นอายุ  การเปรียบเทียบประชากรยอนหลัง  การเปรียบเทียบรายรับรายจาย
ยอนหลัง  การเปรียบเทียบขอมูลทางดานการศึกษา  ดานสาธารณสุขยอนหลัง 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของตําบลกาลอ 
1.  สภาพทั่วไป 

1.1  ท่ีตั้งและขนาด 
ตําบลกาลอ เปนตําบลหนึ่งใน  16  ตําบลของอําเภอรามัน จังหวัดยะลา  หางจากที่วาการอําเภอรามัน ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 36.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,087.50  ไร  
โดยมีที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 บานกาลอ  ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

1.2 อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ         ติดตอกับตําบลยะตะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ทิศใต         ติดตอกับนิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
ทิศตะวันออก    ติดตอกับนิคมสรางตนเองธนูศิลป  อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ทิศตะวันตก      ติดตอกับตําบลบือมัง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

2. การเมืองการปกครอง 
 เขตการปกครอง 

ตําบลกาลอ  แบงการปกครองออกเปน  4  หมูบาน คือ 
หมูที่  1 ช่ือบานแบหอ 
หมูที่  2 ช่ือบานกาลอ 
หมูที่  3 ช่ือบานทํานบ 
หมูที่  4 ช่ือบานตะโละมีแย 

 ประชากร 
ประชากร ณ เดือน 31 พฤษภาคม  2553  จํานวนทั้งหมด  2,833  คน  เปนชายจํานวน  1,365  คน  

และเปนหญิงจํานวน  1,468  คน จากจํานวนประชากรปจจุบันของตําบลกาลอ  การตั้งถ่ินฐานสวนใหญมี
ลักษณะแบบสังคมชนบททั่วไป จะมีการกระจุกตัวเปนกลุมบาน ไดแก 

หมูที่  1 ช่ือบานแบหอ บานกูแบปูโรง บานบูโล 
หมูที่  2 ช่ือบานกาลอ บานบาซาบาเยาะ บานพงกาตา บานกาเตาะ 
หมูที่  3 ช่ือบานทํานบ บานกาปงบือราแง บานาแง 
หมูที่  4 ช่ือบานตะโละมีแย บานตือลากอบือเจาะ บานกือติงกาเตาะ 
และบางสวนจะกระจายไปตามพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง โดยมีศาสนสถานเปนศูนยกลาง  

บริเวณที่มีประชากรที่อยูหนาแนนที่ ไดแก ชุมชนบานกาลอ หมูที่ 2 
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ตารางแสดงจํานวนประชากร  จํานวนครัวเรือน  จําแนกตามรายหมูบาน 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
ประชากร 

 

จํานวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บานแบหอ 233 222 455 128 
2 บานกาลอ 574 651 1,225 253 
3 บานทํานบ 417 454 871 184 
4 บานตะโละมแีย 193 214 407 87 

รวม 1,417 1,541 2,958 652 
(ขอมูล  ณ  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2553) 
3.  ดานสังคม 

3.1  การศึกษา 
ตําบลกาลอมีสถานศึกษา คือ 
-    โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จํานวน 2  แหง  ไดแก โรงเรียนบานกาลอและโรงเรียนบานธาร
แร  
-   ที่อานหนังสือพิมพ     จํานวน 4  แหง 
-   โรงเรียนสอนจริยศึกษา(ตาดีกา)      จํานวน 4   แหง 

3.2  ศาสนา 
ประชากรในตําบลกาลอ นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 99 โดยมีมัสยิดและสุเหราเปนศาสนสถาน

สําหรับประกอบงานบุญและพิธีกรรมทางศาสนา   มีมัสยิดและสุเหรา จํานวน 7 แหง  และมีสถานสอนจริยศึกษาประจํา
มัสยิด หรือโรงเรียนสอนตาดีกา จํานวน 4  แหง และมีประชากรนับถือศาสนาพุทธรอยละ  1  มีศาลเจา  1  แหง 

3.3     การสาธารณสุข 
ภายในตําบลกาลอ  มีสถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 1  แหง  ไดแกสถานีอนามัย ตําบลกาลอ  

ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลกาลอ มีเจาหนาที่ประจําอนามัย จํานวน 3  คน  และมีศูนยสาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.)  
ประจําหมูบาน  จํานวน 4  แหง  โดยมี  อสม. ประจําหมูบาน  หมูบานละ  5 คน 

3.4  สาธารณูปโภค 
ปจจุบันในหมูบานตาง ๆ ของตําบลกาลอ  มีสถานบริการสาธารณะใหบริการแกประชาชนไดแก 
-  หอกระจายขาว มีอยูภายในหมูบานซึ่งเปนขององคกรของหมูบาน คือมัสยิดและสุเหรา 
-  ที่ทําการ อบต. ตั้งอยูที่หมูที่ 2 

4. ดานเศรษฐกิจ 
4.1   การประกอบอาชีพ 

ประชากรตําบลกาลอ  สวนใหญมีการประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม   ประมาณรอยละ 
78.89  รองลงมาไดแกอาชีพรับจาง ประมาณรอยละ 16.42  และคาขาย รับราชการ ประมาณรอยละ 
4.69 
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4.2 แรงงาน 
ในวัยแรงงานของตําบลกาลอ  รอยละ 83.58  เปนแรงงานในภาคเกษตรกรรม  สวนใหญเปน

แรงงานในครัวเรือน แรงงานในการทํานา ทําสวนผลไม  สวนยางพารา  สวนแรงงานรอยละ 16.42 เปน
แรงงานประเภทตาง ๆ เชน รับจาง  คาขาย รับราชการ เปนตน 

4.3 พาณิชยกรรม 
ภายในตําบลกาลอ มีรานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค เนื่องจากรานคาขายของชําและสินคา

เบ็ดเตล็ดขนาดเล็ก ซ่ึงตั้งอยูตามหมูบานตาง ๆ จํานวน 18 แหง สวนสินคาอุปโภคบริโภคที่ไมสามารถซื้อได
ภายในตําบล  ตลอดจนอุปกรณการผลิตทางการเกษตร  จะหาซื้อในเขตอําเภอรามัน และตัวจังหวัดยะลา 
  สําหรับการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของตําบล ไดแก ยางพารา ลองกอง ทุเรียน  
จะมีพอคาจากภายนอกมารับซื้อจากชาวบานภายในตําบล 

4.4 อุตสาหกรรม 
ภายในตําบลกาลอ ไมมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ  มีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็กเทานั้น เชน     

อุตสาหกรรมประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดแก โรงสีขาว จํานวน 1 แหง โรงงานอิฐบลอก  จํานวน 1 แหง 
4.5 การทองเที่ยว 

ตําบลกาลอ  เปนตําบลที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีปา เทือกเขากาลอ มีเนื้อที่ประมาณ 
45,000 ไร ประกอบดวยเทือกเขานอยใหญสลับซับซอนและมีแหลงทองเทียวเชิงอนุรักษ เชน น้ําตกไอรตาโล 
น้ําตกบาตูฮาปา และสวนทุเรียนโบราณอายุกวา 300 ป ตําบลกาลอมีองคกรชุมชนที่เขมแข็งในดานการอนุรักษปา
กาลอจนไดรับพระราชทานธง“พิทักษเพื่อรักษาชีวิต”จากสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เมื่อป พ.ศ.2541  

5. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
5.1 การไฟฟา 

ไฟฟาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ ขณะนี้ประชาชนในตําบลกาลอ มีไฟฟา
ใชประมาณรอยละ 99 เหลือครัวเรือนประมาณรอยละ 1 เทานั้นที่ยังไมมีไฟฟาใช เนื่องจากเปนบานที่กําลัง
กอสรางใหมและบานที่อยูหางไกลจากชุมชน 

5.2 การประปา 
ระบบการประปาหมูบานทั้ง 4 หมูบาน เปนระบบประปาภูเขา เนื่องจากบอบาดาลและบอน้ําตื้น 

เปนน้ําที่ไมสะอาด จึงทําใหฤดูแลงน้ําไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค 
5.3 การสื่อสาร 

การบริการดานการสื่อสารภายในตําบลกาลอ มีการบริการดานไปรษณียโทรเลขโดยมีพนักงาน
ไปรษณียอําเภอรามันเปนผูสงจดหมาย ปจจุบันมีโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 8  แหง และบริการโทรศัพทมือถือใชได 

5.4 การคมนาคม 
การคมนาคมของตําบลกาลอ  มีการคมนาคมทางบก  โดยมีเสนทางที่สําคัญดังนี้ 
1.  ทางรถยนต ใชทางหลวงแผนดินสายโกตาบารู – ทาเรือ ระยะทาง 23 กิโลเมตร เสนทาง

กลาวเปนเสนทางลาดยางและภายในหมูบานมีถนนเชื่อมติดตอกันไดทุกหมูบาน  
2. ทางหลวงชนบทสายบานกาลอ – พงจือนืเระ ระยะทาง 8 กิโลเมตร เชื่อมตอกับตําบลกยะตะ 
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5.5 แหลงน้ํา 
แหลงน้ําธรรมชาติของตําบลกาลอ สามารถนํามาใชประโยชนเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ดังนี้  
1. คลองไอรตาโลร หมูบานที่ไดรับประโยชนจากแหลงน้ํานี้ คือ หมูที่ 1 เนื้อที่ไดรับประโยชน

ประมาณ 1,000 ไร เกษตรกรสามารถใชประโยชนในการปลูกขาวนาป ทําสวนผลไม สวนยางพารา และพืชสวนพืช
ไร 

2.  คลองบาตูฮาปา หมูบานที่ไดรับประโยชนจากแหลงน้ํานี้ คือ หมูที่ 2 หมูที่ 3 และหมูที่ 4  เนื้อที่
ไดรับประโยชนจากแหลงน้ําประมาณ  5,000 ไร  

6.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในเขตตําบลกาลอ มีสภาพแวดลอมแบบชนบททั่วไปที่ยังไมมีผลกระทบจากมลพิษตางๆแตยัง

ขาดความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามตามบริเวณบาน สภาพความเปนอยูและที่พักอาศัยธรรมชาติเปนสําคัญ 
สภาพถนนสวนใหญภายในหมูบานยังมีสภาพเปนลูกรัง ทําใหการดูแลรักษาความสะอาดทําไดยาก มัก
กอใหเกิดปญหาเรื่องฝุนละออง และในชวงฤดูฝนจะกอใหเกิดโคลน อีกทั้งถนนเฉอะแฉะ ทําใหการคมนาคม
ไมสะดวก  จึงควรปรับปรุงและแกไขสิ่งตางๆใหอยูในสภาพที่ดีขึ้น 

7. ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
 7.1 ขอมูลดานโครงสรางทางการเมืองและการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

โครงสรางทางการเมือง 
ตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2546  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย  สภาองคการบริหารสวนตาํบลและนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน องคการบริหารสวนตาํบลกาลอ ประกอบดวยฝาย
บริหาร ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และอาจแตงตั้งรองนายกฯ จาํนวนไมเกนิ 2 คน และอาจแตงตัง้
เลขานกุารฯ จํานวน 1  คน ฝายนิติบัญญัตปิระกอบดวย สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละ 2  คน  

ในสวนของพนักงานสวนตาํบลซึ่งเปนฝายขาราชการประจํามี “ปลัดองคการบริหารสวนตําบล” 
เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ทําหนาที่ในการบริหารงานภายในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายที่
ไดรับจากรัฐบาล และฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบล และควบคุมดูแลใหการดําเนินกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

โครงสรางการบริหาร 
โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกาลอประกอบดวย สวนงานจํานวน 1 

สํานัก 2  สวน โดยมีอัตรากําลังและจํานวนพนักงาน  พนกังานจาง ดังนี ้
ตารางแสดงอตัรากําลังพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

ที่ สํานัก/สวน จํานวนพนักงานแยกตามระดบั ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จางทั่วไป รวม 1 2 3 4 5 6 7 

1 
2 

สํานักงานปลัด อบต. 
สวนการคลัง 

(1)1  
- 

- 
 1 

3 
- 

- 
2 

- 
- 

(1) 
- 

1 
1 

- 
1 

1 
- 

2 
- 

8 (2) 
5  
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3 สวนโยธา - - - - 1 - 1 - 1 - 3  

รวมทั้งสิ้น 1(1) 1 3 2 1 (1) 3 1 2 2 16 (2) 
 

หมายเหตุ  ( ) จํานวนอัตราที่วาง(ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554) 
โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ (ฝายบรหิาร) 
        

 
 
โครงสรางสภาองคการบริหารสวนตําบลกาลอ   (ฝายนิตบิัญญัติ/สภาฯ) 
 

 
 
 
โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ  (พนักงานสวนตาํบล)  

 
นายก อบต. 

(นายอับดุลการิง   หะระตี) 

 
รองนายก อบต. คนท่ี 1 

(นายอาแว  ซงตายา) 

 
เลขานุการนายก อบต 

(นายอาลาว ี มะแตหะ)  
รองนายก อบต. คนท่ี 2 

 (นายอับดุลรอฮิง  หะระตี) 

ประธานสภาฯ 
นายสมศักดิ์  บุญสาลี 

สมาชิก ม. 4 

 

นายอับดุลรอซีดี   ดอสะมะ 
สมาชิก ม. 1 

 

นายอุสมาน  เจะดอเลาะ 
สมาชิก ม. 1 

 

นายธนากร   หะระต ี
สมาชิก ม. 2 

 

เลขานุการสภาฯ 
นายนฤเบศร  แกวกูล 

ปลัด อบต. 

 

นายดอเลาะแม  หะนะกาแม
สมาชิก ม.4 

 

นายมะแซ   กะมิน ิ
สมาชิก ม.3 

รองประธานสภาฯ 
นายอาหามะ  อีบูหะมะ 

สมาชิก ม. 2 

 

นายรอสะ  มาสาระกามา 
สมาชิก ม.3 
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นายนฤเบศร  แกวกูล 
ปลัด อบต.กาลอ 

(นักบริหารงาน อบต.7) 

สํานักงานปลัด 
วาง 

หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

สวนการคลัง 
นางสมจิตร   อุบลจินดา 

หัวหนาสวนการคลงั 
(นักบริหารงานการคลัง 7)  

สวนโยธา 
นายญะมาลดุดนี  ยามา 

หัวหนาสวนโยธา 
(นักบริหารงานชาง 6) 

นายนฤเบศร  แกวกูล 
ปลัด อบต.กาลอ 

(นักบริหารงาน อบต.7) 
 

สํานักงานปลัด อบต. 
วาง 

หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
 (นักบริหารงานทั่วไป 6)  

 

นางสาวสากีนะ  เลาะแมหอ 
เจาพนักงานธุรการ 3 

นางสาวอาแอเสาะ บอเตาะ 
นักวิชาการศึกษา 3 

 

นายอดินันท  กูนา 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 

 

นายอาบูฮาซัน  หะระตี 
นักการภารโรง 

 

นายอดิสัน  เด็งพาแน 
คนงานทั่วไป 

 

นางสาววิภา  บัวทอง 
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 

 

นายอาดือนัน  เละเต็งโซะ 
พนักงานขับรถยนต 

 

 

วาง 
เจาหนาที่ธุรการ 1 

 

สํานักงานปลดั อบตสํานักงานปลดั อบต..  
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นายนฤเบศร  แกวกูล 
ปลัด อบต.กาลอ 

(นักบริหารงาน อบต.7)

สวนโยธา 
นายญะมาลุดดนี  ยามา 
หัวหนาสวนโยธา 

 (นักบริหารงานชาง 6)  
 

วาง 
นายชางโยธา  2-4/5 

 

วาง 
ชางโยธา 1-3/4 

 

 

นางสาวนาปเสาะ ละสุสามา 
เจาพนักงานธุรการ 

 

นายมาหามะ วาหะมะ 
ผูชวยชางโยธา 

นายนฤเบศร  แกวกูล 
ปลัด อบต.กาลอ 

(นักบริหารงาน อบต.7) 
 

สวนการคลงั 
นางสมจิตร  อบุลจินดา 
หัวหนาสวนการคลัง 

 (จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 5)  

 

นางสาวรอซือละ วามิงสาและ 
เจาพนักงานพัสดุ 2 

 

นางสาวดาราณี  มาสนิท 
เจาพนักงานจดัเกบ็รายได 4 

 

นางสาวสุไลลา  บาสอ 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 

 

วาง 
เจาหนาที่พัสด ุ1 -3/4 

 

วาง 
เจาหนาที่จัดเกบ็รายได 1-3/4 

 

วาง 
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-3/4 

 

นางสุวัยบะ   เละนุ 
เจาหนาที่การเงินและบัญช ี

สวนโยธาสวนโยธา  

สวนการคลังสวนการคลัง  



 
 
 

องคการบรหิารสวนตาํบลกาลอ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 

 
 ขอมูลดานพสัดุครุภัณฑและอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
  - รถยนตสวนกลาง ( 4 ประตู)  จํานวน  1  คัน 
  -  เครื่องจักรกลขนาดเบา(รถไถนา) จํานวน 1  คัน 
  - รถจักรยานยนต   จํานวน  2  คัน 
  - เครื่องคอมพิวเตอรใชในสาํนักงาน จํานวน  8  เครื่อง 

-  เครื่องปริ้นเตอร    จํานวน   7   เครือ่ง 
  - เครื่องถายอกสาร   จํานวน  2  เครื่อง 
  - เครื่องโทรสาร    จํานวน  1  เครือ่ง 
  - เครื่องอัดสําเนา    จํานวน  1  เครื่อง 
  - เครื่องพิมพดดี    จํานวน  1  เครือ่ง 

- รถไถนา    จํานวน     2    คัน 
  -  เครื่องบันทึกขอมูล(Pocket PC)     จํานวน     2   เครื่อง 
  - กลองถายรูปดิจิตอล   จํานวน     5   เครื่อง 
  - กลองถายวิดีโอ    จํานวน    1  เครื่อง 
  - เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุกส) จํานวน    4  เครื่อง 
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ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายการเงนิ ฝายกอสราง 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานอํานวยการปองกันภัยและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
-งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานสงเสริมการเกษตร 
- งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
- งานขอบัญญัติและระเบียบ 
- งานสงเสริมการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

- งานกอสรางและบูรณะถนนและ
โครงการพิเศษ 

- งานกอสรางสะพาน เขื่อนทดน้ํา 
- งานขอมูลกอสรางและแผน 
ที่เสนทางการคมนาคม 
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 

- งานวางผังและควบคุมทางผังเมือง 
- งานประสานสาธารณูปโภค 

ฝายบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะการเงิน 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและ
ยานพาหนะ 

ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
- งานออกแบบและบริการขอมูล 
- งานจัดตกแตงสถานที่ 

ฝายนโยบายและแผน 

 

ปลัด อบต. 

 

สํานักงานปลัด 
 

สวนการคลงั 
 

สวนโยธา 
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- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
- งานงบประมาณ 

ตารางรายจาย 
ประจําปงบประมาณ 2553 

 
รายการ รายจาย ป 2553 หมายเหตุ 

หมวดเงินเดือน 2,538,035  
หมวดคาจางประจํา 155,220  
หมวดคาจางชัว่คราว 469,400  
หมวดคาตอบแทน 1,376,602  
หมวดคาใชสอย 1,826,348.60  
หมวดคาวัสด ุ 1,249,538.35  

หมวดคาสาธารณูปโภค 156,899.47  
หมวดเงินอุดหนุน 912,400  
หมวดงบกลาง 1,197,328  
หมวดคาครภุณัฑ 386,800  

หมวดทีด่ินและสิ่งกอสราง -  

หมวดรายจายอื่น  20,000  

รวมรายจายท้ังสิ้น                       10,288,571.42 
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ตารางรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2553 
รายการ รายจาย ป 2553 หมายเหตุ

แผนงานบริหารงานทั่วไป   
เงินเดือน 2,333,915.00  

คาจางประจํา 155,220.00  
คาจางชั่วคราว 334,872.00  
คาตอบแทน 1,215,988  
คาใชสอย 975,013.60  
คาวัสด ุ 280,499.90  

คาสาธารณูปโภค 156,899.47  
รายจายอื่น 20,000.00  
เงินอุดหนุน 10,000.00  
ครุภัณฑ 353,400  

แผนงานสังคมสงเคราะห   
คาใชสอย 69,900.00  
คาวัสด ุ 33,288.00  

แผนงานสาธารณสุข   
เงินอุดหนุน 40,000.00  
คาใชสอย 3,536.00  

แผนงานการศึกษา   
คาใชสอย 49,590.00  
คาวัสด ุ 636,012.00  

เงินอุดหนุน 842,400.00  
แผนงานการเกษตร   

คาใชสอย 40,725.00  
แผนงานเคหะและชุมชน   

เงินเดือน 204,120.00  
คาจางชั่วคราว 134,528.00  
คาตอบแทน 160,614.00  
คาใชสอย 136,635.00  
คาวัสด ุ 246,202.45  

คาครุภัณฑ 33,400.00  
เงินอุดหนุน -  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
คาใชสอย 199,385.00  

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ   
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คาใชสอย 337,900.00  
คาวัสด ุ 50,000.00  

แผนงานรักษาความสงบภายใน   
คาใชสอย 17,200.00  
เงินอุดหนุน 20,000.00  
แผนงบกลาง   
งบกลาง 1,197,328.00  

รวมรายจายทั้งส้ิน 10,288,571.42  
ตารางเปรียบเทียบรายได 

ประจําปงบประมาณ 2552 และ 2553 

รายการ 
รายรับ 

หมายเหตุ 
ป  2552 ป  2553 

หมวดภาษีอากร 32,167.00 18,098.00  
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 8,600.00 2,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 67,289.27 50,522.58 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 7,5 00.00 500.00 
หมวดภาษีจัดสรร 6,880,168.89 7,468,419.92 
หมวดเงินอุดหนุน 6,483,369.04 5,466,881.00 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,218,200.00 11,023,109.00 
รวมรายรับท้ังสิ้น 18,697,294.20 24,029,530.50 

สรุปผลการพฒันาขององคการบริหารสวนตําบลกาลอในระยะที่ผานมา 
 ดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.
2546 มาตรา 58/5 วรรค 5 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนประจําทุกป  และในชวง พ.ศ. 2555-2557 องคการ
บริหารสวนตําบลกาลอไดดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกาลอระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-
2557) ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนา เพื่อใหตําบลกาลอเปนตําบลนาอยูบนพื้นฐานการพัฒนาที่สมดุลใน
ทุกดาน โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไวทั้งหมด  5  ดาน ไดแก  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนนาอยู 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสราง และรักษาความสงบเรียบรอย 
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  จากยุทธศาสตรตาง ๆ ดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลกาลอไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
ทั้งหมด  16  แนวทางการพฒันา 

1.1 แนวทางการพฒันาดานการสงเสริมการพัฒนาอาชีพ 
1.2 แนวทางการพฒันาดานการสงเสริมสวัสดิการสังคม 
1.3  แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
1.4  แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการสาธารณสุข 
1.5  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการกีฬาและจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 
2.1  แนวทางการพัฒนาดานการคมนาคม 
2.2  แนวทางการพัฒนาดานการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.3  แนวทางการพัฒนาดานการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 
3.1  แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการการมีสวนรวมของประชาชน 
3.2  แนวทางการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
3.3  แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4.1  แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 
4.2  แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
4.3  แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมกากรอนุรักษศิลปะ  ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณี 
5.1  แนวทางการพัฒนาดานการสรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
5.2 แนวทางการพัฒนาดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 องคการบริหารสวนตําบลกาลอไดกําหนดโครงการพัฒนาในแตละแนวทางการพัฒนา และได
ดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2557  โดยคัดเลือกโครงการตามลําดับ
ความสําคัญบรรจุลงในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประจําปเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงาน ซ่ึงได
สรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ ตามแนวทางการพัฒนาแสดงจํานวนโครงการที่ได
บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554)จํานวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรตามขอบัญญัติงบประมาณ
ประจําป 2551-2552 แตในที่นี้ไดรวบรวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ 2552ไวเทานั้น ซ่ึง
อธิบายจํานวนงบประมาณที่ใชในการดําเนินการจริงและคารอยละของจํานวนงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ตามแผนหรือแนวทางการพัฒนา และเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรของโครงการทั้งหมดใน
ปงบประมาณ 2552 ปรากฏตามตารางแสดงผลการดําเนินงานตามโครงการในประเด็นยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 
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สวนที่  สวนที่  33  
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมาสรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

องคประกอบ     

             ประกอบดวย       
  3.1 การสรุปสถานการณพฒันา ( อาจเปนการวเิคราะหจดุแข็ง  จดุออน โอกาส  และอุปสรรค) 
  3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 
  3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพ 

11..    การสรุปสถานการณพัฒนาการสรุปสถานการณพัฒนา((อาจเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคอาจเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค))  
จุดแข็ง 

(Strenght) 
จุดออน 

(Weakness) 
โอกาส 

(Opportunity) 
อุปสรรค 
(Threat) 

ด า น ส ภ า พ ภู มิ
ประเทศ 
1. เขตพื้นที่ตั้งอยูติด
เขตอําเภอบันนังสตา
จั งหวั ด ยะลา  และ
อําเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 

 
1. เนื่องจากเปนพื้นที่
ใน เขตอํ า เภอรามัน  
ภาพลักษณของตําบล
ติดกับปญหาความไม
สงบในสามจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต 

 
1.  พื้นที่เขตตําบลกาลออ
ยูติดเขตอําเภอบันนังสตา
จั ง ห วั ด ย ะ ล า  แ ล ะ
อําเภอรือเสาะ  จังหวัด
นราธิวาส จึงเหมาะสม
ตอการลงทุนโดยเฉพาะ
การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

 
1. เกิดปญหาความไมสงบ
ใ น พื้ น ที่ ส า ม จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใตเปนระยะ
อยางตอเนื่องตลอด 3 ปที่
ผานมา 
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ดานสภาพภูมิอากาศ 
2. สภาพภูมิอากาศ  
เนื่องจากพื้นที่เปนที่
ราบสูง  มีภู เขาสลัล
ซับซอนและมีแหลง
น้ําธรรมชาติ  สงผล
ใหมีทรัพยากรและ
ร ะ บ บ นิ เ ว ศ น ที่ ดี 
ป ริ ม า ณ น้ํ า ฝ น
เพียงพอตลอดป 

 
2.    เนื่องจากพื้นที่เปน
ที่ราบสูง มีภู เขาสลัล
ซั บ ซ อ น แ ล ะ ที่ ลุ ม  
บ า ง ส ว น  ป ริ ม า ณ
น้ําฝนในปที่ผานมามี
มาก   เกิ ดปญหาดิน
ทลายน้ําไหลผานพื้นที่
ไรสวนและบานเรือน
ของราษฎร 

 
2. เมื่อเกิดปญหาสภาพ
น้ํ าท วมดินทลายไหล
ผ านพื้นที่ ไรสวนและ
บานเรือนของราษฎร  ทํา
ใหหนวยงานตาง ๆ เขา
มาใหความช วย เห ลือ
บรรเทาความเดือดรอน
ของราษฎรในระดับหนึ่ง 

 
2. เมื่อเกิดปญหาน้ําทวม มี
น้ําปาไหลหลาก กัดเซาะริม
ตล่ิง บานเรือนราษฎรมัสยิด 
และสถานที่ ร าชการพั ง
เสียหาย รวมทั้งพื้นที่ไรนา 
สวน เสนทางคมนาคมขาด
การติดตอหลายสายในเขต
ตําบล ทําใหการชวยเหลือ
คอนขางเกิดอุปสรรค  และ
ชวยเหลือไดไมทั่วถึง   

จุดแข็ง 
(Strenght) 

จุดออน 
(Weakness) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

ดานอาชีพ 
3.  อาชีพสวนใหญ
ของประชาชน   คือ  
การทําสวนยางพารา 

 
3.  เนื่องจากอยูในเขต
พื้นที่ที่มีป ริมาณฝน
ตกชุกตลอดป  ทําให
เกษตรกรในพื้นที่มี
รายไดจากการทําสวน
ยางพารานอย 

 
3.    พื้นที่เขตตําบลกาลอ 
เนื่องจากพื้นที่เปนที่ราบ
สูง มีภู เขาสลัลซับซอน
และมีแหลงน้ําธรรมชาติ 
จึงเหมาะสมตอการลงทุน
โดยเฉพาะการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร  
โดยเฉพาะยางพารา  ซ่ึง
ปจจุบันมีราคาสูงมาก 

 
3. เนื่องจากเกิดปญหาความ
ไมสงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนระยะ
อยางตอเนื่องตลอด 3 ปที่
ผานมา  ทําใหเกษตรกรเกิด
ความหวาดกลัว เนื่องจาก
ตองกรีดยางในชวงเชา จึง
ตองออกไปประกอบอาชีพ
ในชวงสายแทน รายไดของ
เกษตรกรจึงลดนอยลงกวา
ปกติ 

ด า น ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร 
4. ผลผลิตทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร  เ ช น  
ลองกอง  ทุเรียน  เงาะ  
ฯลฯ   มี ค ว ามอุ ด ม
สมบูรณ 

 
 
4. ผลผลิตทาง
การเกษตรมีปริมาณ
มาก  ราคาผลผลิตจึง
ตกต่ํา  

 
 
4. ผลิตผลิตทางการ
เ กษต รมี ป ริ ม าณม า ก  
หากมีการแปรรูปผลผลิต
นั้น  จะชวยทํ าใหราคา
ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น 

 
 
4. ขาดเทคโนโลยีในการ
แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร และมีพอคาคน
กลางเปนนายหนารับซื้อ
และกดราคาสินคาใหต่ําลง 
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ดานการศึกษา 
5.  ประชาชนสวน
ใหญนั บ ถือศาสนา
อิ ส ล า ม   จึ ง ใ ห
ความสํ าคัญกับการ
เ รี ย น ด า น ศ า ส น า  
ดังนั้นจึงมีบุคลากรผูมี
ความรูทางศาสนาอยู
เปนจํานวนมาก 

 
5.  เมื่อประชาชนให
ความสํ าคัญกับการ
เ รี ย น ศ า ส น า เ ป น
อันดับหนึ่ง   และให
ความสํ าคัญกับการ
เรียนสายสามัญ  เปน
อันดับรอง  

 
5.  เมื่อประชาชนมีความรู
ดานศาสนาเปนจํานวน
มาก   จึ งควรปรับปรุ ง  
และพัฒนาการ เรี ยน รู  
เ ช น   ส ถ า บั น ท า ง
การศึกษาในตําบลใหมี
คุณภาพมากกวาเดิม  และ
เปดกวางในการเรียนการ
สอน 
 
 

 
5.  ขาดแคลนแหลงเงินทุน
ในการพัฒนาสถาบันทาง
การศึกษา   

22..  ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงทีมี่ผลตอการพฒันาปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงทีมี่ผลตอการพฒันา  
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ปญหา/ความตองการของ 
ประชาชน สภาพปญหา/กลุมและพื้นท่ีเปาหมาย การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 
1. ปญหาดานเศรษฐกิจ 

-  ผลผลิตทางการเกษตรไมได
คุณภาพ/ราคาตกต่ํา 

-  ประชาชนมีรายไดนอย 
 

-  กลุมอาชีพไมมีเงินทุนใน
การ      ดําเนินการ 

-  การวางงานของประชาชน 
 
2. ปญหาดานสังคม 

-   การบริการและการใหความรู 
        ของรัฐ 

-   การแพรระบาดของยาเสพติด
-   ความสงบเรียบรอย 

 
-  ไมมีการตั้งชมรมผูสูงอาย ุ

 
-  ผลผลิตผลไมและยางพาราไมมีคุณภาพ 
สงผลใหขายไดราคาต่ํากวา พื้นที่หมูท่ี 1 -4 

-  ประชาชนในตําบลขาดความกระตือรือรน
ท่ีพัฒนาอาชีพเสริม  

-  กลุมอาชีพไมมีเงินทุนเพื่อประกอบ
กิจกรรมของกลุม จํานวน  9  กลุม 

-  เยาวชน/ประชาชนไมมีงานทําเนื่องจากผู
วางงานที่ไรฝมอืไมมีการฝกอาชีพ  

 
-  ประชาชนขาดความรู/ความเขาใจ
แนวนโยบายของรัฐ 

-  เยาวชนติดยาเสพติดในอัตราที่เพิ่มข้ึน 
-  ประชาชนในพื้นที่ไดรับผลกระทบจาก 
เหตุการณความไมสงบ 

-  ชมรมผูสูงอายุระดับตําบลยังไมมี 

 
-   ในอนาคตผลผลิตทางการเกษตร

ดังกลาวมีคุณภาพ 
-    ประชาชนในตําบลมีรายได

เพียงพอตอการดํารงชีวิต 
-    กลุมอาชีพในตําบลกาลอไมเข็ม

แข็ง 
-  ประชาชนในพื้นที่ท่ีมีการฝกอาชีพ 
มีงานทํา และมีรายไดเพิ่มข้ึน 
 

-  ประชาชนไดรับขาวสาร/ความรู  
เพิ่มข้ึน 

-  ยาเสพติดลดลง 
-  มีความสงบเรียบรอยเพิ่มข้ึน 

 
-  จัดตั้งชมรมเพื่อผูสูงอาย ุ
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3. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 
-  การคมนาคม 
-  น้ําอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ 

 
-  ขาดไฟฟาสาธารณะ(ไฟถนน)
-  คูระบายน้ําตื้นเขิน 

 
-  สะพานชํารุด 
-  ไมมีฝายเก็บกักน้ํา/ฝายน้ําลน 

4. ปญหาดานสาธารณสุข 
-  การใชยาไมถูกวิธ ี
-  ผูสูงอายุขาดการดูแลดาน
สุขภาพ 

-  เด็กขาดสารอาหาร 

 
-  ถนนในพื้นที่ยังไมไดมาตรฐาน 
-  น้ําประปาหมูบานมีไมเพียงพอและไม
สะอาด  หมูท่ี 1,2,3,4 

-  บางหมูบานมไีฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
-  ในฤดูฝนเกิดน้ําทวมขังเพราะไมมีการขุด
ลอก จํานวน 4 สาย ความยาว 6,000 ม. 

-  สะพานชารุดใชการไมสะดวก  5 แหง 
-   ขาดฝายเก็บกักน้ําในการทํานา จํานวน 3 แหง 

 
-  ชาวบานไมสนใจวิธีการใชยา 
-  บุตรหลานไมใสใจสุขภาพผูสูงอาย ุ
-  เด็กบริโภคอาหารไมถูกหลกัโภชนาการ 

-  ประชาชนสัญจรไดสะดวก 
-  มีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคทั่วถงึ 

 
-  มีแสงสวางทั่งถึงทุกหมูบาน 
-  การระบายน้ํามีความสะดวก
สามารถ ใชเพื่อการเกษตร 

-  สัญจรไดสะดวก 
-  มีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพียงพอ 

 
-  ประชาชนเขาใจการใชยา 
-  ผูสูงอายุไดรบัการดูแลสุขภาพ 
 
-  เด็กมีพลานามัยดีข้ึน 

 

ปญหา/ความตองการของ 
ประชาชน สภาพปญหา/กลุมและพื้นท่ีเปาหมาย การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 
-  สถานีอนามัยขาดอุปกรณ 
 
 
- ไมมีสวนสมุนไพรและ
ขอแนะนํา ในการใชยา
สมุนไพรท่ีถูกตอง 

-  แหลงเพาะพันธยุงลายไมได
รับการทําลาย 

-  บานเรือนสกปรกไมเปน
ระเบียบ 

-  สถานที่ออกกําลังกายไมได
มาตรฐานและไมเพียงพอ 

5. ปญหาดานการเมืองการ
บริหาร 

-  ประชาชนขาดการมีสวน
รวมใน  การบริหารการ

-  ไมมีเครื่องมือตรวจหาระดบัน้ําตาลในเลือด 
-  ขาดหองฉุกเฉินสําหรับผูปวยท่ีไมสามารถ 

 ข้ึนบันไดสถานีอนามัย 
-  ไมมีสวนสมุนไพร ไมมีการแนะนํา และ 

  สาธิตการใชยาสมุนไพรท่ีถูกตอง 
 
-   ชาวบานไมสนใจทําลายแหลงเพาะพันธุยุง 
 
-  ชาวบานไมสนใจทําความสะอาดบริเวณ 

 บานและในบานเรือน 
-  ขาดสถานทีออกกําลังกายที่ไดมาตรฐานทั้ง 

4 หมูบาน 

 
 
-  ประชาชนในตําบลขาดความรูความเขาใจ 
ในบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 

-  สุขภาพประชาชนดีข้ึน 
 
 
-  การใชยาสมุนไพรมากขึ้น 

 
 
- โรคการแพรระบาดจากยุงหมดไป 
 
-  ชุมชนมีความเรียบรอยข้ึน 

 
-  จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายที่มี
มาตรฐาน 

 
 
-  การปฏิบัติงานมีความโปรงใส 
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จัดการของ อบต. 
-  องคกรตาง ๆ ในตําบลยังไม 
เขมแข็ง 

-  ขาดวิสัยทัศนในการ
บริหาร   จัดการ 
 

-  ปายประชาสัมพันธ และปาย
แบงเขตของ อบต. ยังไมมี 

6. ปญหาดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

-  ประชาชนมีการศึกษาต่ํากวา
เกณฑ 

-  โรงเรยีนตาดีกาไมมีเงินทุน
ดําเนินการ 
 

 
-  การบริหารจดัการขององคกรในชุมชนไม
อาจเปนแกนหลักที่มั่นคงของสงัคมได 

-  การบริหารและพัฒนา อบต. ไมมีทิศทาง 
และเปาหมายที่ชัดเจนไมสามารถสนอง 
ตอบความตองการของประชาชน 

-  อบต. ไมมีปายประกาศตาง ๆ  
 
 
 

-  ประชาชนประสบปญหาดานเศรษฐและ
บางสวนมีคานิยมไมสงบุตรหลานเรียน
หนังสือ 

- โรงเรียนตาดีกาขาดแคลนเงินทุนในการ 
 ดําเนินการ 
 

 
-  องคกรในชุมชนเข็งแข็งข้ึน 

 
-  อบต.สามารถสนองตอบความ
ตองการของประชาชนได 

 
-  อบต.มีปายประกาศ 

 
 
 

-  เยาวชน/ประชาชนมีการศึกษาใน
ระดับที่สูงข้ึน 

-  โรงเรยีนตาดีกามีเงินทุนในการ
ดําเนินการอยางเพียงพอ 

 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

สรุปปญหาการพัฒนาตําบลโดยทั่วไปของตําบลกาลอ 
 1.  ปญหาสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร  ตําบลกาลอ มีหลายลักษณะทั้งที่เปนภูเขา ที่ราบสูง และที่

ราบต่ํา พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและที่ราบสูง มีพื้นที่ราบต่ํานอย พื้นที่สวนใหญอยูในเขตปาสงวน ส.ป.ก. และที่
หลวงทําใหประชาชนไมมีเอกสารสิทธิในที่ที่ดิน 

 2. ปญหาทางเศรษฐกิจ ไดแก ปญหาความยากจนของประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยเพียงปละ 
22,000  บาท ตอคน  ความยากจนของประชาชนมาจากสาเหตุ ดังนี้ 

1.  ประชากรที่ไมมีอาชีพ (วางงาน)  ปรากฏอยูในชวงหลังฤดูเก็บเกีย่ว 
2. ประชากรที่ประกอบอาชีพแตมีรายไดไมเพียงพอ เนื่องจากประกอบอาชีพเพียงอยางเดยีว 

เชน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนใหญมีลักษณะดั้งเดิม ยังตองพึ่งพาธรรมชาติ ขาดความรูดานเทคโนโลยี 
ขาดอุปกรณ ขาดพันธพืชทีเ่หมาะสม ตลอดจนการขาดการรวมกลุมในระบบกลุมหมูบาน สําหรับการดําเนนิการ
กลุมในหมูบานก็มีปญหาในการบริหารงาน ไมมีเงินทนุดําเนินการ กลุมขาดทักษะและฝมือในการประกอบอาชีพ  
ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ราคาไมแนนอน 

3. ปญหาดานสังคม  
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1. การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาชนของตําบลกาลอมีอัตราการแพรระบาดของยา
เสพติดที่เพิ่มขึน้ โดยจะมีกลุมเยาวชนที่ไมไดศึกษาตอและวางงาน 

2.  ประชาชนไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที ่
3. การจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส โดยมีผูสูงอายุที่ยากจนและคน

พิการยังไมไดรับเงินสวัสดิการอยางทั่วถึง ไมมีการตั้งชมรมผูสูงอายุระดับตําบลไวสําหรับดูแลผูสูงอายุในตําบล
กาลอ และไมมีการสงเสริมอาชีพเฉพาะคนพิการ เพื่อไดประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได 

 4. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. ปญหาการคมนาคมระหวางหมูบานไมสะดวก เนือ่งจากบางสวนเปนถนนลกูรัง สะพานชํารุด 

ตลอดจนการสญัจรไปมาระหวางหมูบานและพืน้ทีก่ารเกษตร ซ่ึงเปนแหลงเศรษฐกิจหลักของประชาชนไมสะดวก                 
2. ขาดการบริการไฟฟาสาธารณะริมทาง และมไีฟฟาใชไมทั่วถึง                                                                 
3. ปญหาประชาชนขาดน้ําดื่มที่สะอาด ในเขตพื้นที ่หมูที่ 1,2  และ หมูที่ 4  
4. แหลงน้ําเพือ่การเกษตรไมเพยีงพอ ในฤดแูลงจะขาดน้ําเพื่อการเกษตรในพืน้ที่ตําบลกาลอ 

เนื่องจากคูสงน้ําเพือ่การทํานาตืน้เขนิ ฝายน้ําลนชํารุด คลองสงน้ําไมสามารถกักเกบ็น้ําไดเพยีงพอ 
 5. ปญหาดานสาธารณสุข 

1. ปญหาโรคติดตอตาง ๆ เนื่องจากประชาชนไมสนใจวิธีการปองกัน ไมเขาใจเกี่ยวกับการ
ดูแลอนามัยแมและเด็ก และไมใหความสําคัญของกาออกกําลังกาย 

1. สถานีอนามัยขาดอุปกรณทีสํ่าคัญบางอยาง เชน เครื่องตรวจหาระบน้ําในเลือด 
2. สถานที่ออกกําลังกายมีไมเพยีงพอและไมไดมาตรฐาน 

6. ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. ประชาชนบางสวนยังไมสามารถใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสาร  และบางสวนเด็กและเยาวชน

ไมไดรับการศกึษาอยางเต็มทีแ่ละตอเนื่อง ไมมีสถานที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานที่สมบูรณ ในขณะเดยีวกัน
การศึกษานอกระบบ เชนโรงเรียนสอนจรยิศึกษา(ตาดีกา) ก็ยงัมีปญหาเพราะขาดเงินอุดหนนุจากรัฐ  และมัสยิดไมเงินทนุ
ในการจดักิจกรรมตามประเพณตีาง เชน งานเมาลิด การละศิลอด(เปดบวช) กิจกรรมในวนัฮารรีายอ และอาซูรอ เปนตน 

ศักยภาพในการพัฒนาตําบล 
  ตําบลกาลอมีศักยภาพในการปลูกยางพาราเปนสวนใหญ รองลงมาเปนผลไม และปลูกขาว  

สวนใหญปญหาอยูที่ความรู ความเขาใจ ทนุ การยอมรับ การเปลี่ยนแผลงพฤติกรรมของเกษตรกร นอกจากปลกู
พืชดังกลาวแลว การจําดทําไรนาสวนผสมนาจะเปนกจิกรรมหนึ่งที่ศักยภาพพื้นที่เอื้ออํานวย และเกษตรกรปฏิบัติ
อยูแลว เพียงแตขาดการจัดการที่ดี 

  ขอจํากัดในการพัฒนา 
  ขอจํากัดในการพัฒนาตําบลกาลอ สวนใหญเปนขอจํากัดในลักษณะดังนี้ 
  1. ขอจํากัดจากบทบัญญัติของศาสนา และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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  2. ขอจํากดัจากนโยบายของรฐั ไดแก มติคณะรัฐมนตรี แมวาจะไมมีผลบังคับตอประชาชน แตมี
ผลตอหนวยงานของรัฐ (อบต.กาลอ)ในการพัฒนาพื้นที่ โดยไมสามารถปฏิเสธไดแมเปนลักษณะทีไ่มสามารถ
นํามาใชกับพืน้ที่ได 

3.  ขอจํากัดจากสภาพกายภาพ พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงและภูเขาอยูในเขตปาสงวนเขต
ส.ป.ก. และที่สาธารณะประโยชน 

4.  ปญหาความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่ 
 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณปงบประมาณ  พ.ศ.2554 

ท่ี ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา
สามป(ป 2554) 

โครงการปงบประมาณ 2554 
ดําเนินการ

เสร็จเรียบรอย 
ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

1
2
3 
 
4 
 
5 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและคณุภาพชวีิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนนาอยู
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและรักษาความ
สงบเรียบรอย  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร 
ศาสนา และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                

9 
1 
6 
 
8 
 
1 

9 
1 
6 
 
8 
 
1 

9 
9 
7 
 

10 
 
2 

2 
1 
1 
 
2 
 
1 

                                         รวม 70 25 37 7 
 

จากการวิเคราะหเชิงปริมาณ ซ่ึงจะเห็นไดวาจํานวนโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาตําบลกาลอ ประจําป 
2553 มีเปนจํานวนมากกวาจํานวนโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลกาลอ ปฏิบัติเปนรูปธรรมจริง เหตุผลเนื่องจาก
องคการบริหารสวนตําบลมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณการดําเนินการ ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดทําโครงการหรือกิจกรรม
ตามแผนงานที่สําคัญและมีความจําเปนเรงดวนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน สําหรับโครงการที่เปนโครงการ
ขนาดใหญที่ตองใชงบประมาณในการดําเนินงานสูงกวาที่ไดตั้งไว  เนื่องจากเปนโครงการที่สําคัญ  แตเกินกําลังงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนตําบล  จึงจัดตั้งไวเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่รับผิดชอบตอไป  
4. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพ  สรุปไดดังนี ้
ท่ี ยุทธศาสตร การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพ 
1 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร

พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 
 

1   ทําใหเดก็นกัเรียนมีสุขภาพทางดานรางกายที่แข็งแรง ลดปญหาโรคภัยไขเจ็บ 
2   ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลที่ดีขึ้น 
3   กลุมอาชีพไดรับการสนับสนุนการเรียนรูและทักษะในอาชีพ และชวยเหลือตนเองได 
4.  ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงปราศจากโรค 
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 5.  เด็กนกัเรียนไดรับการพฒันาทักษะที่ดขีึ้น 
ขอเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาในระดับตอไปและอยางทั่วถึง 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
หมูบาน/ชุมชนนาอยู 

 
 
 

1. ทําใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึ้น 
2. ทําใหประชาชนมีถนนหนทาง สะพาน เพื่อความสะดวกในการขนสงสินคา 
    หรือผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
3. ทําใหประชาชนมีน้ําใชในการเกษตรตลอดฤดูกาล 
ขอเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาในระดับตอไปและอยางทั่วถึง 

3 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร
เสริมสราง และรักษา
ความสงบเรียบรอย 

1. ใหมีการอนรัุกษและดูแลรกัษาสภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  มีการดูแลที่สาธารณะประโยชน 
ขอเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอยางตอเนือ่งและทั่วถึง 

4 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร
พัฒนาการบริหาร
องคกร ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

1.  การปฏิบัติงานของ  อบต.มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
2.  ประชาชนไดรับการบริการที่ดีจาก อบต.                                                        
3.  ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารเพิ่มมากขึ้น                                                  
4. ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินมากขึ้น             
5.  ประชาชนไดรับการสนบัสนุนทางดานศาสนาเพิ่มมากขึ้น 
ขอเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอยางตอเนือ่งและทั่วถึง 

5 ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

1  เยาวชนมีความสามัคคี กลมเกลียว ในการแขงขันกีฬาและหางไกลจาก ยาเสพติด 
2  ประชาชนไดยกระดับคุณภาพ ชีวิตใหดีขึ้นกวาเดิม 
4  ผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชนมีศักยภาพมากขึ้น   
5  ประชาชนไดรับการฝกอบรม เพื่อปองกันภัยตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ขอเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอยางตอเนือ่งและทั่วถึง 
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สวนที่  สวนที่  44 

สรุปสรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันายุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 
องคประกอบองคประกอบ      

ประกอบดวยประกอบดวย      
  วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยนําเสนอ  ดังนี ้

11..  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกาลอกาลอ    

     “กาลอตําบลนาอยู เชิดชคูุณธรรม ทัศนียภาพสวยงาม อนามัยดี สงัคมมีสุข ” 
พันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

1. สงเสริมการจัดระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณปูโภค/สาธารณูปโภคและแหลงน้าํ 
2. สงเสริมใหประชาชนในตาํบลมีคณุภาพชีวิตที่ด ีสามารถพึ่งตนเองได และเปนชุมชนทีเ่ขมแข็งโดย

ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและความสงบเรียบรอย  
3. สงเสริมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจของประชาชน  สมาชกิ  และบคุลากรใน อบต. ในการมีสวนรวม

ในกจิกรรมทางการเมือง การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน และรวมกนักําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนา 
4. สงเสริมการจัดระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5. สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

จุดมุงหมายเพือ่การพัฒนา 
1. ระบบการคมนาคมสะดวก   
2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหมีสภาพทีด่ขีึ้น 
3. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิน 
4. มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่มปีระสิทธิภาพ 
5. ประชาชนไดประกอบอาชพีเพื่อเพิ่มรายได  
6. ประชาชนมีคณุภาพการศึกษา รวมทั้งปลกูฝงใหมีคณุธรรม จริยธรรม 
7. ประชาชนมีสุขภาพอนามยัดีถวนหนา 

เปาหมายเพื่อการพัฒนา 
1. เพื่อพัฒนาระบบการขนสงทางบกใหมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกลเคียง 
2. เพื่อพัฒนาระบบน้ํา ในพืน้ที่ใหสอดคลองกับความตองการของราษฎรในการนําแหลงน้ําธรรมชาติ

มาใชในการเกษตรกรรม  และการบริโภค 
3. เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน  และลดคดีอาชญากรรม 
4. เพื่อลดหรือหยุดยั้ง  รวมทั้งควบคุมการแพรกระจายของยาเสพติด 
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5. เพื่อลดจํานวนหมูบานยากจน  และเพิ่มรายไดแกครอบครัวยากจน 
6. เพื่อพัฒนาใหเด็ก  เยาวชน  ในตําบลกาลอ  จบการศึกษาภาคบังคับ 
7.เพื่อใหประชาชนและชุมชนมีหลักประกนัสุขภาพทีด่ ีมีสุขภาพอนามยัที่ดี ปราศจากโรคติดตอ 

22..    ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  (จากแผนยทุธศาสตรการพฒันาทองถ่ิน) 
องคการบริหารสวนตําบลกาลอมียุทธศาสตรการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา

ทั้งหมด 16 แนวทาง ดังนี ้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวติ 

  1.1 สงเสริมการพัฒนาอาชีพ 
  1.2 สงเสริมสวัสดิการสังคม 
  1.3 สงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
  1.4 สงเสริมการสาธารณสุข 
  1.5 สงเสริมการกีฬาและจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 
  2.1 การคมนาคม 
  2.2 การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  2.3 การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 
  3.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  3.2 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
  3.3 การปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวฒันธรรม 
  4.1 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 
  4.2 สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
  4.3 สงเสริมการอนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณ ี

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.1 การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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33..  กรอบยุทธศาสตรและแกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ป ป 22555544  
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 
1.ยุทธศาสตรการเสริม    
   สรางสันติสุข 

1. พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน 
2. สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
4. เพิ่มประสิทธิภาพดานขอมูล การประชาสัมพันธและการขาว 
5. สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ 
6. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทกุภาคสวน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 
2.  ยุทธศาสตรการจัด

การศึกษา ศาสนา 
ประเพณวีัฒนธรรม 
การกีฬาและ
นันทนาการ 

1. สงเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ใหไดมาตรฐานในทกุระดับชั้น 

2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมการกีฬา
และนันทนาการ 

3. สนับสนุนและสงเสรมิใหเกิดแหลงเรยีนรูวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
5. พัฒนากิจกรรมการศาสนา ตลอดจนสงเสริมจริยธรรม 
6. สนับสนุนและสงเสริม ดานการกฬีาและนันทนาการ 

3.  ยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาความยากจน
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

1. พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยดึหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
2. สงเสริมอาชีพในทองถ่ินตามความถนัดและตามศักยภาพของชุมชน 
3. สรางชุมชนเขมแข็งและเขามีสวนรวมแกปญหาความยากจน 
4. พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของประชาชนเพื่อใชในการวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

5. สงเสริมและจัดสวัสดิการใหแกผูยากไร ผูยากจนและผูดอยโอกาส 
6. สนับสนุนงานสาธารณสุขทั้งดานสุขภาพรางกายและสุขภาพ จิตใจ 
7. พัฒนาปจจยัพื้นฐานทางการเกษตร 
8. เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตวอยางครบวงจร 
9. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอปุโภคและการเกษตร 
10.พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย ลดการใชสารเคมีและถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรของตําบล 

4. ยุทธศาสตรการ 
สงเสริมการทองเที่ยว 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบโลจิสติกส 
2. พัฒนาปจจยัพื้นฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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และการคาชายแดน 
 

3. สรางแรงจูงใจใหเกดิการคาการลงทุนแกนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ 
4. พัฒนาดานการตลาดการลงทุนและชองทางการจัดจําหนายสินคาในทองถ่ิน 
5. พัฒนาสถานที่จัดจําหนายสินคาในทองถ่ิน 
6. สงเสริมการลงทุน การตลาด การประชาสัมพันธและชองทางการจําหนายสินคา
และการทองเที่ยว 

7. พัฒนาระบบแหลงรวบรวมและเผยแพรฐานขอมูลดานการคมนาคม การคา
ภายในประเทศและการคาระหวางประเทศ 

8. พัฒนาระบบบริหารจัดการและปจจยัพืน้ฐานการทองเที่ยว 
9. พัฒนา ปรับปรุง เผยแพรรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศนใหเกิดความยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 
5. ยุทธศาสตรการเพิ่ม 
ศักยภาพและการ  
บริหารจัดการองคกร 

1. เพิ่มระดับการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งในองคกรและภายนอกองคกร 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในองคกรและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการองคกรตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

3. สงเสริมความมั่นคงและความปลอดภยัแกบุคลากรใน อปท. 
4. พัฒนาระบบขอมูลดานการบริหารการจัดการ 
 

6. ยุทธศาสตรการบริหาร 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

1. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
2. สรางระบบการบริหารจัดการ  การกําจดัน้ําเสียและการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
3. สรางระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชน 
4. พัฒนาคุณภาพแหลงน้ําเพือ่ใหเกดิการใชประโยชน 

44.  .  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา  
วิสัยทัศน : ยะลาเมืองนาอยู  คูสันติสขุ  
ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจจังหวดั 
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางยะลาสันติสุข 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางความยั่งยนืทางดานเศรษฐกิจจังหวัด 
 เปาประสงค  

เศรษฐกิจจังหวดัยะลาขยายตวัอยางยั่งยืนประชาชนมีอาชีพและมีรายไดอยางมัน่คงตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 กลยุทธ (1)สงเสรมิและพัฒนาอาชพีภาคเกษตรใหสอดคลองกับศกัยภาพพื้นที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  (2)การพัฒนาทักษะและยกระดับฝมือแรงงาน สงเสริมการมีงานทํา เสริมสรางสวัสดิการและ
ความมั่นคงในการทํางาน  
  (3)พัฒนาผลิตภัณฑที่สําคัญของจังหวดัใหไดมาตรฐาน 
  (4)สรางความเชื่อมั่นและพัฒนาทางดานการคา การตลาด แกผูผลิตและผูประกอบการ 
  (5)พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตวัดานเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตรท่ี  2  เสริมสรางยะลาสันติสุข 
 เปาประสงค 
 สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน และเชื่อมั่นศรัทธาภาครัฐ 
 กลยุทธ (1)  ทําความเขาใจ ลดความหวาดระแวง สรางความยุตธิรรม นํายะลาสันติสุข  
  (2)  ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก 
  (3)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  (4)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน 
  (5)  เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม 
  (6)  เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรท่ี 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 เปาประสงค  
 คุณภาพการศกึษาสูงขึน้ ประชาชนมรสุขภาพดี มภีูมิคุนกนัทางสังคม อยูในสิ่งแวดลอมที่ด ี
 กลยุทธ (1)  พัฒนาคณุภาพดานการศกึษา 
  (2)  สงเสริมความเขมแข็งองคกรเครือขายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 
  (3)  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ิน ในการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  (4)  สงเสริมความรู / ทักษะ  และศักยภาพผูดอยโอกาสใหสามารถพึ่งพาตนเองได 

(5) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ทองถ่ินดานการอนรัุกษฟนฟแูละพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
5.   ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาอําเภอรามัน ตามแผนพัฒนาอําเภอ (พ.ศ.2554-2557) 

 

วิสัยทัศน       “รามันเมืองนาอยู  แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคูสันติสุข”    

             รามันเมืองนาอยู 
* บําบัดทุกข  บํารุงสุข   
* รูรักสามัคคี 
* สรางความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

   5.1 วิสัยทัศน / ยุทธศาสตร / ทิศทางการพัฒนาอําเภอ
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* จัดระเบยีบทางสังคม 
* การแกไขปญหายาเสพติดในพื้นทีใ่หหมดไป 

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
* นอมนําปรัชญาพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” มาใชครอบคลุมทุกพื้นที่ในอําเภอ 
* ปลูกจติสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต การดําเนินชวีิตดวยความอดทน  มีความเพยีร มี
สติปญญา  รูจักพอประมาณ  ความมีเหตุผล 

* รูจัก “คิด  อยู  ใช  กนิอยางพอเพียง เหลือแลวนําไปออม” 
เคียงคูสันติสุข 

* ทําความเขาใจ ลดความหวาดระแวง สรางความยุติธรรม เพื่อนํารามันไปสูสันติสุข 
* สงเสริมการอยูรวมกนัอยางสันติสุข โดยใชวัฒนธรรม ศาสนามาชวย 
* สรางความเขมแข็ง มั่นคงใหหมูบาน / ชุมชน 
* พัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนมีความอยูดีมีสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  6 ดาน มีดงัตอไปนี ้

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางสันติสุข 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชวีิตประชาชนดานสุขภาพและสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
3.  ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความยัง่ยืนทางดานเศรษฐกิจ 
4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบคมนาคม 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร  กลยุทธและทิศทางการพัฒนาอําเภอ 
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  4  ป  (พ.ศ.  2554-2557) 

โดยแยกตามยทุธศาสตร ดังตอไปนี ้

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางสันติสุข 

1.1.  เสริมสรางความมั่นคงและปลอดภัยแกประชาชนในทุกพื้นท่ีอําเภอรามัน 
• กลยุทธ 

1.  ปองกันและดูแลความไมสงบเรียบรอยที่เกดิขึ้นในพื้นที่ใหประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 
2.  พัฒนาและเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภยัแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบในพืน้ที่ 

 3.  การปราบปรามผูกอความไมสงบในพื้นที่ 
 4.  การตอสูและรวมพลังเพือ่ตอตานและเอาชนะยาเสพติดที่เกิดขึน้ในพื้นที ่
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• ทิศทางการพฒันา 
 1. โดยการระงบัเหตุรายที่เกดิขึ้นรายวันในพื้นที่ใหหมดไป 
 2.  ปรับแนวความคิด ความเชื่อของประชาชน  และสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกประชาชน 

3.  เสริมสรางความเขมแขง็แกภาครัฐและทาํใหเกิดการมีสวนรวมระหวางประชาชนกับหนวย งานของรัฐ 
 4. การพัฒนาคณุภาพทางการศึกษาแกประชาชน  ดานสังคม  และดานเศรษฐกิจ 

5.  เพิ่มมาตรการหรือสงเสริมประสิทธภิาพในดานการขาวแกประชาชนในพืน้ที่ในการใหความรวมมือกบัภาครัฐ 

1.2.  นโยบายนํารามันสนัตสิุข 
• กลยุทธ 

 1.  ดวยการสรางความเขาใจใหเกิดขันแกประชาชน 
 2.  ลดความหวาดระแวง  ระหวางกันและกนั 
 3.  สรางความยุติธรรมใหเกดิขึ้นแกประชาชนโดยเทาเทยีมกัน 
 4.  นํารามันสูความสันติสุขในทุกพืน้ที่อําเภอรามัน 
 

• ทิศทางการพฒันา 
 1.  ทําความเขาใจทุกภาคสวนในการที่จะหันมาใหความรวมมือกัน 
 2.  ลดความหวาดระแวงระหวางกัน  สรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับประชาชน 
 3.  การปฏิบัติตอบุคคลทุกเพศทุกวยัไมเลือกปฏิบัติ ใหความเทาเทยีมกัน 
2.  ยุทธศาสตรการพฒันาคณุภาพชีวิตประชาชนดานสุขภาพและสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

• กลยุทธ 
1.  สงเสริมหรือสรางเสริมใหประชาชนมพีฤติกรรมที่ถูกตองตามทํานองครองธรรม 

 2.  สงเสริมและพัฒนาใหเกิดความมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการทีจ่ะมารวมมือกนั 
 3.  พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยการสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหเกิดขึ้น 
 4.   พัฒนาและสงเสริมในระบบดานสวัสดกิารทีจ่ดัใหแกประชาชนใหไดรับบรกิารที่ทั่วถึงและเปนธรรม 
 5.  พัฒนาระบบการบริการใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

• ทิศทางการพฒันา 
 1.  ดวยการเสรมิสรางความเขม็แข็งใหเกิดขึน้แกชุมชนในการแกไขปญหาทีเ่กดิขึ้นในพื้นที ่
 2.  ขยายเครือขายไปสูทุกภาคสวนในพื้นที่ใหเกิดความมีสวนรวมในอันทีจ่ะนําไปสูความสงบใหเกดิขึ้น 
 3.  พัฒนาใหมคีวามเปนเลิศในการบริหารจดัการดานสุขภาพใหไดรับบริการที่ทั่วถึงเทาเทียมกนั 
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 3.  ยุทธศาสตรดานการเสรมิสรางความยัง่ยืนทางดานเศรษฐกิจ 
• กลยุทธ 

1.  เสริมสรางภูมิคุมกันดานเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนใหเกิดการออมขึ้นในทุกครวัเรือน 
 2.  พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีงานทํา 
 3.  พัฒนาดานการตลาดและสนับสนุนในผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นในชุมชน/หมูบานของอําเภอรามัน 
 4.  เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการแปรรปูผลิตภัณฑทางการเกษตร 
 5.  เพิ่มประสิทธิภาพและสงเสริมการพัฒนาใหประชาชนมีทักษะในดานฝมอืแรงงาน 

• ทิศทางการพฒันา 
 1.  กํากับดแูลใหทุกภาคสวนใชแผนงบประมาณเปนเครือ่งมือในการบริหารอยางเครงครัด 
 2.  กําหนดจุดยืนทางดานเศรษฐกิจเปนเปาหมายในการพัฒนา  เชน  รามันเมืองแพะ 

3.  กํากับดูแลการประสานงานหนวยงานในสังกัดใหใชระบบขอมูลแผนงานการติดตามประเมินผล
รวมกันอยางเปนระบบ 

 4.  พัฒนาฝมือทางดานแรงงานใหมีศกัยภาพพรอมทั้งขยายโอกาสใหประชาชนมีงานทํา 

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการสงเสริม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
• กลยุทธ 

 1.  เร่ิมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหกลับคนืความสมบูรณ 
2. จัดการดานทรัพยากรน้าํ แหลงน้าํตามธรรมชาตใิหสดชืน้กลับคืนสูระบบนิเวศที่ดีตอไป และเกิดการบูรณา

การน้ําอยางมีระบบ 
 3. จัดการบริหารดานขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในพื้นที่ใหเกดิความสะอาดและมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

4.  จัดการฝกอบรมหรือพฒันาใหองคกรหรือประชาชนในพื้นที่พัฒนาดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
• ทิศทางการพฒันา 

1. สงเสริมและฟนฟูทรัพยากรปาไมตามธรรมชาติใหเกิดความอุดมสมบูรณและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2. พัฒนา  ฟนฟู แหลงน้ําตามธรรมชาติ สําหรับหมูบานชุมชนที่ขาดแคลนแหลงน้ําสําหรับการ
อุปโภค บริโภค 

 3.  สนับสนุนและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.  สรางความรู ความเขาใจ ใหประชาชนในพื้นที่ใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคาของ

การทองเทียวเชิงนิเวศ 
5.  จัดการดานการทองเทียวเชิงนิเวศแลวใหตระหนักคณุคาทรัพยากรธรรมชาติไมใหทําลายรวมทั้งวิถี

วัฒนธรรมชุมชนลานิยมที่ดขีองชุมชน 
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5.  ยุทธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบคมนาคม  
• กลยุทธ 

1.  การพัฒนาดานสาธารณปูโภคพื้นฐานระบบคมนาคมทั้งในเขตเมอืงยะลาและอาํเภอรามัน  และใน
ทุกตําบลทุกพืน้ที่ของอําเภอรามันหรือทั้งแนวเขตติดตอ 

 2.  พัฒนาเสนทางการคมนาคมเพือ่ประโยชนในการตดิตอหรือการขนสงใหมีความสะดวกยิ่งขึน้ 
• ทิศทางการพฒันา 

 1.  พัฒนาประสิทธิภาพดานการบริการโครงสรางพื้นฐาน 
 2.  พัฒนาทั้งระบบใหเกิดการบูรณาการที่นําไปสูการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 

3.  จัดระบบบริหารจัดการ  การบริการ รวมทั้งระบบดานคมนาคมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อ
ประโยชนและสงผลตอการพัฒนาตอไป 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
• กลยุทธ 

1.  ดานการพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐานใหแกเยาวชนใหไดรับการบริการดานการศึกษาอยางเทาเทียมกัน
โดยไมเลือกปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

2.   การพัฒนาดานศาสนาในทกุ ๆ  ศาสนาใหไดรับการฟนฟแูละสืบทอดศาสนามใิหเสื่อมหรือสูญไป 
3.  ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการฟนฟวูัฒนาธรรม  ดํารงรักษาไวซ่ึงประเพณีทองถ่ินของตนใหเกิดการ

หวงแหนรกัษามิใหสูญหาย  เพื่อใหคนอนชุนรุนตอไปไดมีวัฒนธรรมทีด่ีงามตอไป 
• ทิศทางการพฒันา 

 1.  การแกไขปญหา การขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ หรือการเรียนควบคูศาสนา 
2.  สนับสนุนสงเสริมใหชุมชน  หมูบาน ทองถ่ิน ประชาชน  องคกรตางๆ หรือหนวยงานของรัฐใหมี

การรวมกันจัดกิจกรรมที่สงเสริมดานศาสนาและดานวัฒนธรรม 
3.  ขยายโครงการดานศาสนา  วัฒนาธรรมไปสูชุมชน   ประชาชนในพื้นที่ไดตระหนักและเห็นคุณคา

ทางดานวัฒนธรรมหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

66..    ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวดัภาคใตชายแดน  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวดัภาคใตชายแดน  ((กลุมท่ี  กลุมท่ี  11) )       นราธิวาส  ปตตาน ี ยะลานราธิวาส  ปตตาน ี ยะลา 

 6.1  วิสัยทัศน  : “ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อิสลามศึกษานานาชาต ิ  การคาชายแดนกับ
ประเทศ  เพื่อนบานและโลกมุสลิม  บนพื้นฐานแหงคุณภาพชีวติที่ดี  และดินแดนแหงสันติสุข” 

 6.2   เปาประสงค 
1.  เพิ่มมูลคาสินคาออกอาหารฮาลาลในชวงป  2547-2550 ขึ้นรอยละ15-30 
2.  เพิ่มมูลคาการคาชายแดนรอยละ  10  ตอป 
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3.  เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวจาก  1.3  ลานคน  เปน 1.7  ลานคน 
4.  เพิ่มรายไดจากการทองเทีย่วจาก 4,688  ลานบาท  เปน  6,057  ลานบาท 
5.  เพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติขึ้นเปน  1,030  คน  ในชวงป  2547-2550 
6.  ควบคุมสถานการณความไมสงบเรียบรอย  โดยมีสถิติการเกิดคดอีาญา  3  กลุม อยูในเกณฑที่

สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 

 6.3   ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา 
1.   อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  โดย 

1.1  จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารฮาลาล  จ.ปตตานี 
1.2   การสนับสนุนการเปนศูนยกลางอาหารฮาลาล 

2.   การคาชายแดนและการทองเที่ยว  โดย 
  2.1  การเปดชองทางการคาชายแดน 
  2.2  การพัฒนาศักยภาพการสงออกสินคาเกษตร 
  2.3  การพัฒนาพื้นที่ดานชายแดน 
  2.4  พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องแตงกายมุสลิมสูตลาดโลก 
  2.5  การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
  2.6 การปรับปรุงขายคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่นบาน 
  2.7  การพัฒนาแหลงทองเทีย่ว 
  2.8  การบริหารจัดการการทองเที่ยว 

3.   ศูนยกลางอสิลามศึกษานานาชาติโดยพฒันาอิสลามศึกษาระดับอุดมศกึษาไปสูนานาชาติ 
4.    เสริมสรางความมั่นคง 

 6.4   แผนงานโครงการสําคญั 
1. อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  มีแนวคิดที่สําคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขนัในตลาดฮาลาล  

อาศัยความเกี่ยวพันกับโลกมสุลิม  เชื่อมโยงปจจยัการผลิตจาก Cluster  อ่ืน ๆ  และภายในกลุมจงัหวัด  โดยมี
โครงการที่สําคัญ  เชน  โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่ปตตานี 

2.  การคาชายแดนและการทองเที่ยว  มีแนวคิดที่สําคัญเพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดน และรายไดจากการ
ทองเที่ยวชายแดนระหวางกลุมพื้นที่จังหวัดกับประเทศเพื่อนบานมีโครงการหลักเชน  โครงการเปดดานบูเกะตา  อ.
แวง  จ. นราธิวาส  เพื่อเปดชองทางทางการคากับภาคตะวันออกของมาเลเซีย 

3.  พัฒนาอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูนานาชาติมีแนวคิดที่สําคัญเพื่อเปนศูนยกลางการ
อิสลามศึกษาในภูภาคทดแทนการไปศึกษาตอที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย   มีโครงการที่สําคัญ  เชน  โครงการ
พัฒนาวิทยาลัยอิสลามยะลา  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และปจจัยเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชา
อิสลามศึกษา  โครงการกอสรางศูนยบริหารกิจการอิสลามนราธิวาส  (วิทยาลัยอิหมาม) 
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4. การเสริมความมั่นคง  มแีนวคดิที่สําคัญเพื่อเปนปจจยัพื้นฐานในการสงเสริมใหยทุธศาสตรการ
แขงขัน  3  ประเด็นขางตน  ประสบความสําเร็จ  

77..    นโยบายการพันโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่นฒนาของผูบริหารทองถิ่น  
 นโยบายการพฒันาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

1. ดานการบรหิารการจัดการ 
1.1 สนับสนุนและสงเสริมการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 
1.2 สนับสนุนและสงเสริมให อบต. เปนศูนยขอมูลเทคโนโลยีและการสื่อสารของทองถ่ินทุกรูปแบบ 
1.3 เรงรัดพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตรกําลังคน 
1.4 ใหความรวมมือกับสวนราชการ รัฐวิสาหกจิ และกลุมอาชีพตาง ๆ  ในการพัฒนาทองถ่ินในทุก ๆ  ดาน 

2. ดานการพฒันา “บําบัดทุกข  บํารุงสุข  และแกปญหาของประชาชน” 
2.1  แนวนโยบายทั่วไป  คือ  มุงเนนการพฒันาแบบยัง่ยนื 

2.1.1. สนับสนุนการพัฒนาภายใตนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.2  นโยบายการพัฒนาเฉพาะดาน  แยกไดดังนี ้
2.2.1  ดานการศึกษา 

2.2.1.1  สนับสนุนดานการศึกษาทุกรูปแบบ 
2.2.2   ดานการการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการสงเสริมอาชีพของประชาชน 

2.2.2.1 สนับสนุนและสงเสริมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  การจัดตั้งศูนยจําหนาย
สินคาชุมชน การเกษตรอินทรีย การสงเสริมอาชีพของกลุมอาชีพตาง ๆ   

2.2.2.2  สงเสริมการปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพสนิคาทางการเกษตร 
2.2.2.3  สงเสริมการจัดตั้งตลาดการเกษตรเพื่อสงเสริมสินคาของชุมชนและศูนยคัดแยก

ไมผลของชุมชน 
2.3  ดานสงัคม       

2.3.1  สงเสริมจัดตั้งกองทนุผูสูงอายุและคนพิการ  และกองทุนผูมีฐานะยากจน 
2.4  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

2.4.1 สนับสนุนการสรางและบํารุงเสนทางคมนาคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตาง ๆ ใหทั่วถึง พรอมวางแผนการจัดระบบการผังเมือง/ตําบลกาลอ 

2.4.2  จัดใหมกีารบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางอยางทั่วถึง 
2.4.3  จัดใหมนี้ําสะอาดหรือการประปา 
2.4.4  จัดใหมกีารบํารุงทางระบายน้าํ 
2.4.5  จัดใหมตีลาด 
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2.5  ดานการกฬีาและนันทนาการ 
2.5.1  สงเสริมกิจกรรมกฬีาระดับชุมชนและโรงเรียน 
2.5.2  สงเสริมและสนับสนนุการแขงขันกฬีาระดับตําบลและจังหวัด 
2.5.3  จัดใหมแีละบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา  การพกัผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

2.6  ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
2.6.1  สนับสนุนและสงเสรมิในการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด 

2.7  ดานศาสนาและวัฒนธรรม 
2.7.1  สงเสริมและสนับสนนุจารีตประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
2.7.2  สงเสริมและสนับสนนุจารีตประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
2.7.3  สงเสริมและจัดใหมีสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนฌาปนสถานดานจารีต

ประเพณีอยางมีระบบ 
2.8  ดานสาธารณสุข 

2.8.1 สนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน 
2.8.2  ควบคุมและปองกันโรคติดตอตาง ๆ  

2.9  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.9.1   สงเสริมและสนับสนุนฟนฟูสภาพแวดลอม  ปองกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไป  

ตลอดจนสนับสนุนการปลูกปา 
2.9.2   บริหารและจัดการสิ่งแวดลอมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ

การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนภายในทองถ่ิน 
2.9.3  สงเสริมและสนับสนนุกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของชุมชนภายในทองถ่ิน 
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สวนที่  สวนที่  55  

บัญชีโครงการพัฒนาบัญชีโครงการพัฒนา  
 
  มีองคประกอบดังนี ้

1. บัญชีสรุปโครงการการพฒันาแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557 
2. รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 วัตถุประสงคการพัฒนาในแตละแนวทางการพฒันา 
  เปาหมายของการพัฒนา 
 งบประมาณและที่มา 
 ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาบัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป แผนพัฒนาสามป ((  พพ..ศศ..  22555555  ––  22555577  ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

ยุทธศาสตร 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
1) ยุทธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวติ 
     1.1 สงเสริมการพฒันาอาชีพ 
     1.2 สงเสริมสวัสดิการสังคม 
     1.3 สงเสริมการศกึษาในระบบและนอกระบบ 
     1.4 สงเสริมการสาธารณสุข 
     1.5 สงเสริมการกีฬาและจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 
 

4 
6 
4 
4 
2 

 
 

290,000 
912,800 

1,545,000 
210,000 
180,000 

 
 

4 
6 
4 
6 
3 

 
 

290,000 
912,800 

1,545,000 
480,000 

1,380,000 

 
 

5 
6 
4 
5 
3 

 
 

358,500 
912,800 

1,545,000 
230,000 

1,380,000 

 
 

13 
18 
12 
15 
8 

 
 

938,500 
2,738,400 
4,635,000 
920,000 

2,940,000 
รวม 20 2,928,800 23 4,607,800 23 4,426,300 66 12,171,900 

 
2) ยุทธศาสตรการพฒันาหมูบาน/ชุมชนนาอยู 
     2.1 การคมนาคม 
     2.2 การจดัสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
     2.3 การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 
 

 
 

5 
2 
9 

 
 

3,222,500 
1,300,000 
5,844,000 

 
 

13 
4 
14 

 
 

8,312,000 
4,750,000 
6,410,000 

 
 

10 
2 
10 

 
 

7,410,000 
250,000 

4,490,000 

 
 

28 
8 
33 

 
 

18,944,500 
6,300,000 
16,744,000 

รวม 16 10,366,500 31 19,472,000 22 12,150,000 69 41,988,500 
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ยุทธศาสตร 

 
ป 2555 

ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางและรักษา ความสงบเรียบรอย 
     3.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
     3.2 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกนั 
           บรรเทาสาธารณภยั 
     3.3 การปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

 
5 
2 
 

2 

 
230,000 
90,000 

 
290,000 

 
5 
3 
 

3 

 
230,000 
80,000 

 
310,000 

 
5 
1 
 

3 

 
230,000 
20,000 

 
310,000 

 
15 
6 
 

8 

 
690,000 
190,000 

 
910,000 

รวม 9 610,000 11 620,000 9 560,000 29 1,790,000 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

     4.1 การสงเสริมและพฒันาบุคลากรและเพิ่มประสิทธภิาพ 
            การบรหิารองคกร 
     4.2  สงเสริมการรับรูขอมลูขาวสาร และการ   
           ประชาสัมพันธ 
     4.3 สงเสริมการอนุรกัษศิลปะ  ศาสนา วัฒนธรรม และ 
           ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

 
 

4 
 

2 
 

11 

 
 

955,000 
 

100,000 
 

365,000 

 
 

4 
 

3 
 

9 

 
 

310,000 
 

150,000 
 

530,000 

 
 

2 
 

3 
 

10 

 
 

550,000 
 

140,000 
 

960,000 

 
 

10 
 

8 
 

30 

 
 

1,815,000 
 

390,000 
 

1,855,000 

รวม 17 1,420,000 16 990,000 15 1,650,000 48 4,060,000 
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ยุทธศาสตร 
 

 
ป 2555 

ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
 

5.1 การสรางจติสํานึกและการมีสวนรวมในการอนรุักษ 
5.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 

 
 

1 
2 

 
 

40,000 
50,000 

 
 

1 
2 

 
 

20,000 
250,000 

 
 

1 
1 

 
 

20,000 
10,000 

 
 

3 
5 

 
 

80,000 
310,000 

รวม 3 90,000 3 270,000 2 30,000 8 390,000 

รวมทั้งสิ้น 65 15,414,300 84 25,959,800 71 18,816,300 220 60,400,400 
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รรายละเอียดโครงการการพัฒนาายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  11      ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
แนวทางที่แนวทางที่    11    แนวทางแนวทางสงเสรมิการพัฒนาอาชีพของประชาชนและองคกรในชุมชนสงเสรมิการพัฒนาอาชีพของประชาชนและองคกรในชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีมา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการสงเสรมิอาชีพเกษตรแบบพอเพียง 
 

 เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริมนอก 
เหนือจากการประกอบอาชีพหลกั 

ประชาชน 
หมูที่ 1-4 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

2 โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุม
อาชีพและสนับสนุนอาชีพเสริมใหกับกลุม
อาชีพ 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ประกอบอาชีพเปนกลุมอาชีพ 

สนับสนุนอาชีพแกกลุมสตรี
และเยาวชน 

150,000 
(อบต.) 

150,000   
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

3 โครงการสงเสรมิผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ 

เพื่อสนับสนุนใหเปนสินคา OTOP ประชาชน 
หมูที่ 1-4 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

4 โครงการสงเสรมิและสนับสนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยทีางการเกษตรประจาํตําบล 

เพื่อใหศูนยถายทอด ฯ  มีศกัยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ศูนยถายทอด ฯ 
 

- - 68,500 
(อบต.) 

ศูนยถายทอด ฯ  มี 
ศกัยภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

5 โครงการฝกอบรมคณะกรรมการศูนยถายทอด
เทคโนโลยทีางการเกษตรประจาํตําบล 

เพื่อใหคณะกรรมการมคีวามรู
เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ 
ศูนยถายทอด 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

คณะกรรมการมีความรู
มีศกัยภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  
องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

  
ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  11      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางที่  แนวทางที่  22    งานสวัสดิการสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี คนชงานสวัสดิการสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสรา และผูดอยโอกาส  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

เพื่อใหผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 103  คน 
 

678,800 
(อบต.) 

678,800 
(อบต.) 

678,800 
(อบต.) 

ผูสูงอายุมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เพื่อใหคนพิการมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 19  คน 
 

114,000 
(อบต.) 

114,000 
(อบต.) 

114,000 
(อบต.) 

คนพิการมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
 

เพื่อใหผูปวยเอดสมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ผูปวยเอดสในตาํบลกาลอ 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ผูปวยเอดสมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

4 โครงการ ฌาปณกิจสงเคราะห เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดทําศพ
และอื่น ๆ ตามพิธีกรรม 
 

หมูที่ 1 – 4 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

เปนคาใชจายในการ
จัดทําศพ  ตาม
พิธีกรรม 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

5 สงเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมวันผูสูงอายุ
แหงชาต ิ

เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพณี 
 

จํานวน  1 ครั้ง  
 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประเพณีศาสนา
ไดรับการสืบทอด 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

6 โครงการกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อปลูกฝงวิถีการดาํเนินชีวิตที่ดี  
ในครอบครัว 

จํานวน  1  ครั้ง 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

วิถีชีวิตในครอบครัว 
ดีขึ้น 

สํานักงาน 
ปลดั อบต. 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  11      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางที่  แนวทางที่  33    สงเสริมการศึกษาสงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบในระบบและนอกระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการสงเสรมิและสนับสนุนโรงเรียน 
ตาดีกา(วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน) 
 

เพื่อสนับสนุนโรงเรียนตาดกีา โรงเรียนตาดกีา 
หมูที่  1-4 

 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

โรงเรียนตาดกีามีการ
จัดการเรียนการสอน
ที่มีศกัยภาพมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
 (โรงเรียน สพฐ. โครงการถายโอน) 

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ด ี
 

ร.ร.บานกาลอ ม.3 
ร.ร.ธารแร ม.1 

 

640,000 
 

640,000 
  

640,000 
  

นักเรียนมีโภชนาการ
ที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

3 โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน
(โรงเรียน สพฐ. โครงการถายโอน) 

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ด ี
 

ร.ร.บานกาลอ ม.3 
ร.ร.ธารแร ม.1 

 

845,000 
 

845,000 
   

845,000 
   

นักเรียนมีโภชนาการ
ที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

4 
 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ 

เพื่อสนับสนุนใหชุมชนจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง 

นักเรียน ร.ร.ธารแร  ร.ร.
บานกาลอ และเยาวชนใน

พื้นที่ 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ชุมชนมีความ
เขมแข็งขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  11      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางที่  แนวทางที่  44    สงเสริมการสงเสริมการสาธารณสุข รักษาพสาธารณสุข รักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอตาง ๆ ยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอตาง ๆ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการปองกนัและควบคุมโรคติดตอ 
ตาง ๆ  

เพื่อใหประชาชนรูจักปองกันโรค
ตาง ๆ   

ประชาชน 
หมูที่  1-4 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนไมเปนโรค
และมีสุขภาพทีด่ ี

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

2 โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการ 
แกปญหาสุขภาพจิตในชุมชน 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพจิตทีด่ ี ประชาชน 
หมูที่  1-4 

- - 20,000 
(อบต.) 

ประชาชนมี
สุขภาพจติที่ด ี

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

3 โครงการทาํเตาเผาขยะ  เพื่อใหสถานีอนามัยมีเตาเผาขยะ   เตาเผา 1 แหง 
(อุดหนุน) 

- 20,000 
(อบต.) 

- สถานีอนามัยมีเตาเผา
ขยะ 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

4 โครงการจัดซื้อยนูิตทําฟน บริการใหทันตกรรมแกประชาชน
ในพื้นที่ตําบลกาลอ 

จํานวน  1  เครื่อง - 250,000 
(อบต.) 

- ประชาชนไดบริการ 
ทันตกรรมอยางทั่วถึง

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

5 โครงการสาธารณสุขมูลฐานระดับหมูบาน 
(โครงการถายโอน) 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
สถานีอนามัยประจําตําบลกาลอ 

สาธารณสุขมลูฐาน 
หมูที่ 1-4 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

การปฏิบตัิงานมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

6 โครงการดูแลสขุภาพผูสูงอายุและกิจกรรม
วันผูสูงอายุแหงชาต ิ

เพื่อใหผูสูงอายุและผูดูแลมีความรู
ในการดูแลสุขภาพ   

ผูสูงอาย ุ
หมูที่  1-4 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

ผูสูงอายุ/ผูดูแลมคีวามรู
ในการดูแลสุขภาพ 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

7 โครงการพัฒนาศกัยภาพ อสม. และ 
สนับสนุนกิจกรรม ศสมช 

เพื่อให อสม.มีความรูสามารถปฏิบัติ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
พัฒนางาน ศสมช. 

อสม.และศสมช. 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

อสม.สามารภ 
ปฏิบัติงานอยางมี 
ประสิทธิ์ภาพ 

สํานักงาน 
ปลดั อบต. 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  
องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

  
ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  11      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางที่  แนวทางที่  55    สงเสริมการกีฬสงเสริมการกีฬา และจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจา และจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาหมูบาน เพื่อประชาชนในหมูบานมีอุปกรณ
กีฬาสาํหรับเลนกีฬาอยางเพียงพอ 

หมูที่  1-4 40,000 
(อบต.) 

 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมูบาน
มีอุปกรณกีฬาสาํหรับ
เลนกีฬาอยางเพียงพอ

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬาประจํา
ตําบล  

เพื่อใหสนามกีฬาสามารถใชงานได
ยาวนาน 

1  แหง 
 

- - 500,000 
(อบต.) 

สนามกีฬามีสภาพที่ดี
 

สวนโยธา 

3 โครงการจัดสวนสุขภาพเพื่อออกกาํลังกาย
และพักผอนหยอนใจ 

เพื่อใชเปนที่พักผอนหยอนใจ 
 
 
 

1  แหง 
 

- 1,200,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีสถานที่
ออกกาํลังกายและ
พักผอนหยอนใจ 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

4 โครงการการแขงขันกีฬาระดับหมูบาน 
ตําบล/อาํเภอ 

เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน ประชาชน 
หมู 1-4 

140,000 
(อบต.) 

140,000 
(อบต.) 

140,000 
(อบต.) 

รูจักใหอภัยรูแพรู
ชนะมีน้ําใจเปน
นักกีฬา 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  
องคการบริหารสวนองคการบริหารสวนตําบลกาลอตําบลกาลอ  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  22      ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยูยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยู  
แนวทางที่  แนวทางที่  11    แนวทางการพฒันาการคมนาคมแนวทางการพฒันาการคมนาคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. 
 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ มีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

 

สายซานอจาเราะห(เพิ่มเติม) 
หมูที่ 1 กXย = 5 ม.X 300 ม. 

720,000  
(อบต.)  

- - ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็ว และสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 

สายบลูกาซาแก-ลูโบะ       
หมูที่ 2  กXย= 4 ม.X500  ม. 

- - 920,000 
(อบต.) 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็ว และสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 

สายซาแง –ปากทางเขาทํานบ 
หมูที่ 3 กXย = 4 ม.X70 ม. 

- 192,000  
(อบต.) 

- ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็ว และสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 

สาย 3 แยกหลังมัสยิดแบหอ  
หมูที่ 1  กXย= 4 ม.X100 ม. 

- 250,000 
(อบต.)  

- ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็ว และสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 

สายกูแบบูรง(ตอ รพช.เดิม) 
 หมูที่ 1  กXย = 4 ม. X 800 ม. 

- 1,450,000 
(อบต.) 

- ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็ว และสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 

สายบือแนกดูง – บลีเม็ง  
หมูที่ 2  กXย = 5 ม. X 300 ม. 

- - 720,000  
(อบต.)  

ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็ว และสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 

สายกโูบร-ตือลาฆอบาซาบาตอ
หมูที่ 3 กวาง 4 ม.ยาว  500  ม. 

- - 1,000,000  
(อบต.) 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็ว และสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  
องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  22      ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยูยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยู  
แนวทางที่  แนวทางที่  11    แนวทางการพฒันาการคมนาคมแนวทางการพฒันาการคมนาคม ((ตอตอ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2 โครงการกอสรางถนน คสล.(ตอ) 
 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ มีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

สายหนาศาลเจา – ซอยบาน
เปาะซู ม.1 กXย = 4 ม.X160 ม 

- 
 

 

450,000 
(อบต.) 

 

- 
 
 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็ว และสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 

3 โครงการกอสรางทางเทา คสล. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ มีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

สายโตะเมาะแบะ-ดือรือแยปู
โง หมูที่ 3 กวาง 1.50 เมตร  
ยาว 0.300  ก.ม. 

202,500  
(อบต.)  

- 
 

- 
 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็ว และสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 

สายบือแนบูรงฮาตู –ทํานบ 
หมูที่ 3  ถนนกวาง 2.00 ม.  
ยาว 0.150  ก.ม. 

- 120,000 
(อบต.) 

- ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็ว และสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 

สายพงกาตา หมู 2  2.00 ม. 

ยาว 0.150 ก.ม, 

- - 120,000 
(อบต.) 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็วและสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  
องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  22      ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยูยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยู  
ดดแนวทางที่  แนวทางที่  11    แนวทางการพัฒนาการคมแนวทางการพัฒนาการคมนาคมนาคม  ((ตอตอ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการบกุเบิก ถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ มีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

สายจาเราะตือมหุ-พงตียา-บูโล 
หมู 4 กXย = 6 ม.X 5 ก.ม. 

4,00,000  
(อบต.อบจ.) 

- - การคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 
 

สายพงกาตา – กาปง ม.2 กวาง
5 เมตร  ยาว 1  ก.ม. 

- 800,000 
(อบต.) 

- การคมนาคมรวดเร็วรอย
ละ 60 ของ คร.ทั้งหมด 

สวนโยธา 
 

สายปาเระตือเงาะห 
หมูที่ 2  กXย = 4 ม.X 800  ม. 

- - 
 

650,000    
(อบต.) 

การคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 
 

สายดูซงราแม-ลาแล ม.2 
ก Xย = 5.00 X 1,000 ม 

- 450,000    
(อบต.) 

- ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

สายพงกาตา-ขึ้นเขา ม.2 
กXย = 4 X 300 ม. 

 (ฝงทอเหลี่ยม คสล.) 

- 250,000 
(อบต.) 

- 

 

การคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

สายปาดูแว-ทํานบ ม.3 
กXย = 3.00 X 2,500 ม. 
 (ฝงทอเหลี่ยม คสล.) 

 

- 
 

1,250,000   
(อบต. 

- 

 

การคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา 
แผนพัแผนพัฒนาสามป  ฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  22      ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยูยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยู  
แนวทางที่  แนวทางที่  11    แนวทางการพฒันาการคมนาคมแนวทางการพฒันาการคมนาคม ((ตอตอ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2 โครงการบกุเบิก ถนนลูกรัง (ตอ) เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ มีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

สายทํานบ-พงอุยิม.3 
ก Xย = 5 ม. X 1.5 กม. 

- - 950,000   
(อบต.) 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

สายไอหเปห หมูที่ 1  
กXย = 4 ม.X 3 กม.  

- 1,450,000  
(อบต.) 

- ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

ขางมัสยิด หมู 4  
กXย = 4 ม.X 1.3 กม. 
(พรอมคูระบายน้ํา) 

- - 1,400,000   
(อบต.) 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

สายอนุรักษ-บานใหม ม.2   
กXย = 4 ม.X 1 กม. 

650,000  
(อบต.) 

- - ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

สายไอรตาโลร-บลกูาซาแก  
หมู 2 กXย = 4 ม.X 2 กม. 

- 1,250,000   
(อบต.) 

- ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

สายศาลาประปา-ดูซงแรแน 
หมู 2 กXย = 4 ม.X 3 กม. 

- - 1,450,000   
(อบต.) 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

สายกโูบรโตะฆือมุ ม.4 
ก Xย = 4 ม. X 400 ม. 

- - 200,000    
(อบต.) 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

   สายสานอจาเราะ-บานซิน 
ม.1 กxย= 4x3,000 ม. 

1,400,000 
(อบต.) 

- - ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็ว 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  
องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  22      ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยูยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยู  
แนวทางที่  แนวทางที่  11    แนวทางการพฒันาการคมนาคมแนวทางการพฒันาการคมนาคม ((ตอตอ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

3 โครงการบกุเบิก ถนนลูกรัง (ตอ) เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ มีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

สายตะโละบาดง-โตะเมาะ
แบะ ม.3 กXย = 4 ม.X 2 กม.

1,250,000    
(อบต.) 

- - ครัวเรือนมีการคมนาคม
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

4 โครงการขยายทางเทา คสล. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ มีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

สายบือแนกาปง หมูที่ 1 ถนน
กวางขางละ 0.50 ม. ยาว 

0.300  ก.ม 

- 250,000   
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีทางเทาใช
ในการสัญจรไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว 

สวนโยธา 

5 โครงการซอมแซมถนน คสล.และเพิ่มเติมทอ
ระบายน้ํา 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ มีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

สายบือแนกาปง-บูโล  
หมูที่ 1  กวาง 4  ม.ยาว 500 ม. 

  - 
 

150,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมกีาร
คมนาคมรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

สายบานซาแง ม.3 กxย= 
4.00 ม.  x 400 ม. 

- - 250,000 
(อบต.) 

ประชาชนมกีาร
คมนาคมทีเร็วขึ้น 

สวนโยธา 
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รรายละเอียดโครงการการพัฒนาายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบองคการบริหารสวนตําบลกาลอริหารสวนตําบลกาลอ  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  22      ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยูหมูบานและชุมชนนาอยู  
แนวทางที่  แนวทางที่  22    การการจัดสาธารณปูโภค จัดสาธารณปูโภค และสาธารณูปการและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1  โครงการปรับปรุง ซอมแซมและตอเติมทอ
น้ํา ระบบประปาหมูบานและประปาภูเขา 

 

เพื่อใหประชาชน มีน้ําสะอาดสาํหรับ
ใชอุปโภค บริโภคไดอยางเพียงพอ 

ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบานและประปา
ภูเขา หมูที่ 1 – 4  

100,000   
(อบต.) 

100,000   
(อบต.) 

100,000   
(อบต.) 

ประชาชนมีน้ําสะอาด 
สําหรับใชอุปโภคบริโภค

สวนโยธา 

2 โครงการขยายเขตแลละตอเติมทอน้ํา ระบบ
ประปาหมูบานและประปา ภูเขา 

เพื่อใหประชาชน มีน้ําสะอาดสาํหรับ
ใชอุปโภค บริโภคไดอยางเพียงพอ 

ตอเติมทอประปาภูเขา 
ไอตาโลร หมูที่ 2 

- 
 

100,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้ําสะอาด 
สําหรับใชอุปโภคบริโภค

สวนโยธา 

ขยายเขตระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 1 – 4 

- 100,000  
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้ําสะอาด 
สําหรับใชอุปโภคบริโภค

สวนโยธา 

3 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะหมูบาน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ มีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

ภายหมูบาน หมูที่ 1- 4 
สายบาซาบาเยาะหมูที่ 2 

1,200,000  
(อบต.) 

- - ครัวเรือนทั้งหมดมี
ไฟฟาใชอยางถั่วถึง  

สวนโยธา 

4 โครงการตดิตั้งไฟฟาแสงสวางริมถนน/
ปรับปรุงซอมแซม 

เพื่อใหมีแสงสวางกับประชาชนที่
สัญจรไปมาในเวลากลางคืน  

สายกโูบรซาแง สายกูโบร ม. 
2, กูโบร ม.3, สายใน
หมูบาน ม.1 ม.2 และม. 4 

- 
 

- 150,000  
(อบต.) 

ครัวเรือนที่สัญจรไป 
มาเวลากลางคืน มี

ไฟฟาใช 

สวนโยธา 

5 โครงการกอสรางแทงน้ําขนาดใหญ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาดสาํหรับ
ใชอุปโภค บริโภคไดอยางเพียงพอ 

หมูที่ 2 ตําบลกาลอ 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

- 4,450,000  
(อบต.สนง.

ทรัพยากรน้ํา) 

- ประชาชนมีน้ําสะอาด 
สําหรับใชอุปโภคบริโภค

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

ยุทธศาสตรที่  ศาสตรที่  22      ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยูยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยู  
แนวทางที่  แนวทางที่  33    การการผังผังเมืองและควบคมุอาคารเมืองและควบคมุอาคาร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.และ ทอ
เหลี่ยม คสล. 
 

เพื่อใหการระบายน้ําไดดี ไมเกิดน้ํา
ทวมขังในชวงฤดูฝน 

 

สายหนามัสยิด – หนาบาน
ผูใหญ ม. 3 กxลxย        

= 0.60 x.0.60 x 50.00 ม. 
(แบบมีฝาครอบ) 

250,000  
(อบต.) 

 

- - เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

สายหนาที่ทาํการ ผญบ.ม.1  
กxลxย= 0.60 x.0.60 x20.0ม.

(คูระบายน้ําพรอมถมดิน) 

- 

 

120,000 
(อบต.) 

 

- เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

สายทํานบ- บือแนโตะทอง 
ม.3 กxลxย= 0.60 x.1.00 
x150.0 ม.(คูระบายน้ํา) 

- - 250,000  
(อบต.) 

 

เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

สายโกตา-ทาเรือ ชวงบานแบหอ
หมู 1 ก x ล x ย =         

1.00 x 1.00 x 300.00 ม.  

300,000 
(อบต.)  

- - เกิดการระบายน้ําไดดี 
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  
องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

ยุทธศาสตรที่  ศาสตรที่  22      ยุทธศาสตรการยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยูพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยู  
แนวทางที่  แนวทางที่  33    การผังเมืองและควบคมุอาคาการผังเมืองและควบคมุอาคาร ร ((ตอตอ))  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1  โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.และ 
ทอเหลี่ยม คสล. (ตอ) 

 

เพื่อใหการระบายน้ําไดดี ไมเกิดน้ํา
ทวมขังในชวงฤดูฝน 

 

สายบานสะมะแอ ม.3 ก x ล 
x ย = 0.60 x.0.60 x 50.00 ม. 

(แบบมีฝาครอบ) 

- - 250,000  
(อบต.) 

 

เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

สายบานเปาะทัย – บานเปาะจ ิ
ม. 3 ก x ล x ย = 0.60 x.0.60 
x 100.00 ม. (แบบมีฝาครอบ)

- 
 

450,000  
(อบต.) 

- เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

สายหลังและขางมัสยิด ม.1  
ก x ล x ย = 0.50 x.0.50 x 
100.00 ม.( (คูระบายน้ํา) 

- 280,000 
(อบต.) 

- เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

สายบานอดีต อบต. ม.3 ก x ล
x ย = 0.60 x.0.60 x 100.00 ม. 

(คูระบายน้ํา) 

- 200,000  
(อบต.) 

 

- เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

สายหลังมัสยิดกาลอ ม.3  ก x
ล x ย = 0.80 x.0.80 x 200.00 ม.

( (คูระบายน้ํา) 

- 560,000 
(อบต.) 

- เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
ยุทธศาสตรที่  ศาสตรที่  22      ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยูยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยู  
แนวทางที่  แนวทางที่  33    การผังเมืองและควบคมุอาคารการผังเมืองและควบคมุอาคาร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1  โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.และ 
ทอเหลี่ยม คสล. (ตอ) 

 

เพื่อใหการระบายน้ําไดดี ไมเกิดน้ํา
ทวมขังในชวงฤดูฝน 

 

สายบานเวาะอีแม หมูที่ 4 
ก x ล x ย = 0.60 x.0.60 x 600. ม. 

420,000 
(อบต.) 

- - เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

สายกูแบบูรง หมูที่ 1  
ก x ล x ย = 3.00 x.3.00 x 

6.00 ม.( (ทอเหลีย่ม) 

- - 600,000 
(อบต.) 

เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

สายบือแนซาฆอ-สนามฟุตบอล
ม.4 ก x ล x ย = 0.60 x.0.60 x 
1,200.00 ม.   (คูระบายน้ํา) 

- - 

 

850,000 
(อบต.)  

เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

หัวสะพานทาํนบ กวาง 2 ม.    
สูง 2  ม. ยาว  5 ม.(ทอเหลี่ยม) 

- 
 

300,000 
(อบต.) 

 
- 
 

เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

2 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําไดดี ไมเกิดน้ํา
ทวมขังในชวงฤดูฝน 

สายทํานบ-ดือรแียแมเราะ   
ม. 2 ก x ล x ย = 3.00 x.1.00 

 
 

x 1,000.00 ม. 

- 350,000 
(อบต.) 

- 

 

เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 
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รรายละเอียดโครงการการพัฒนาายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
ยุทธศาสตรที่  ศาสตรที่  22      ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยูยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยู  
แนวทางที่  แนวทางที่  33    การผังเมืองและควบคมุอาคาร การผังเมืองและควบคมุอาคาร ((ตอตอ)) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา (ตอ) เพื่อใหการระบายน้ําไดดี ไมเกดิน้ํา
ทวมขังในชวงฤดูฝน 

 

สายบือแนกดูง-อนุรักษ ม.2ก x 
ล x ย = 0.60 x.0.60 x 1,500 ม. 

- - 1,200,000 
(อบต.) 

เกิดการระบายน้ําไดดี 
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

สายบาซาบาเยาะ  หมูที่ 2   
กวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 

ยาว 100.00 เมตร 

- 

 

300,000 
(อบต.)  

- เกิดการระบายน้ําไดด ี
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

3 โครงการขุดลอกลาํธาร เพื่อใหการระบายน้ําไดดี ไมเกดิน้ํา
ทวมขังในชวงฤดูฝน 

สายแบหอ ม.1 ก x ล x ย = 3.00
x.1.00 x 1,000.00 ม. 

- - 350,000  
(อบต.) 

เกิดการระบายน้ําไดดี 
น้ําไมทวมขัง 

สวนโยธา 

4 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ํา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 4  มี
สถานที่เพื่อพักผอนหยอนใจและเปน
แหลงทองเที่ยว 

ขุดลอกสระน้ําพรอมปรับปรุง
ภูมิทัศน ม. 4 จํานวน 1 แหง 

- 1,450,000   
(อบต.)  

- ประชาชน ม.4 มีสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

สวนโยธา 

ขุดลอกสระน้ําพรอมปรับปรุง
ภูมิทัศน(เพิ่มเตมิ) หมูที่ 3 

- - 300,000    
(อบต.)  

 

ประชาชน ม.3 / ม.2 มี
น้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
และใชเพื่อการเกษตร 

สวนโยธา 

5 โครงการกอสราง/ปรับปรุงซอมแซม ฝายกั้น
น้ํา คสล./ ฝายแมว (Check Dam) 

เพื่อใหการระบายน้ําไดดี ไมเกดิน้ํา
ทวมขังในชวงฤดูฝน 

กอสรางฝายกั้นน้ําโครงการ 80 
พรรษา 80 พันฝาย 

200,000 
(อบต.) 

- - ครัวเรือนระบายน้ําไดด ี
ไมเกิดน้ําทวมขงั 

สวนโยธา 

กอสรางฝายกั้นน้ํา คสล.สายลาํ
ธารบาตูฮาปา ม. 2  (กอสราง) 

- 400,000  
(อบต.) 

- ครัวเรือนระบายน้ําได
ดี ไมเกิดน้ําทวมขัง 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
ยุทธศาสตรที่  ศาสตรที่  22      ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยูยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานและชุมชนนาอยู  
แนวทางที่  แนวทางที่  33    การผังเมืองและควบคมุอาคาร การผังเมืองและควบคมุอาคาร ((ตอตอ)) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

5 โครงการกอสราง/ปรับปรุงซอมแซม ฝาย
กั้นน้ํา คสล./ ฝายแมว (Check Dam)(ตอ) 

เพื่อใหการระบายน้ําไดดี ไมเกิดน้ํา
ทวมขังในชวงฤดูฝน 

สายกโูบร – บูเกะกรูกุ 
 ม.4 (ปรับปรุงซอมแซม) 

- - 190,000 
(อบต.) 

ครัวเรือนระบายน้ําไดด ี
ไมเกิดน้ําทวมขงั 

สวนโยธา 

สายลําธารบูโล  ม.1  
(กอสราง) 

- 400,000  
(อบต.) 

- ครัวเรือนระบายน้ําได
ดี ไมเกิดน้ําทวมขัง 

สวนโยธา 

6 
 

 โครงการจดัทําแผนที่ภาษ ี เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจดัเก็บ
รายได 

จัดทําแผนที่ภาษ ี
จํานวน  1  แผนที่ 

- 1,000,000  
(อบต.) 

- เปนขอมูลสําหรบัการ
จัดเก็บรายได 

สวนโยธา 

7 โครงการถมดินรอบบริเวณอาคาร
สํานักงาน อบต. 

เพื่อให อบต.ทัศนียภาพสวยงามพรอม
อํานวยความสะดวกแกประชาชน 

จํานวน  1 แหง 
 

- 300,000 
(อบต.) 

- อบต.ทัศนียภาพสวยงาม
พรอมบริการประชาชน 

สวนโยธา 

8 โครงการกอสรางรั่วอาคารสํานกังาน 
อบต. 

เพื่อให อบต.มีรั่วรอบสํานักงาน 
พรอมบริการประชาชน 

สูง 1.50 เมตร  ยาว 200  
เมตร 

- 300,00 
(อบต.) 

- อบต.มีสํานักงานพรอม
บริการประชาชน 

สวนโยธา 

9 โครงการกอสรางรั่วมัสยิด เพื่อใหมัสยิดมีรั่วรอบๆขอบเขต
บริเวณ 

สูง 1.50 เมตร ยาว 100 
เมตร 

 

- - 500,000 
(อบต.) 

ทัศนียภาพสวยงาม
รอบๆขอบเขตมสัยิด 

สวนโยธา 
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10 โครงการกอสรางศูนยสาธารณสขุมูลฐาน 
ชุมชน (ศสมช) 

เพื่อใหมีศูนยมูลฐานประจําหมูบาน บานตะโละมีแย 
หมู 4 

- - 1,400,000 
(อบต.) 

 

เปนศูนยบริการที่ความรู
ใหกับประชาชน 

สวนโยธา 

11 โครงการกอสรางรั่วศูนยพัฒนาเด็กเลก็ เพื่อให ศพด. มีรั่วรอบขอบเขต
บริเวณ 

สูง 1.80 ม. ยาว 100.00 
ม. 

หมู 2 

400,000 
(อบต.) 

 

- - มีรั่วรอบๆขอบเขต
บริเวณ 

สวนโยธา 

12 โครงการกอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเลก็ เพื่อใหเด็กไดเคารพธงชาติพรอมๆกัน หมู 2 100,000 
(อบต.) 

- - มีเสาธงในบริเวณ 
ศพด. 

สวนโยธา 

13 โครงการปรับภมูิทัศศูนยพัฒนาเด็กเลก็ เพื่อใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม หมู 2 200,000 
(อบต.) 

- - ทัศนียภาพที่สวยงาม 
ในบริเวณ 

สวนโยธา 

14 โครงการถมดินศูนพัฒนาเด็กเลก็ เพื่อกอสรางอาคาร หมู 2 1,700,000 
(อบต.) 

- - เพื่อกอสรางอาคาร สวนโยธา 

11 โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็กเลก็ประจํา
ตําบล 

 กวาง 10.00 เมตร 
ยาว   20.00 เมตร 

2,274,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมศีูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

สวนโยธา  
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รรายละเอียดโครงการการพัฒนาายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
ยุทธศาสตรที่  ศาสตรที่  33      ยุทธศาสตรการการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอยยุทธศาสตรการการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย  
แนวทางที่  แนวทางที่  11    สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1. 
 

จัดเวทีประชาคมหมูบาน / ตําบล 
 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนา อบต.และอื่น ๆ 

จํานวน 5 ครั้ง 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การประชาคมเพือ่จัดทํา

แผน 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

 
2. 
 

 

สนับสนุนคาจัดเก็บขอมลู จปฐ 
 
 

เพื่อใหการจัดเกบ็ขอมูลถกูตองและ
มีประสิทธิภาพ 
 

จํานวน 3 ครั้ง 
 
 

10,000 
(อบต.) 

 

10,000 
(อบต.) 

 

10,000 
(อบต.) 

 

อบต.ไดรับขอมลู
ครบถวนและถกูตอง 

 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

 
3. 
 

 

อบรมใหความรู ประชาธิปไตยกบัการมี
สวนรวมของประชาชน 
 

เพื่อใหประชาชนเขาใจระบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

จํานวน  3 ครั้ง 
 
 

20,000 
(อบต.) 

 

20,000 
(อบต.) 

 

20,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนเขาใจระบบ
การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

 
4. จัดทําแผนพับ โปสเตอร สิ่ง-พิมพและปาย

ประชาสัมพันธ 
เพื่อเผยแพรขาวสารจาก อบต.สู
ประชาชน 

จํานวน  3 ครั้ง 80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

ประชาชนรับรูขาวสาร
มากยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

5 อบรมเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชนและผูนํา 
ทองถิ่น 

เพื่อใหผูนําชุมชนและผูนําทองถิ้นมี 
ศกัยภาพยิ่งขึ้น 

จํานวน  3  ครั้ง 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ผูนําชุมชนและผูนํา 
ทองถิ่นมีศกัยภาพใน 
การบริหารมากยิง่ขึ้น 

สํานักงาน 
ปลดั  

(อบต.) 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
ยุทธศาสตรที่  ศาสตรที่  33      ยุทธศาสตรการการเสริมสรายุทธศาสตรการการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอยงและรักษาความสงบเรียบรอย  
แนวทางที่  แนวทางที่  22    การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1. 
 
 

จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ การปองกันสาธารณภัย 
 

เพื่อใหมีอุปกรณสําหรับใชปองกนั
สาธารณภัยในตําบล 

จํานวน 3 ครั้ง 
 
 

- 
 

40,000 
(อบต.) 

 

- 
 
 

มีวัสดุ ครุภัณฑ
เกี่ยวกับการปองกัน

สาธารณภัย 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 
 

2 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  
อปพร. 

เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับ อปพร. ผูนําทองถิ่น  ผูนําชุมชน 
หมูที่ 1-4 

70,000 
(อบต.) 

- - ผูนําทองถิ่นผูนําชุมชน
มีศกัยภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

3. 
 

โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  
ชุด  ชรบ. 

เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับชดุ ชรบ. ชรบ.  
หมูที่ 1-4 

- 20,000 
(อบต.) 

- ชุด ชรบ.ไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

4 โครงการสนับสนุนการดาํเนินงานของชุด 
ชรบ. 

เพื่อใหการดาํเนินงานของชุด ชรบ. 
มีประสิทธิภาพยื่งขึ้น 

ชรบ. 
หมู 1-4 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ชุด ชรบ. มีการ
ดําเนินงานอยาง 
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน 
ปลดั อบต. 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  33      ยุทธศาสตรการยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชนจัดระเบียบชุมชน//สังคม และรักษาความสงบเรียบรอยสังคม และรักษาความสงบเรียบรอย  
แนวทางที่  แนวทางที่  33    การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการจัดตั้งหมูบาน/ตําบลปลอดยาเสพ
ติดที่ยั่งยืน 

เพื่อจัดตั้งหมูบาน/ตําบลปลอด 
ยาเสพตดิ 
 

หมูที่ 1-4 
 

- 20,000 
(อบต.) 

- เพื่อใหเปนหมูบาน/ตําบล
ที่ปลอดยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

2 โครงการการแขงขันกีฬาเพื่อตานยาเสพติด เพื่อสงเสริมใหเยาวชนหันมา 
สนใจเลนกีฬา หางไกลยาเสพตดิ 

เยาวชน 
หมูที่ 1-4 

140,000 
(อบต.) 

140,000 
(อบต.) 

140,000 
(อบต.) 

เยาวชนมีรางกายที่
แข็งแรงและไมไปเสพ

ยาเสพตดิ 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

3 โครงการรณรงคและปองกันยาเสพติด 
 

เพื่อปองกันไมใหเยาวชนติด 
ยาเสพตดิ 
 

ประชาชน 
หมูที่ 1-4 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

เยาวชนหางไกลยาเสพ
ติด 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

4 โครงการฝกอบรมอาสมัครปองกันยาเสพ
ติด 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับอาสาสมัคร
ปองกันยาเสพตดิ 
 
 
 

อาสาสมัครปองกัน 
ยาเสพตดิหมูที่ 1-4 

 

- - 20,000 
(อบต.) 

อาสาสมัครปองกัน 
ยาเสพตดิมีความรู

เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสองคการบริหารสวนตําบลกาลอวนตําบลกาลอ  
ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  44      ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรมยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรม  
แนวทางที่  แนวทางที่  11    การการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกรพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 อบรม สัมมนา  ศกึษาดูงาน   ในประเทศ
และนอกประเทศ  ของผูบริหาร สมาชกิ 
อบต.พนักงานสวนตําบลและลกูจาง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชกิ
และพนักงาน 

จํานวน 1 ครั้ง 
 
 

250,000 
(อบต.) 

 

250,000 
(อบต.) 

 

250,000 
(อบต.) 

 

เพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

 
2 อบรมการจัดเกบ็ขอมูลคอมพิวเตอรแบบ

พกพา (pocket pc )  
เพื่อใหมีทักษะในการใช 
คอมพิวเตอรแบบพกพา 

จํานวน 1 ครั้ง 
 

- 20,000 
(อบต.) 

- สามารถใชเครื่อง 
pocket pc ไดถกูตอง 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

3 จัดซื้อ วัสดุและครุภัณฑ 
 

เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานใน
สํานักงาน 
 

อบต.กาลอ 
 

400,000 
(อบต.) 

 

- - การทาํงานในองคกร 
มีประสิทธิภาพขึ้น 

สํานักงานปลัด  
ส.คลัง, 
ส.โยธา 

4 ซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ /ที่ดิน/
สิ่งกอสราง 

เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานใน
สํานักงาน 

อบต.กาลอ 
 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

การทาํงานในองคกร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

5 โครงการสงเสรมิการจัดเก็บรายได 
 

เพื่อให อบต.มีการจดัเก็บรายไดทีมี
ประสิทธิภาพ 

จนวน 1 ครั้ง 5,000 
(อบต.) 

- -  อบต.มีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี 

สวนโยธา 

6 โครงการสงเสรมิการบริหารงานของ อบต.
ใหปราศจากการคอรัปชั่น 

เพื่อใหองคกรปกครองทองถิ่นใส
สะอาดปราศจากการคอรัปชั่น 

จํานวน  1  ครั้ง - 10,000 
(อบต.) 

- อบต.ปราศจากการ
คอรัปชั่น 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  
องคการบองคการบริหารสวนตําบลกาลอริหารสวนตําบลกาลอ  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  44      ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรมยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรม  
แนวทางที่  แนวทางที่  22    สงเสงเสริมการรับรูขาวสาร และการประสัสริมการรับรูขาวสาร และการประสัมพันธมพันธ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพใหแก สถานที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 
 

เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารทัน
ตอเหตุการณ 
 

จํานวน  
 4 หมูบาน 

 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารมากขึ้น 

 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 
 

2 โครงการตดิตั้งปายประชาสัมพันธตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ตาง   ๆ  ใหประชาชนไดรับทราบ 

หมูที่ 1-4 80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

ประชาชนไดรับรู 
ขอมูลขาวสารตาง ๆ 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ
อินเตอรเน็ตตําบล 

เพื่อใหการบริการโครงการ
อินเตอรเน็ตตําบลมีประสิทธิภาพ 

ประชาชน 
หมูที่ 1-4 

 

- 50,000 
(อบต.) 

- ประชาชนไดรับรู
ขาวสารและสามารถใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารที่
ถูกตองรวดเร็ว 

จํานวน 4  แหง - - 40,000 
(อบต.) 

ประชาชนไดรับรู 
ขอมูลขาวสารตาง ๆ 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  44      ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรมนา และวัฒนธรรม  
แนวทางที่  แนวทางที่  33    สงเสริมการอนุรักษศิลปะ ศาสนา และขนบธรรมเนยีมประเพณีสงเสริมการอนุรักษศิลปะ ศาสนา และขนบธรรมเนยีมประเพณี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการสงเสรมิและสนับสนุนองคกรทาง
ศาสนา ทุกศาสนา 

เพื่อใหองคกรทางศาสนามีความ 
เขมแข็ง 

องคกรทางศาสนา 
หมูที่  1-4 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

องคกรทางศาสนามี 
ศกัยภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

2 โครงการสนับสนุนการจดังานศาลเจาแม 
มาผอ บานแบหอ 

เพื่อประชาชนระลึกถึงความสําคัญ
ของศาลเจาแมมาผอ 

ศาลเจา 1 ศาล 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

มีการอนุรกัษวัฒนธรรม
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

3  โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผูนํา
ศาสนา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผูนํา
ศาสนา 

ผูนําศาสนา 
หมูที่  1-4 

40,000 
(อบต.) 

- - ผูนําศาสนาม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

4 โครงการสงเสรมิและสนับสนุนงานเมาลดิ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
 

ประชาชน 
หมูที่  1-4 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีจริยธรรม 
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

5 โครงการสงเสรมิการอนุรกัษการละเลน 
ทองถิ่น 

เพื่ออนุรักษการละเลนทองถิ่น ประชาชน 
หมูที่  1-4 

- - 20,000 
(อบต.) 

มีการอนุรกัษการละเลน
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

6 โครงการอบรมเพื่อสรางจิตสาํนกึในการ
อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

เพื่ออนุรักษการวัฒนธรรมทองถิ่น ประชาชน 
หมูที่  1-4 

20,000 
(อบต.) 

- - มีการอนุรกัษวัฒนธรรม
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

7 สงเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมวันขึ้นป
ใหมไทยและวันฮารีรายอ 

เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพ 
ณี 

จํานวน 3 ครั้ง 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ประเพณีศาสนาไดรับ
การสืบทอด 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  44      ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรมยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรม  
แนวทางที่  แนวทางที่  33    สงเสริมการอนุรักษศิลปะ ศาสนา แลสงเสริมการอนุรักษศิลปะ ศาสนา และขนบธรรมเนยีมประเพณี ะขนบธรรมเนยีมประเพณี ((ตอตอ)) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

8 โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการละศลีอด เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
 

กลุมตาดกีา 
หมูที่  1-4 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีจริยธรรม 
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

9 โครงการจัดงานกวนอาซูรอ 
 

เพื่ออนุรักษประเพณีทองถิ่น ประชาชน 
หมูที่  1-4 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

มีการอนุรกัษประเพณี
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

10 รวมการจดังานสมโภชหลกัเมืองและของดี
จังหวัดยะลา 

เพื่อใหเห็นความสําคัญของการจดั
งานประเพณีของจังหวัด 

จํานวน 2 ครั้ง 10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

รักษาวัฒนธรรมของ
อําเภอและจังหวัด 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

11 
 

สนับสนุนกิจกรรมดานวัฒนธรรมระดับ
อําเภอ 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ดานวัฒนธรรมระดับอําเภอ 

จํานวน 1 ครั้ง 5,000 
(อบต.) 

- - รักษาวัฒนธรรมของ
อําเภอ 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

12 
 

โครงการกอสรางกําแพงปองกันดินถลม เพื่อปองกันดินถลม บริเวณมัสยิด หมูที่ 4 
สูง 2 เมตร ยาว 100 เมตร

- - 650,000 
(อบต.) 

สามารถปองกันดินถลม สวนโยธา 

13 โครงการฝกออบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหเยาวชนมีความรูความเขาใจ
ถึงหลกัการศาสนา และวิถีการดาํรง
ชีวิตประจําวันตามแบบของศาสนา 

จํานวน  120  คน 
 
 

50,000 
(อบต.) 

 

- - เยาวชนมีความรูสามารถ
ดํารงชีวิตประจาํวันตาม

แบบของศาสนา 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  
องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  44      ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรมยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรม  
แนวทางที่  แนวทางที่  33    สงเสริมการอนุรักษศิลปะ ศาสนา และขนบธรรมเนยีมประเพสงเสริมการอนุรักษศิลปะ ศาสนา และขนบธรรมเนยีมประเพณี ณี ((ตอตอ)) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

15 โครงการสนับสนุน “ยุทธศาสตรวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรม
หมูบานสูสภาวัฒนธรรมตําบล” 

เพื่อใหประชาชนไดรักษา
วัฒนธรรมของชุมชนมากขึ้น 

จํานวน 1  ครั้ง - - 40,000 
(อบต.) 

ประชาชนไดรูรกัษา
วัฒนธรรมของชุมชน

มากขึ้น 

สวนโยธา 

16 โครงการกอสรางหองน้ําพรอมที่อาบน้ํา
ละหมาดประจํามัสยิดกาลอ  

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ มีความ
สะดวกเพื่อประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กวาง 4  เมตร ยาว 5 เมตร
จํานวน  1  หลัง 

- 250,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีความสะดวก
ในการประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา 

สวนโยธา 

17 โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการสอนอัล-กุร 
อานแกครผููสอน(กีรออาตี) 

เพื่อใหครูผูสอนมีความรู มีทักษะใน
การสอน และวิธีการสอนใหเด็ก
เขาใจถึงการเรียนอัล-กุรอาน 

จํานวน  40  คน - 
 

30,000 
(อบต.) 

- ครูผูสอนมีความรู /ทักษะ
ในการสอน และวิธีการ

สอนใหเด็กเขาใจ 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
  

ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    55      ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
แนวทางแนวทางที่  ที่  11    การสรางจติสํานึกและการมีสวนรวมในการอนรุักษการสรางจติสํานึกและการมีสวนรวมในการอนรุักษ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่    

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิ่งแวดลอม 

เพื่อสรางจิตสาํนึกใหประชาชนมี
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ประชาชน 
หมูที่ 1-4 

 

40,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีจติสาํนึกใน
การอนุรกัษรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ลอม 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

2 โครงการปรับปรุงฟนฟูและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิ่งแวดลอม 

เพื่อปรับปรุง ฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ  
สิ่งแวดลอมตลอดป 

ประชาชน 
หมูที่ 1-4 

 

- - 20,000 
(อบต.) 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิงแวดลอมไดรบัการ
ปรับปรุง ฟนฟู และ
อนุรักษ 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

3 
 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา เพื่อใหประชาชนมีความรูดานการ
ปองกันไฟปา 
 
 

ประชาชน 
หมูที่ 1-4 

 

- 20,000 
(อบต.) 

- ไมเกิดไฟไหมปา สํานักงาน
ปลดั อบต. 



องคการบริหารสวนตาํบลกาลอ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา     

                                                                                                                แผนพฒันาสามป (55-57)  - 74 - 

  

รายละเอียดโครงการการพัฒนารายละเอียดโครงการการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป  ((  พพ..ศศ..  22555555    ถึง  พถึง  พ..ศศ..  22555577    ))  

องคการบริหารสวนตําบลกาลอองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
  

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  55      ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
แนวทางแนวทางที่  ที่  22    การการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการจัดระเบียบสถานประกอบการ 
 

เพื่อใหสถานประกอบการในตาํบลมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย 

สถานประกอบการ 
หมูที่ 1-4 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

สถานประกอบการมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย 

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

2 โครงการปลกูเฉลิมพระเกียรติ เพื่อกระตุนใหประชาชนมีจิตสํานึก
ในการปลกูปา รักษาปาที่เปน
ทรัพยากรธรรมชาต ิและเปนการ
สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเสริม 

หมูที่ 1-4 
 

- 240,000 
(อบต.) 

- ทําใหประชาชนมี
จิตสาํนึกในการปลูกปา
และรักษาปาที่เปน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักงาน
ปลดั อบต. 

3 โครงการฝกอบรมเครือขาย(ทสม.)
อาสาสมัครพิทกัษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบาน 
 

เพื่อใหประชาชนมีความรูดานการ
จัดการมลพิษเบือ้งตน 

ประชาชน 
หมูที่ 1-4 

 

40,000 
(อบต.) 

- - อาสาสมัครพิทกัษ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมหมูบานมี
ความรูในการรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักงาน
ปลดั อบต. 
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สวนที่ สวนที่ 66  

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 

องคประกอบ  องคประกอบ    
ประกอบดวยประกอบดวย    

  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามป  โดยนําเสนอได  ดงันี ้
6.1 องคกรรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผล   
6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
6.3 การกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  

ความหมาย 
 การนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ
  เปนการนําโครงการ / กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ไปดําเนินการใหบรรลุตาม
เปาหมาย โดยตองกําหนดองคกรที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ 
 การติดตาม 
  เปนขั้นตอนการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวาได
ปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนงาน / โครงการ หรือไม มีการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม 
 การประเมินผล 
  เปนขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่นําไปปฏิบัติบรรลุประสงคหรือไม 
66..1   1   องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.   
2548   หมวด  5   การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 ขอ  24  ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามป และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน   
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของและประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
 1) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
 2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 4) หัวหนาสวนการบริหารทีค่ัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
 5) ผูทรงคุณวฒุิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
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 ขอ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
 1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2) ดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ โดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ขอ  31  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
66..2  2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.    
 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ ใช 
แบบรายงาน  3  แบบ คือ                           แบบรายงาน 

 
 

    แบบประเมินผลแผน ฯ           แบบติดตามแผน ฯ              แบบประเมินผลแผน ฯ 
 
               แบบที่ 1             แบบที่  2                        แบบที่ 3/1 
  การประเมินการจัดทําแผน       แบบติดตามและประเมินผล           แบบประเมินผลการดําเนิน 
      ยุทธศาสตรของ อบต.          การดําเนินงานของ อบต.             งานตามแผนยุทธศาสตร                  

                                                                                                                                           แบบที่  3/2                                                
               แบบประเมินความพอใจผลการ  
                                          ดําเนินงานของ อบต.ในภาพรวม                                          

 
                                                                                                                                           แบบที่ 3/3 
               แบบประเมินความพอใจผลการ 
                           ดําเนินงาน อบต.แตละยุทธศาสตร       
การประเมินผลแผนพัฒนา                                  ใชแบบรายงานที่ 1  การประเมินการจัดทํายุทธศาสตรของ 
              องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การติดตามแผนพัฒนา อบต.                               ใชแบบรายงานที่  2  แบบติดตามและประเมนิผลการ 
                                                                             ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 การประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จะใชแบบ 3/1,3/2,3/3 ในการเก็บขอมูลอยางนอยปละ  1 คร้ัง  กอน
นํามาประมวล  แลวรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนําเสนอตอสภา  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทราบโดยทั่วกัน 
 
66..33  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามการกําหนดหวงเวลาในการติดตาม  
 สําหรับองคการบริหารสวนตําบลทาธง มีการติดตามการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติปละ 1 คร้ัง 
โดยจะรายงานผลการติดตามตอผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


