
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ก่อสร้างเขื่อนน้ําล้น  กม.28 เพื่อให้ประชาชน เขื่อนน้ําล้น 85,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 ตําบลอัยเยอร์เวง ได้ใช้ประโยชน์จากเขื่อน กว้าง 2.50 เมตร (อบต.) โดยตรง 30 ครัวเรือน
ในการทําการเกษตร ยาว  13  เมตร 180 คน  พื้นที่การเกษตร

3,000  ไร่

2 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนและ ถนน  คสล. 680,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
ทางเข้ามัสยิด กม.28(บน) เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4  เมตร (อบต.,อบจ.) โดยตรง  50 ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร

และรวดเร็ว ระยะทาง  200  เมตร

3 ซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนและ ถนน คสล. 476,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
(ทางขึ้นโรงเรียนตาดีกา) เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4  เมตร (อบต.,อบจ.) โดยตรง  50 ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร พื้นที่การเกษตร 3,000  ไร่

และรวดเร็ว ระยะทาง  140  เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนชุมชนประจําปี พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง
                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
7 บุกเบิกถนนสายอัยปาเซ เพื่อให้ประชาชนและ ถนนบุกเบิก 600,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง 5 เมตร (อบต.,อบจ.) โดยตรง  150  ครัวเรือน
ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ระยะทาง  2,500  เมตร พื้นที่การเกษตรจํานวน
และรวดเร็ว 6,000  ไร่

8 บุกเบิกถนนสายตันหยงกาเม็ง - เพื่อให้ประชาชนและ ถนนบุกเบิก 1,350,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
อัยเยอร์ควีนล่าง  เกษตรกรได้สัญจร กว้าง 5 เมตร (สนง.โยธาฯ โดยตรง  40  ครัวเรือน
หมู่ที่ 2  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ระยะทาง  6,000  เมตร จังหวัดยะลา) พื้นที่การเกษตรจํานวน

และรวดเร็ว 2,000  ไร่

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ําตก ร.9 เพื่อให้ประชาชนและ ถนน คสล. 10,200,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
หมู่ที่ 2 ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  6  เมตร (สนง.โยธาฯ โดยตรง 80  ครัวเรือน

ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ระยะทาง  3,000  เมตร จังหวัดยะลา) พื้นที่การเกษตร 3,000  ไร่
และรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนชุมชนประจําปี พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
13 ต่อเติมถนนรถจักรยานยนต์  เพื่อให้ประชาชนและ ถนน รถ  จยย.คสล. 525,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

สายโต๊ะอีแม   เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  1  เมตร (อบต., โดยตรง  80  ครัวเรือน
หมู่ที่ 3  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.12  เมตร พื้นที่การเกษตร 3,500ไร่

และรวดเร็ว ระยะทาง  750  เมตร

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประปา  เพื่อให้ประชาชนและ ถนน  คสล. 1,700,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
หมู่ที่ 3  ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4  เมตร (สนง.โยธาฯ โดยตรง  60  ครัวเรือน

ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร จังหวัดยะลา) พื้นที่การเกษตร 2,000  ไร่
และรวดเร็ว ระยะทาง  500  เมตร

15 ก่อสร้างถนนลาดยางสายไฮเนาะเปาะ เพื่อให้ประชาชนและ ถนนลาดยาง 25,000,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
หมู่ที่ 3 ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  6  เมตร (สนง.โยธาฯ โดยตรง  40  ครัวเรือน

ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ระยะทาง  5,000  เมตร จังหวัดยะลา) พื้นที่การเกษตร 1,000  ไร่
และรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนชุมชนประจําปี พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
18 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนและ ถนน คสล. 408,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

(สายโรงเรียนตาดีกา) เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4  เมตร (อบต.) โดยตรง  150  ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร พื้นที่การเกษตร 1,500 ไร่

และรวดเร็ว ระยะทาง  120  เมตร

19 ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองประปา  เพื่อให้ประชาชนและ ถนน  คสล. 6,800,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
หมู่ที่ 4 ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4.00  เมตร (สนง.โยธาฯ โดยตรง  100  ครัวเรือน

ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร จ.ยะลา) จํานวน 300  คน
และรวดเร็ว ระยะทาง  2,000  เมตร

20 ก่อสร้างถนนรถจยย. คสล. เพื่อให้ประชาชนและ ถนน  รถ จยย.คสล. 420,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
สายแบการิง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  1.00  เมตร (อบต.) โดยตรง 80  ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร พื้นที่การเกษตร 1,000  ไร่

และรวดเร็ว ระยะทาง  600  เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนชุมชนประจําปี พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
24 บุกเบิกถนน สายสวนใน เพื่อให้ประชาชนและ ถนนบุกเบิก 500,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5 ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4.00  เมตร (อบต.) โดยตรง 50  ครัวเรือน
ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ระยะทาง  2,000  เมตร พ้นที่การเกษตร 1,500  ไร่
และรวดเร็ว

25 ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองจรินทร์ เพื่อให้ประชาชนและ ถนน  คสล. 5,100,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
(ต่อจากสายเก่า) เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4.00  เมตร (สนง.โยธาฯ โดยตรง  30  ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร จ.ยะลา) พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่

และรวดเร็ว ระยะทาง  1,500  เมตร

26 ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนตาอินทร์ เพื่อให้ประชาชนและ ถนน  คสล. 680,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
(ต่อจากสายเก่า) เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4.00  เมตร (อบต.,อบจ.) โดยตรง 20 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร พื้นที่การเกษตร 850 ไร่

และรวดเร็ว ระยะทาง  200  เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนชุมชนประจําปี พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
29 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนและ ถนน รถ  จยย.คสล. 700,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

รถจักรยานยนต์ สายยกซิง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  1.00  เมตร (อบต.,อบจ.) โดยตรง 80 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.12  เมตร พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่

และรวดเร็ว ระยะทาง  1,000  เมตร จํานวน 500  คน

30 ก่อสร้างถนนรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ประชาชนและ ถนน รถ  จยย.คสล. 175,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
สายแบนาแว เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  1.00  เมตร (อบต.) โดยตรง 50 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.12  เมตร พื้นที่การเกษตร 850 ไร่

และรวดเร็ว ระยะทาง  250  เมตร
31 ก่อสร้างถนนรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ประชาชนและ ถนน รถ  จยย.คสล. 210,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

สายอาเยาะเย็ง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  1.00  เมตร (อบต.) โดยตรง  30  ครัวเรือน
หมู่ที่ 6  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.12  เมตร จํานวน  250 คน

และรวดเร็ว ระยะทาง  300  เมตร พื้นที่การเกษตร 650 ไร่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนชุมชนประจําปี พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
33 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําปัตตานี เพื่อให้ประชาชนและ สะพาน คสล. 36,000,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

ช่วงบ้าน กม.33 เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  9.00  เมตร (กรมทาง โดยตรง 100 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ระยะทาง  120  เมตร หลวงชนบท) พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่

และรวดเร็ว
35 ก่อสร้างถนน คสล.ทางรถจักยานยนต์ เพื่อให้ประชาชนและ ถนน รถ  จยย.คสล. 350,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

 สายหลังสํานักสงฆ์ เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  1.00  เมตร (อบต.) โดยตรง 50 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.12  เมตร จํานวน  250  คน

และรวดเร็ว ระยะทาง  1,500  เมตร

36 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  คสล. เพื่อให้ประชาชนและ ท่อลอดเหลี่ยม  คสล. 332,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
คลองฝายปิยมิตร เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  2.00  เมตร (อบต.) โดยตรง  30  ครัวเรือน
หมู่ที่ 7  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ลึก      2.5  เมตร จํานวน  150  คน

และรวดเร็ว ยาว  8.00  เมตร
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
37 ก่อสร้างคูระบายน้ําชุมชน เพื่อให้ประชาชนและ คูระบายน้ํา  คสล. 875,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

บ้านปิยมิตร 3 เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  0.50  เมตร (อบต.) โดยตรง  40  ครัวเรือน
หมู่ที่ 7  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ลึก      0.50  เมตร จํานวน  200  คน

และรวดเร็ว ระยะทาง  350  เมตร

42 ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย กม.29 - เพื่อให้ประชาชนและ ถนนลาดยาง 14,625,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
บ้านอัยเยอร์ควีน เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  6.00  เมตร (สนง.โยธาฯ โดยตรง  500 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ระยะทาง  4,500  เมตร จังหวัดยะลา) จํานวน 1,00 คน

และรวดเร็ว พื้นที่การเกษตร 3,000 ไร่

43 ก่อสร้างถนนลาดยางสายอัยบูดี – เพื่อให้ประชาชนและ ถนนลาดยาง 16,750,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
 บ้านมาเลนิคม เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  6.00  เมตร (สนง.โยธาฯ โดยตรง 150 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ระยะทาง  3,350  เมตร จังหวัดยะลา) จํานวน 500  คน

และรวดเร็ว พื้นที่การเกษตร 2,500 ไร่
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
44 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนและ ถนน คสล. 1,200,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

สายตันหยงกาบู  เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4.00  เมตร (สนง.โยธาฯ โดยตรง 30 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร จังหวัดยะลา) พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่

และรวดเร็ว ระยะทาง  1,000  เมตร

47 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนและ ถนนลาดยาง 4,000,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
สายบ่อน้ําร้อน-นากอ เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  6  เมตร (กรมทางหลวง โดยตรง  100 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ระยะทาง  1,600  เมตร ชนบท) พื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่

และรวดเร็ว
48 ก่อสร้างถนนลาดยางสายนอเง็ง  เพื่อให้ประชาชนและ ถนนลาดยาง 5,000,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 9  ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  6  เมตร (กรมทางหลวง โดยตรง  80 ครัวเรือน
ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ระยะทาง  3,000  เมตร ชนบท) พื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่
และรวดเร็ว
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
49 ก่อสร้างสะพานสายแบโซว์ เพื่อให้ประชาชนและ สะพาน คสล. 210,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 9  ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  1.50   เมตร (อบต.) โดยตรง  50  ครัวเรือน
ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ยาว  14.00  เมตร พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่
และรวดเร็ว

52 ก่อสร้างถนนคสล.เข้าซอยในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนและ ถนน  คสล. 331,500 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
หมู่ที่ 10  ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  3  เมตร (อบต.) โดยตรง  100  ครัวเรือน

ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร จํานวน 200 คน
และรวดเร็ว ระยะทาง  250  เมตร
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง
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                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
53 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลาดยาง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะ ถนน  ลาดยาง 2,000,000 นักท่องเที่ยวสามารถ ส่วนโยธา

บ้านจุฬาภรณ์ 10 เชื่อมต่อ ต.ยะรม เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านประวัติ - กว้าง  6.00  เมตร (อบต.,อบจ. เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม
หมู่ที่ 10  ตําบลอัยเยอร์เวง ศาสตร์และการท่องเที่ยวทาง ระยะทาง  4,500  เมตร กรมทาง หมู่บ้านประวัติศาสตร์

ธรรมชาติ หลวงฯ) ได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

54 วางท่อระบายน้ําพร้อมเทคอนกรีต เพื่อการระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา 50,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
ปากท่อ  ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์10 และลดปัญหาน้ําท่วมขัง ท่อ ขนาด  80 x 80 (อบต.) โดยตรง  104 ครัวเรือน
หมู่ที่ 10  ตําบลอัยเยอร์เวง จํานวน  8  ท่อน จํานวน  200 คน
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                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
56 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนและ ถนน คสล. 1,000,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10 ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4.00  เมตร (อบจ., โดยตรง 100 ครัวเรือน
ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร กรมทาง พื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่
และรวดเร็ว ระยะทาง  1,000  เมตร หลวงชนบท)

57 ก่อสร้างถนน คสล.สายเถ้าแก่ลี  เพื่อให้ประชาชนและ ถนน  คสล. 3,400,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
หมู่ที่ 11  ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4.00  เมตร (อบต.,อบจ.) โดยตรง  60 ครัวเรือน

ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่
และรวดเร็ว ระยะทาง  3,000  เมตร   

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพื่อให้ประชาชนและ ถนน  คสล. 1,700,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
สายผู้ใหญ่เล๊าะ เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  4.00  เมตร (อบต.,อบจ., โดยตรง  50 ครัวเรือน
หมู่ที่ 11  ตําบลอัยเยอร์เวง ไป-มา  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร โยธาธิการ พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่

และรวดเร็ว ระยะทาง  500  เมตร   จ.ยะลา)
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                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
59 ก่อสร้างสะพานสายนอเง็ง เพื่อให้ประชาชนและ สะพาน คสล. 210,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 9  ตําบลอัยเยอร์เวง เกษตรกรได้สัญจร กว้าง  1.50   เมตร (อบต.) โดยตรง  30  ครัวเรือน
ไป-มา  ได้อย่างสะดวก ยาว  14.00  เมตร พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่
และรวดเร็ว

60 ซ่อมแซมห้องน้ําสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ ซ่อมแซมห้องน้ํา 100,000 ประชาชนและผู้สัญจร ส่วนโยธา
บ้าน กม.27 ประชาชนและผู้สัญจร กว้าง  3.00  เมตร (อบต.) ไป- มาได้ใช้ประโยชน์
หมู่ที่ 1  ต.อัยเยอร์เวง ไป-มา  บนถนนสาย สุขยางค์ ยาว  5.00  เมตร

กม.27
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                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน เพื่อให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 300,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

ตําบลอัยเยอร์เวง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายในตําบล (อบต.) โดยตรง  1,500  ครัวเรือน การไฟฟ้าฯ
หมู่ที่ 1-11  ตําบลอัยเยอร์เวง และมีแสงสว่างเพียงพอใน จํานวน  100  จุด (กฟภ.) จํานวน  3,000 คน

การสัญจรบนท้องถนน

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในตําบล เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 600,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
หมู่ที่ 1 - 11  ตําบลอัยเยอร์เวง ครอบคลุมทุกครัวเรือน ภายในตําบล (กฟภ.) โดยตรง  200  ครัวเรือน การไฟฟ้าฯ

และมีความปลอดภัยในชีวิต จํานวน  300 คน
และทรัพย์สิน

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในตําบล เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 500,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
หมู่ที่ 1 - 11  ตําบลอัยเยอร์เวง ครอบคลุมทุกครัวเรือน ภายในตําบล (กฟภ.) โดยตรง  100  ครัวเรือน การไฟฟ้าฯ

และมีความปลอดภัยในชีวิต จํานวน  300 คน
และทรัพย์สิน
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.2 แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ปรับปรุงระบบประปา  เพื่อประชาชนมีน้ําสะอาดใช้ ต่อท่อประปา 50,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

ชุมชนบ้าน กม.29 ในการอุปโภค  บริโภค ภายในชุมชน กม.29 (อบต.) โดยตรง  30  ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 ตําบลอัยเยอร์เวง ระยะทาง 300 เมตร จํานวน  100  คน

2 ปรับปรุงต่อเติมประปาหมู่บ้าน เพื่อประชาชนมีน้ําสะอาดใช้ ต่อท่อประปา 50,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
สาย กม.24 ในการอุปโภค  บริโภค ภายในชุมชน กม.24 (อบต.) โดยตรง  30  ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 ตําบลอัยเยอร์เวง ระยะทาง 300 เมตร จํานวน  100  คน
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.3 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการประปา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อประชาชนมีน้ําสะอาดใช้ ก่อสร้างระบบประปา 19,000,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11  ตําบลอัยเยอร์เวง ในการอุปโภค  บริโภค ก่อสร้างระบบประปา (กรมชล โดยตรง  50  ครัวเรือน
ประทาน) จํานวน 150 คน

5 ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําประปาสายมาแจ เพื่อประชาชนมีน้ําสะอาดใช้ ซ่อมแซมฝายกั้นน้ํา 150,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
หมู่ที่ 3  ตําบลอัยเยอร์เวง ในการอุปโภค  บริโภค จํานวน 1 แห่ง (อบต.) โดยตรง  80  ครัวเรือน

จํานวน 200 คน
8 ซ่อมแซมประตูน้ําฝายประปาหมู่บ้าน  - เพื่อประชาชนมีน้ําสะอาดใช้ ประตูฝายประปาหมู่บ้าน 100,000  - ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10  ตําบลอัยเยอร์เวง ในการอุปโภค  บริโภค จํานวน 1 แห่ง (อบต.) โดยตรง 100  ครัวเรือน
 - เพื่อมีระบบน้ําที่ดี ส่งผลให้  - นักท่องเที่ยวได้รับ
มีประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ความสะดวกสบาย
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.3 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการประปา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
9 ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา เพื่อประชาชนมีน้ําสะอาดใช้ ประปาภูเขา 300,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

ชุมชนบูเก๊ะบือราเป๊ะ ในการอุปโภค  บริโภค จํานวน 1 แห่ง (อบต.) โดยตรง  50  ครัวเรือน
หมู่ที่ 4  ตําบลอัยเยอร์เวง ระยะทาง 1,500 เมตร จํานวน  180  คน

10 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 2  จุด เพื่อประชาชนมีน้ําสะอาดใช้ ประปาภูเขา 200,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา
หมู่ที่ 9  ตําบลอัยเยอร์เวง ในการอุปโภค  บริโภค จํานวน 2 จุด (อบต.) โดยตรง   60 ครัวเรือน

จํานวน 100  คน
11 นําร่องการติดตั้งระบบประปา เพื่อประชาชนมีน้ําสะอาดใช้ ปรับปรุงและติดตั้งระบบ 1,000,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส่วนโยธา

มาตรฐาน  ในการอุปโภค  บริโภค ประปามาตรฐาน (อบต., โดยตรง 2,000  ครัวเรือน
ตําบลอัยเยอร์เวง จํานวน  4  แห่ง กรมส่งเสริมฯ) คิดเป็นร้อยละ 60
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                            1.3 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการประปา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



                            2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือก จัดอบรมให้ความรู้ 110,000 เกษตรกรได้รับการพัฒนา สํานักปลัดฯ
หมู่ที่ 1-11  ตําบลอัยเยอร์เวง ใหม่ในการประกอบอาชีพ จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) รายได้เพิ่มมากขึ้น

จํานวน  150  ครัวเรือน
2 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จัดตั้งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 150,000 เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สํานักปลัดฯ

ในการปลูกพืชผัก ใช้เอง  จํานวน  3  แห่ง (อบต.) และลดต้นทุนในการปลูก
พืชผัก

3 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพื่อเกษตรกรมีทักษะใหม่ ๆ จัดอบรมเทคโนโลยี 40,000 เกษตรกรมีความรู้และมี สํานักปลัดฯ
ในการประกอบอาชีพ การเกษตรใหม่ๆ (อบต.) ทักษะในการประกอบ

จํานวน  3  ครั้ง อาชีพมากยิ่งขึ้น

4 จัดสร้างร้านขายผลไม้และพืชผล เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่ สร้างร้านค้าให้กับ 150,000 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ
ทางการเกษตร จําหน่ายพืชผลทางการเกษตร เกษตรกร  ขนาด 2x2  ม. (อบต.) 100  ครัวเรือน  300 คน

ให้กับผู้ที่สัญจรไป - มา จํานวน  20 ร้านค้า
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แผนแม่บทชุมชน  2554 

                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 อบรมเสริมทักษะอาชีพให้แก่กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างใน อบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 50,000 กลุ่มสตรีได้รับการพัฒนา สํานักปลัดฯ

อาชีพในตําบลอัยเยอร์เวง ตําบลมีทักษะในการประ กลุ่มสตรี  แม่บ้าน (อบต.) รายได้เพิ่มมาขึ้น
กอบอาชีพ จํานวน  3  รุ่น (150 คน) จํานวน  150  ครัวเรือน

2 อบรมเสริมทักษะอาชีพให้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีทักษะ จัดอบรมอาชีพเด็ก, 40,000 เด็ก  เยาวชน  มีทักษะใน สํานักปลัดฯ
ในตําบลอัยเยอร์เวง ในการประกอบวิชาชีพ เยาวชน จํานวน 12 รุ่น (อบต.) การประกอบวิชาชีพ

(240 คน)
3 อบรมสัมมนา  ทัศนศึกษาดูงานของ เพื่อให้กลุ่มอาชีพสตรีและ อบรมสัมมนา  ทัศนศึกษา 200,000 กลุ่มสตรี  และกลุ่มเยาวชน สํานักปลัดฯ

กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เยาวชนได้มีความรู้ในการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (อบต.) มาความรู้และสามารถนํา
ประกอบอาชีพ และกลุ่มเยาวชน (80 คน) ไปปรับใช้ในอาชีพตนเอง

4 ส่งเสริมทักษะในการจัดทําระบบบัญชี เพื่อให้ประชาชนและกลุ่ม จัดอบรมการจัดทําบัญชี 30,000 ประชาชนจํานวน  50 สํานักปลัดฯ
กลุ่ม  บัญชีกองทุนและบัญชีครัวเรือน อาชีพมีทักษะในการจัดทํา ให้ประชาชนที่สนใจ (อบต.) ครัวเรือน  มีทักษะในการ

บัญชี 3 รุ่น 150 คน จัดทําบัญชีครัวเรือน
169

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนแม่บทชุมชน  2554 

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง
                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                            2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครังเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ พัฒนาจุดสาธิต  ส่งเสริม 30,000 เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับ สํานักปลัดฯ

หมู่ที่ 7  ตําบลอัยเยอร์เวง สําหรับถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาแปลงตัวอย่าง (อบต.) เกษตรกรในชุมชน สนง.เกษตรฯ
ให้กับเกษตรกร จํานวน  3  แห่ง

6 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตด้านการ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน จัดอบรมกลุ่มอาชีพ 30,000 เกษตรกรมีรายได้เสริม สํานักปลัดฯ
เกษตร  ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ จํานวน 3  ครั้ง (อบต.) จํานวน  100 ครัวเรือน สนง.เกษตรฯ
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                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                            2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครังเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ส่งเสริมตลาดกลางเพื่อการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด จัดตั้งตลาดกลาง  คัดแยก 500,000 ราคาผลผลิตใน สํานักปลัดฯ

การตลาดเพื่อการส่งออก ให้กับเกษตรกร(จัดตั้งตลาด ผลผลิตทางการเกษตร (กรมส่งเสริมฯ) พื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % สนง.เกษตรฯ
กลางทางการเกษตร) จํานวน  1  จุด

2 ส่งเสริมจัดตั้งตลาดนัดการเกษตร เพื่อเกษตรกรมีทางเลือกใน จัดตั้งตลาดนัดการเกษตร 300,000  - เกษตรกรมีรายได้ สํานักปลัดฯ
การตลาด  และเพื่อเพิ่มราคา ปีละ  1  แห่ง (อบต.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 สนง.เกษตรฯ
ผลผลิต

3 ก่อสร้างโรงเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํายาง เพื่อเกษตรกรมีสถานที่ในการ โรงเรือนผลิตน้ํายาง 250,000 เกษตรกรมีรายได้ สํานักปลัดฯ
หมู่ที่ 10  ตําบลอัยเยอร์เวง แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ํายาง จํานวน   1  แห่ง (อบต.) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 สนง.เกษตรฯ

4 ก่อสร้างอาคารสําหรับจําหน่ายสินค้า, เพื่อสร้างโอกาสทางการ ศูนย์จําหน่ายสินค้าใน 500,000 เกษตรกรมีรายได้ สํานักปลัดฯ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ตลาดให้เกษตรกร ชุมชน  จํานวน  1  แห่ง (อบต.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 สนง.พัฒนาชุมชนฯ

5 จัดตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP เพื่อรองรับการพัฒนา จัดตั้งร้านจําหน่ายสินค้า 300,000 ประชาชนมีรายได้มาก สํานักปลัดฯ
ของท้องถิ่น การท่องเที่ยวในพื้นที่ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวใน (อบต.) ขึ้น  การท่องเที่ยว

เพื่อกระจายรายได้ ตําบลจํานวน 3 แห่ง ขยายตัวมากขึ้น
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                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                            2.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมตลาดการเกษตรและการค้าเพื่อการส่งออก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเด็กและเยาวชนมีจิต จัดอบรมคุณธรรมและ 20,000 เด็กและเยาวชน ส่วนการศึกษาฯ

ศาสนาพุทธ  (บรรพชาสามเณร) สํานึกและมีคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและ (อบต.) มีจิตสํานึกและมี
เยาวชน  จํานวน  1  ครั้ง คุณธรรมเพิ่มขึ้น 80%

2 ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 40,000 ประชาชนเข้าร่วม ส่วนการศึกษาฯ
ประเพณีไทยให้คงอยู่ ปีละ  1  ครั้ง (อบต.) กิจกรรมไม่น้อยกว่า

700  ครอบครัว 90%
ของชาวพุทธในตําบล

3 ส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ จัดงานรดน้ําดําหัวใน 40,000 ประชาชนเข้าร่วม ส่วนการศึกษาฯ
ประเพณีไทยให้คงอยู่ วันสงกรานต์  ปีละ 1 ครั้ง (อบต.) กิจกรรมไม่น้อยกว่า

700  ครอบครัว 90%
ของชาวพุทธในตําบล
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
4 ส่งเสริมการถือศิลอดในเดือน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมละศิลอด 30,000 ประชาชนเข้าร่วม ส่วนการศึกษาฯ

รอมฏอน จํานวน 11  มัสยิด (อบต.) กิจกรรมคิดเป็น  70%
ของชาวมุสลิมในตําบล

5 ส่งเสริมประเพณีเมาลิด เพื่อประชาชนเข้าร่วม จัดงานประเพณีเมาลิด 60,000 ประชาชนเข้าร่วม ส่วนการศึกษาฯ
กิจกรรมสําคัญทาง จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น  1,000  ครอบครัว

6 ส่งเสริมการทําขนมอาซูรอ เพื่อประชาชนเข้าร่วม จัดกิจกรรมแข่งขันทํา 20,000 ประชาชนเข้าร่วม ส่วนการศึกษาฯ
กิจกรรมสําคัญทาง ขนมอาซูรอ (อบต.) กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น จํานวน  3  ครั้ง 500  ครอบครัว
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
7 ส่งเสริมการเข้าสุนัตหมู่ เพื่ออนุรักษ์พิธีกรรมทาง จัดพิธีเข้าสุนัตหมู่ให้ 30,000 เด็กและเยาวชน ส่วนการศึกษาฯ

ศาสนา  วัฒนธรรมและ กับเด็กและเยาวชน (อบต.) เข้าร่วมโครงการ
ประเพณีดีงามของท้องถิ่น จํานวน  150  คน จํานวน 60%

8 ส่งเสริมฟื้นฟูลิเกฮูลูในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สนับสนุนอุปกรณ์ 30,000 ลิเกฮูลูได้รับการ ส่วนการศึกษาฯ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเครื่องดนตรีให้ (อบต.) อนุรักษ์ให้คงอยู่

ชมรมลิเกฮูลู สืบไป
1.ชุดแต่งกายลิเกฮูลู
2.ชุดกลองลิเกฮูลู
3.ชุดเครื่องเสียง
4.เครื่อง VCD
5.ไมค์และลําโพง
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
9 ส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายอ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม จัดกิจกรรมในงานเทศ 40,000 สร้างความสามัคคี ส่วนการศึกษาฯ

และประเพณีท้องถิ่น กาลฮารีรายอ (อบต.) ในชุมชน

10 ส่งเสริมกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม จัดกิจกรรมในงานเทศ 60,000 สร้างความสามัคคี ส่วนการศึกษาฯ
และประเพณีท้องถิ่น กาลตรุษจีน ปีละ 1 ครั้ง (อบต.) ในชุมชน

11 ส่งเสริมประเพณีทําบุญเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมของ 40,000 ประเพณีทําบุญเดือน ส่วนการศึกษาฯ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ชาวพุทธ  ปีละ 1 ครั้ง (อบต.) สิบได้รับการอนุรักษ์

สืบไป

12 ส่งเสริมกิจกรรมวันตรุษเผ่าอัสรี เพื่ออนุรักษ์กิจกรรมของชน สนับสนุนกิจกรรมของ 40,000 กิจกรรมของชนเผ่าอัสรี ส่วนการศึกษาฯ
(ซาไก) เผ่าอัสรี  ซึ่งเป็นชนเผ่า ชนเผ่าอัสรี  ปีละ 1 ครั้ง (อบต.) ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

พื้นเมือง
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
13 แห่เทียนพรรษา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม จัดกิจกรรมแห่เทียน 20,000 ประเพณีแห่เทียน ส่วนการศึกษาฯ

ประเพณีท้องถิ่น  และส่ง- พรรษา  ปีละ  1  ครั้ง (อบต.) พรรษาได้รับการ
เสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์สืบไป

14 ส่งเสริมประเพณีชักพระ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีทาง สนับสนุนงบประมาณ 50,000 ประเพณีชักพระได้ ส่วนการศึกษาฯ
ศาสนา  และส่งเสริมวัฒน- ในการตกแต่งเรือพระ (อบต.) รับการอนุรักษ์สืบไป
ธรรมประเพณีอันดีงาม ปีละ 1  ครั้ง

15 จัดซื้อที่อาบน้ําศพ เพื่อประชาชนมีสถานที่ จัดซื้อที่อาบน้ําศพ 50,000 ประชาชนได้รับ สํานักปลัดฯ
ม.3,ม.11,ม.1 สําหรับใช้ประกอบพีธี จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) ประโยชน์โดยตรง

ทางศาสนา จํานวน  5  หมู่บ้าน
1,000  ครัวเรือน
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
16 จัดซื้อแท่นธรรมมาศ(บินบาร์) เพื่อประชาชนมี จัดซื้อแท่นธรรมมาศ 150,000 ประชาชนได้รับ สํานักปลัดฯ

มัสยิด บ้าน กม.38,มัสยิดตันหยง- สําหรับใช้ประกอบพิธี จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) ประโยชน์โดยตรง
กาเม็ง,มัสยิดบ้านนากอ ทางศาสนา จํานวน  3  หมู่บ้าน

1,300  ครัวเรือน

17 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อประชาชนสามารถ สนับสนุนงบประมาณ 150,000 ประชาชนได้รับ ส่วนการศึกษาฯ
(ประกอบพิธีฮัจย์) เดินทางไปแสวงบุญ ให้กับผู้แสวงบุญ (อบต.) ประโยชน์โดยตรง

จํานวน  3  คน

18 สนับสนุนชมรมพุทธศาสนา เพื่อการดําเนินกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ 30,000 ประชาชนชาวพุทธ ส่วนการศึกษาฯ
ทางศาสนาของชาวพุทธ จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) ได้รับประโยชน์  80 %
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนชุมชนประจําปี พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
19 สนับสนุนชมรมโต๊ะอิหม่าม เพื่อการดําเนินกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ 30,000 ประชาชนมุสลิม ส่วนการศึกษาฯ

ทางศาสนาอิสลาม จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) ได้รับประโยชน์  80 %

20 สนับสนุนชมรมอนุรักษ์ เพื่อการดําเนินการเกี่ยว สนับสนุนงบประมาณ 50,000 ประชาชนได้รับ ส่วนการศึกษาฯ
วัฒนธรรมไทย กับประเพณีวัฒนธรรม จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) ประโยชน์โดยตรง

ท้องถิ่นไทย

21 ส่งเสริมศิลปะ  การดนตรีชมรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณ 50,000 เพลงลูกทุ่งไทยได้รับ ส่วนการศึกษาฯ
อนุรักษ์ลูกทุ่งไทย เพลงลูกทุ่ง  และประเพณี  - จัดซื้อเครื่องแต่งกาย (อบต.) การอนุรักษ์สืบไป

ท้องถิ่น  - จัดซื้อเครื่องเสียง
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
22 สนับสนุนชมรมตาดีกา เพื่อการดําเนินกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ 100,000 ประชาชนมุสลิม ส่วนการศึกษาฯ

ของโรงเรียนตาดีกา จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) ได้รับประโยชน์  80 %

23 ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อประชาชนมีกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ 120,000 ประชาชนได้รับ ส่วนการศึกษาฯ
ศาสนาอิสลาม  (ดาวะ) ทางศาสนา   มีคุณธรรม จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) ประโยชน์โดยตรง

จริยธรรม  เพิ่มขึ้น
24 อบรม เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ เพื่อเด็ก  เยาวชน  ได้เรียนรู้ จัดอบรม 30,000 เด็กและเยาวชน เข้าใจ ส่วนการศึกษาฯ

วีถีชีวิตชาวไทยพุทธและชาวไทย เข้าใจ  และปฏิบัติตาม จํานวน 3 ครั้ง (อบต.) และปฏิบัติตามประเพณี
มุสลิมตามประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม วัฒนธรรมท้องถิ่น
ท้องถิ่น  ในสาม เพิ่มขึ้น 50%

25 จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่างๆ  - เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 100,000 ประชาชนมีกิจกรรม ส่วนการศึกษาฯ
อันดีงาม และสนองต่อนโยบาย จํานวน  6  ครั้ง (อบต.) ร่วมกันในชุมชน
ระดับต่างๆ
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แผนชุมชนประจําปี พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ เพื่อให้เด็กได้รับประทาน สนับสนุนงบประมาณ 600,000 เด็กมีสุขภาพอนามัย ส่วนการศึกษาฯ

เด็กนักเรียน  อาหารครบ 5 หมู่ จํานวน 4 โรงเรียน (งบ อบต.) ที่ดีมีพัฒนาการสมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ฯ

2 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี สนับสนุนงบประมาณ 4,500,000 เด็กมีสุขภาพอนามัย ส่วนการศึกษาฯ
จํานวน 4 โรงเรียน (งบ อบต.) ที่ดีมีพัฒนาการสมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ฯ

3 พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรศูนย์ 50,000 บุคลากรมีความรู้ ส่วนการศึกษาฯ
บุคคลากรของศูนย์ฯ พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ฯ (งบ อบต.) ความสามารถ

ส่งผลให้เด็กมีคุณภาพ
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แผนชุมชนประจําปี พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
4 ส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม จัดงานวันเด็ก 200,000 เด็กมีขวัญกําลังใจ ส่วนการศึกษาฯ

ให้เด็กๆ  กล้าแสดงออก จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) และมีความสามัคคี
และเป็นเวทีให้แสดงความ ระหว่างโรงเรียนใน
สามารถ ตําบลอัยเยอร์เวง

5 ส่งเสริมและจัดให้มีห้องสมุดชุมชน เพื่อสร้างเสริมทักษะการ จัดตั้งศูนย์ที่อ่านหนังสือ 50,000 ประชาชนมีสถานที่ใน ส่วนการศึกษาฯ
อ่านให้กับเด็ก เยาวชน ประจําหมู่บ้าน (อบต.) การศึกษาหาความรู้
และประชาชน จํานวน  3  แห่ง

6 ส่งเสริมวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน จัดอบรมให้ความรู้ 30,000 เด็ก เยาชน  ประชาชน ส่วนการศึกษาฯ
และประชาชนด้านวิทยา กับเด็กและเยาวชน (อบต.) มีความสามรถด้านวิท-
การคอมพิวเตอร์และ จํานวน  3  ครั้ง ยาการคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ต

มากขึ้น
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
7 ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็ก เพื่อเด็กและเยาวชน สนับสนุนงบประมาณ 40,000 เด็กและเยาวชน ส่วนการศึกษาฯ

และเยาวชน มีทักษะ ในการประกอบ ให้กับ  4  โรงเรียน (อบต.) มีทักษะในการประ-
อาชีพเสริม กอบอาชีพเสริม

8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 50,000 เด็กและเยาวชน ส่วนการศึกษาฯ
สถานศึกษา ให้มีความรู้เท่าทันการ จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) มีความรู้เพิ่มขึ้น  60%

เปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบัน

9 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 50,000 เด็กก่อนวัยเรียนมี ส่วนการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัยเยอร์เวง ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย จํานวน 1 แห่ง (อบต.) สุขภาพอนามัยที่ดี

พร้อมที่จะเรียนรู้
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แผนชุมชนประจําปี พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
10 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมการศึกษา จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์สื่อ 160,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ

ระดับก่อนวัยเรียน การเรียนการสอน สนับ (อบต.) มีศักยภาพมากขึ้น
สนุนกิจกรรม ศพด.3 ศูนย์

11 จัดงานบัณฑิตน้อย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ จัดกิจกรรมงานมอบ 30,000 เด็กก่อนวัยเรียน  ที่จบ ส่วนการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกาศนียบัตรให้กับ (อบต.) จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บัณฑิตน้อย ศพด. ได้รับประกาศนียบัตร
จํานวน  3  ศูนย์ สําเร็จการศึกษา

12 ติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ต เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 80,000 เด็ก เยาชน และประชา- สํานักปลัดฯ
ประจําหมู่บ้าน ประชาชนเข้าถึงข้อมูล จํานวน  6  แห่ง (อบต.) ชน มีช่องทางการรับรู้

ข่าวสารและเทคโนโลยี่ ข้อมูลข่าวสาร
สมัยใหม่

13 ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเด็กก่อนวัยเรียน  มีสถาน ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ส่วนการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่  ในการเรียนรู้  ที่ได้ เด็กเล็ก  จํานวน 4 ศูนย์ (อบต.) มาตรฐาน และมีบรรยา

มาตรฐาน กาศเอื้อต่อการเรียนรู้
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้ เพื่อตอบสนองนโยบาย เด็กก่อนวัยเรียนร้อยละ 80 30,000 เด็กก่อนวัยเรียน  ได้แสดง ส่วนการศึกษาฯ

องค์ราชัน รัฐบาลและเพื่อยกระดับ ได้เรียนรู้และแสดงออกซึ่ง (อบต.) ออกถึงความจงรักภักดิ์
การเรียนรู้ของก่อนวัยเรียน ความจงรักภักดิ์ต่อสถานบัน ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์
15 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ ตรวจสุขภาพให้กับ 20,000 เด็กนักเรียนร้อยละ 80 ส่วนการศึกษาฯ

เด็กก่อนวัยเรียน 2.5-5 ขวบ กายและจิตที่ดี นักเรียนระดับปฐมวัย (อบต.) มีสุขภาพร่างกาย
ปีละ 1 ครั้ง แข็งแรงสมบูรณ์

16 เสริมทักษะบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ, เพื่อรองรับการถ่ายโอน จัดซื้อสื่อการเรียนการ 180,000 คุณภาพการศึกษาของ ส่วนการศึกษาฯ
สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน ภารกิจ  การจัดการศึกษา สอน  มอบให้แก่สถาน (อบต.) เด็กในตําบลดีขึ้น
เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการจัด ศึกษาทั้ง 4 โรงเรียน
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ส่งเสริมการสร้างกลุ่มสร้างเสริม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน จัดตั้งชมรมแอโรบิค 20,000 เด็ก  เยาวชนและ ส่วนสาธารณสุข

สุขภาพ TO BE NUMBER ONE และประชาชน ได้มีกิจกรรม จํานวน  3  แห่ง (อบต.) ประชาชน เข้าร่วม
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรม  จํานวน

300  คน  15 %

2 สนับสนุนงบฯ สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ศูนย์สาธารณสุข สาธารณสุขมูลฐาน 220,000 ประชาชนได้รับบริการ ส่วนสาธารณสุข
ให้กับทุกหมู่บ้าน มูลฐานมีงบประมาณใน จํานวน  11  แห่ง (อบต.) จากศูนย์สาธารณสุขมูล

การดําเนินงานด้านการ ฐาน 3,812 ครัวเรือน
ป้องกันโรค คิดเป็นร้อยละ 100

3 ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อควบคุมและป้องกัน จัดอบรมให้ความรู้ 20,000 ประชาชนมีความรู้ ส่วนสาธารณสุข
โรคไข้หวัดใหญ่ กับประชาชน (อบต.) ในการควบคุมและป้อง

จํานวน  3  ครั้ง กันโรคได้อย่างทัน
ท่วงที
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
4 ควบคุมและป้องกันโรคไข้มาลาเรีย เพื่อเป็นการควบคุมและ จัดอบรมให้ความรู้ 20,000 ประชาชนมีความรู้ ส่วนสาธารณสุข

และโรคไข้เลือดออก ป้องกันโรคที่เกิดจากยุง จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) ในการควบคุมและป้อง
กันโรคได้อย่างทัน
ท่วงที

5 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 40,000 ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ส่วนสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกๆ 6 เดือน (อบต.) มีสุขภาพ อนามัยที่ดี

จํานวน      500        คน
คิดเป็นร้อยละ 78

6 เยี่ยมแม่หลังคลอด เพื่ออบรมให้ความรู้กับแม่ ออกเยี่ยมแม่หลังคลอด 20,000 แม่หลังคลอด มีความรู้ ส่วนสาธารณสุข
หลังคลอด จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) เกี่ยวกับการดูแลบุตร

อย่างถูกวิธี
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
7 รณรงค์ให้ประชาชนนําบุตรหลาน  - เพื่อไม่ให้เกิดโรคที่ป้องกัน เด็กที่มีอายุ 0-5 ปี ได้รับ 40,000  - ไม่เกิดโรคที่ป้องกัน ส่วนสาธารณสุขฯ

มารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ ได้ด้วยวัคซีน วัคซีนครบตามเกณฑ์ (อบต.) ได้ด้วยวัคซีน สอ.อัยเยอร์เวง
 - เพื่อให้เด็กที่มีอายุ 0-5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  - เด็กที่มีอายุ 0-5 ได้รับ
ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ วัคซีนครบตามเกณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

8 คัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้สตรีที่มีอายุ 30 ปี  - สตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป 40,000  - สตรีกลุ่มเป้าหมายได้ ส่วนสาธารณสุขฯ
ขึ้นไปได้รับการตรวจคัด ได้รับการตรวจมะเร็ง (อบต.) รับบริการตรวจมะเร็ง สอ.อัยเยอร์เวง
กรองมะเร็งปากมดลูก ไม่ ปากมดลูก ปากมดลูก
น้อยกว่าร้อยละ  60  - เพื่อการรักษาได้อย่าง  - เครือข่ายสถานบริการ

ทันท่วงที สาธารณสุขมีการดําเนิน
งานป้องกันโรคและ
สามารถปรับใช้ให้เหมาะ
สมกับวิถีชีวิตชุมชนได้

187

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนชุมชนประจําปี พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
9 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  - เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 30,000  - ผู้สูงอายุได้รับการ ส่วนสาธารณสุขฯ

ผู้สูงอายุในชุมชน (อบต.) ตรวจสุขภาพเบาหวาน/ สอ.อัยเยอร์เวง
 - เพื่อเฝ้าระวังภาวะโรค ความดันมากกว่าร้อย
เบาหวาน/ความดันในผู้สูง ละ  60
อายุ  - ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย

ได้รับการเยี่ยมที่บ้าน
10 ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค แกนนําครอบครัวร้อยละ 30,000 อัตราป่วยด้วยโรค ส่วนสาธารณสุขฯ

ติดต่อ  ให้เหลือไม่เกิน 90  มีความรู้เรื่องโรคติดต่อ (อบต.) ติดต่อ ให้เหลือไม่ สอ.อัยเยอร์เวง
50 ต่อแสนประชากร เกิน 50 ต่อแสน สอ.บ้านวังใหม่

ประชากร
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง

แผนแม่บทชุมชน  2554 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
11 จัดตั้งกองทุนสุขภาพตําบลอัยเยอร์เวง เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยว จัดตั้งกองทุนสุขภาพ 516,048 ประชาชนร้อยละ90 ส่วนสาธารณสุข

กับสุขภาพอนามัยของคน จํานวน 1 กองทุน (อบต., สามารถเข้าถึงบริการ
ในชุมชนโดยชุมชน งบถ่ายโอน) ทั้งที่บ้านหรือหน่วยบริ

การได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ

12 จัดอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร เพื่อการดูแลสุขภาพของ จัดอบรม อสม. 20,000 อสม.มีความรู้ความเข้า ส่วนสาธารณสุข
ด้านสุขภาพอนามัย(อสม.) ประชาชนได้รับการดูแล จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) ใจเกี่ยวกับการบริการ

รักษาในขั้นต้นและถูก ประชาชน การให้การ
หลักอนามัย ดูแลรักษา  การควบคุม

ป้องกันโรคต่างๆในขั้นต้น
13 ส่งเสริมกลุ่มแพทย์โบราณ(ฝังเข็ม  - เพื่อสนับสนุนและอนุรักษ์ จัดตั้งศูนย์สมุนไพร 50,000 องค์การธุรกิจการท่อง สํานักปลัดฯ

และสมุนไพรท่องถิ่น) ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน  1  แห่ง (อบต.) เที่ยวในตําบลสามารถ
 -เพื่อช่วยเหลือกลุ่มองค์กร ดําเนินการได้ในภาวะ
ชุมชนในการตั้งต้นทําธุรกิจ การก่อความไม่สงบ

ในสามจังหวัดชายแดน
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องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่าง จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ 30,000 ผู้สูงอายุ จํานวน 160 คน สํานักปลัดฯ

ให้เป็นประโยชน์  และมี จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ  60

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ ผู้สูงอายุ 3,810,000 ผู้สูงอายุ จํานวน  635 คน สํานักปลัดฯ
ในการดํารงชีพ จํานวน 635   คน (อบต.) ได้รับการดูแลจากรัฐ

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 684,000 ผู้พิการและผู้ด้อย สํานักปลัดฯ
โอกาสมีรายได้ในการ จํานวน   114   คน (อบต.) โอกาส  จํานวน  114  คน
ดํารงชีพ ได้รับการดูแลจากรัฐ

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อผู้ป่วยเอดส์  มีรายได้ ผู้ป่วยเอดส์ 720,000 ผู้ป่วยเอดส์ สํานักปลัดฯ
ในการดํารงชีพ จํานวน  10  คน (อบต.) ได้รับการช่วยเหลือ

ในเบื้องต้น
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.4  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อให้การสนับสนุน สนับสนุนกลุ่ม 220,000 กลุ่มอาชีพได้รับการ สํานักปลัดฯ

กลุ่มอาชีพ อาชีพ  จํานวน  11  กลุ่ม (อบต.) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
ปีละ  1  ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 100

6 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มสตรี เพื่อให้กลุ่มสตรีมีทักษะ อบรมพัฒนาศักยภาพ 20,000 กลุ่มสตรี  เข้าร่วม สํานักปลัดฯ
และมีความเข้มแข็ง กลุ่มสตรี  จํานวน 3 รุ่น (อบต.) กิจกรรม  150  คน

(รุ่นละ 50 คน) คิดเป็นร้อยละ 90
7 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เพื่อกลุ่มสตรีมีเครือข่าย อุดหนุนกิจกรรม 30,000 กลุ่มสตรีมีกิจกรรม สํานักปลัดฯ

ในวันสตรีสากล และมีกิจกรรมร่วมกัน กลุ่มสตรี จํานวน 3 ครั้ง (อบต.) และมีเครือข่าย 
เพิ่มขึ้น 90 %

8 ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสร้างสถาบันครอบครัว จัดอบรมเชิงวิชาการ 30,000 สถานบันครอบครัว สํานักปลัดฯ
ให้มีความเข้มแข็ง เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน (อบต.) อบอุ่นและเข้มแข็ง

อย่างเข้าใจ ทุกช่วงวัย เป็นรั้วป้องกันยาเสพติด
ในครอบครัว
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.4  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
9 ส่งเสริมการแพทย์แผนโบราณและ เพื่อการส่งเสริมการใช้ แพทย์แผนโบราณ 30,000 คนรุ่นหลังสามารถนําความรู้ สํานักปลัดฯ

กลุ่มสมุนไพรท้องถิ่น สมุนไพรท้องถิ่นให้เกิด หมู่บ้าน ละ 5 คน (อบต.) มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพสูงสุด รวม  55  คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

10 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ เพื่อประชาชนได้ตระหนัก จัดอบรมเชิงวิชาการ 40,000 ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัดฯ
บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ถึงการบริโภคอาหารอย่างปลดภัย ให้ความรู้ ปีละ 1  ครั้ง (อบต.) และบริโภคอาหารที่ถูกสุข-

ถูกสุขลักษณะ ลักษณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60%
11 ส่งเสริมการออกร้านแสดงสินค้า เพื่อจัดหาตลาดและสนับ  - กลุ่มอาชีพในตําบล 50,000 กลุ่มอาชีพและกลุ่ม สํานักปลัดฯ

กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร สนุนให้มีการจําหน่าย จํานวน  11 หมู่บ้าน (อบต.) เกษตรกร สามารถ
สินค้าชุมชน  - กลุ่มเกษตรกรในตําบล จําหน่ายผลิตภัณฑ์

และผลผลิต เพิ่มขึ้น 40%
12 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อประชาชนมีสถานที่ในการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 100,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ สํานักปลัดฯ

หมู่ที่ 11  ตําบลอัยเยอร์เวง ประกอบกิจกรรมทางศาสนา จํานวน  1 แห่ง (งบ พนม.) โดยตรง  จํานวน  20
และประกอบกิจกรรมอื่นๆ ครัวเรือน
ภายในหมู่บ้าน
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.4  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
13 ฝึกอบรมอาสาสมัคร  สร้างจิตสํานึก เพื่อให้เด็ก เยาวชน  ประชาชน จัดอบรมเยาวชน 30,000 เด็ก เยาวชน  ร้อยละ 60 ส่วนสาธารณสุข

เพื่อต่อต้านยาเสพติดในชุมชน มีจิตสํานึกถึงโทษภัยของ จํานวน  3  รุ่น (อบต.) เข้าร่วมกิจกรรม  มีจิต
ยาเสพติด (รุ่นละ 55  คน) สํานึก  และเห็นถึงโทษ

ภัย  ห่างไกลยาเสพติด
14 รณรงค์  เฝ้าระวัง  บําบัดรักษาผู้ติด เพื่อให้การเฝ้าระวัง  ไม่ให้ ติดตามประเมินผลกลุ่ม 20,000 สามารถทราบถึงแนว ส่วนสาธารณสุข

ยาเสพติดและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เยาวชนในชุมชนเข้าไปยุ่ง เสี่ยง  ปีละ 2  ครั้ง (อบต.) โน้ม  ของเด็ก  เยาวชน
เกี่ยวกับยาเสพติด ในชุมชน  ที่ไม่กลับ

ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
15 อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน เพื่อให้สมาชิก อปพร. จัดฝึกอบรมทบทวน 30,000 สมาชิก อปพร.มีความรู้ สํานักปลัดฯ

ตําบลอัยเยอร์เวง (อปพร.) มีทักษะในการช่วยเหลือ อปพร. จํานวน 3 รุ่น (อบต.) และทักษะในการป้อง
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน (รุ่นละ 30 คน) กันสาธารณภัยเบื้องต้น
ของประชาชนในชุมชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
16 ส่งเสริมการป้องกันรักษาความสงบ เพื่อเพิ่มจุดตรวจและจุดเฝ้า จัดทําป้อมจุดตรวจใน 100,000 ปัญหาความไม่ปลอดภัย สํานักปลัดฯ

เรียบร้อยในชุมชน ระวัง  มีเวรยามรักษาความ พื้นที่  จํานวน 3 จุด (อบต.) ในพื้นที่ลดลง
ปลอดภัยประจําชุมชน

17 ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล  ปีใหม่และ เพื่อการปฏิบัติงานบูรณาการ จัดตั้งจุดตรวจ 7 วัน 40,000 เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ สํานักปลัดฯ
สงกรานต์  (7 วันอันตราย) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อันตราย  ปีละ 2 ครั้ง (อบต.) ระมัดระวังในการเดิน

ภายในตําบลในการป้อง ทางในช่วงเทศกาล
กันอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดอุบัติเหตุบน

ท้องถนน
18 บ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน  - เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท บ้านท้องถิ่นไทยฯ 150,000 ประชาชนผู้ได้รับการ สํานักปลัดฯ

เด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน  3  หลัง (อบต.) คัดเลือกมีความเป็นอยู่
 - เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้  ที่ดีขึ้น
ยากจนในตําบล

19 จัดทําแผนแม่บทชุมชน  - เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ จัดเวทีประชาคม 20,000 ปัญหาความเดือดร้อนของ สํานักปลัดฯ
และสนองตอบปัญหาได้อย่าง จํานวน  6  ครั้ง (อบต.) ประชาชนได้รับการแก้ไข
ตรงความต้องการของประชาชน อย่างทันท่วงที
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต



งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ส่งเสริมพัฒนาจัดหาสนามกีฬา เพื่อมีสนามกีฬาภายใน จัดสร้างและปรับปรุง 600,000 ประชาชนมีสถาน สํานักปลัดฯ

หรือสถานที่ออกกําลังกาย ตําบล สนามกีฬา จํานวน 1 แห่ง (อบต.) ที่สําหรับออกกําลังกาย
2 จัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบล เพื่อส่งเสริมเยาวชน จัดการแข่งขันกีฬา 80,000  เยาวชนและประชาชน สํานักปลัดฯ

ให้มีกิจกรรมออกกําลังกาย รายการอัยเยอร์เวงคัพ (อบต.) มีสุขภาพแข็งแรง
กีฬาฟุตบอล,ตะกร้อ ห่างไกลยาเสพติด
จํานวน  3  ครั้ง

3 จัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี จัดการแข่งขันกีฬาสากล 50,000 ผู้บริหาร  สมาชิก สํานักปลัดฯ
ระหว่าง อบต.ทั้ง 4 แห่ง และกีฬาพื้นบ้าน ร่วมกัน (อบต.) พนักงาน มีความเข้าใจ
ภายในอําเภอเบตง ทั้ง 4 อบต.ในอําเภอเบตง อันดีต่อกันทั้ง 4 อบต.

จํานวน  3  ครั้ง
4 จัดการแข่งขันกีฬารายการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ จัดการแข่งขันกีฬาสากล 30,000 ฝ่ายปกครองและท้อง สํานักปลัดฯ

สิงห์ตําบลสานสัมพันธ์ อันดีระหว่างฝ่ายปกครอง และกีฬาพื้นบ้าน ร่วมกัน (อบต.) ถิ่นมีการประสานงาน
และท้องถิ่น ระหว่างกํานันผู้ใหญ่บ้าน ความร่วมมือที่ดีมากขึ้น

และอบต. จํานวน 3 ครั้ง
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งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 ส่งทีมกีฬาแข่งขันนอกพื้นที่ เพื่อให้ชมรมกีฬาในชุมชน จัดส่งทีมกีฬาออกแข่งขัน 40,000 ทีมกีฬาเยาวชนในตําบล สํานักปลัดฯ

ดําเนินกิจกรรมพัฒนา นอกพื้นที่รายการต่างๆ (อบต.) มีประสบการณ์ในการ
ความสามรถการกีฬา แข่งขันระดับที่สูงขึ้น

6 ส่งเสริมการจัดหาวัสดุกีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกําลัง จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 150,000 เด็ก เยาวชนและ ส่วนการศึกษาฯ
กายในชุมชน จํานวน  3  ครั้ง (อบต.) ประชาชนมีอุปกรณ์ใน

การออกกําลังกาย
7 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมกีฬาในตําบล เพื่อให้ชมรมกีฬาในตําบล สนับสนุนกิจกรรมชมรม 100,000 การกีฬาในตําบลมีการ ส่วนการศึกษาฯ

มีกิจกรรมส่งเสริมการออก กีฬา  ปีละ 5  ชมรม (อบต.) ขยายตัวเพิ่มขึ้น
กําลังกาย

8 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้าน เพื่อให้เด็ก เยาชนใช้เวลา 1. ส่งเสริมการจัดการแข่ง 120,000 เด็ก เยาวชน  ร้อยละ 60 ส่วนการศึกษาฯ
ยาเสพติด ว่าง  มาเล่นกีฬา  โดยการเข้า ขันกีฬา  จํานวน  6  ครั้ง เข้าร่วมกิจกรรม  ส่งผล

ร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท 2. อุดหนุนหน่วยงานอื่น 30,000 ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬา (อบต.) ห่างไกลยาเสพติด

ต้านยาเสพติดจํานวน 3 ครั้ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                            3.5  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึก เพื่อให้ประชาชนมีจิต รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 20,000 ประชาชน ร้อยละ 80 สํานักปลัดฯ

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สํานึกในการอนุรักษ์ สร้างจิตสํานึกให้กับ (อบต.) มีจิตสํานึก อนุรักษ์
และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติฯ ประชาชน  จํานวน 3 ครั้ง ทรัพยากรธรรมชาติฯ

2 อบรมเยาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนและประชา- อบรมเยาวชน อาสาสมัคร 100,000 เยาวชนมีจิตสํานึก สํานักปลัดฯ
ชน  มีจิตสํานึกในการหวง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อบต.) อนุรักษ์ทรัพยากร
แหนทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน  50  คน ธรรมชาติและสิ่งแวด
และสิ่งแวดล้อม ล้อม  

จํานวน 70 ครัวเรือน
3 ปลูกหญ้าแฝก ชะลอน้ํา  ลดการพัง  - เพื่อสนองพระราชดําริ ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เสี่ยง 50,000 ลดการพังทลายของ สํานักปลัดฯ

ทลายของหน้าดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อการเกิดภัยดินถล่ม (อบต.) หน้าดิน  ลดอุบัติเหตุ
ด้านการปลูกพืชเพื่อชะลอน้ํา จํานวน  15  จุด
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               4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                            4.1  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม
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แผนแม่บทชุมชน  2554 
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งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
4 สร้างฝายกั้นน้ํา  เพื่อกักเก็บน้ําใน  - เพื่อสนองพระราชดําริ สร้างฝายกั้นน้ํา 100,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภค สํานักปลัดฯ

ฤดูแล้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน  6  แห่ง (อบต.) บริโภคอย่างเพียงพอ
ด้านการเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง

5 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  - เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่า 50,000 ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ สํานักปลัดฯ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสื่อมโทรม  (อบต.) มีน้ําเพียงพอสําหรับการ
 - เพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ตําบล ปีละ  1,000  ต้น ทําการเกษตร
อัยเยอร์เวง

6 อบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่น  - เพื่อรองรับการพัฒนาการ อบรมกลุ่มราษฎรบริเวณ 30,000 การท่องเที่ยวในตําบล สํานักปลัดฯ
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในตําบล (อบต.) มีความสะดวกและ
 - เพื่อกระจายรายได้ จํานวนโซนละ 15 คน ประทับใจของนัก

จาก 2 โซน ท่องเที่ยว  
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งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ เพื่อให้ประชาชนมีจิต รณรงค์ให้ความรู้ 20,000 ประชาชน ร้อยละ 80 ส่วนสาธารณสุข

กําจัดขยะมูลฝอย สํานึก  ในการทิ้งขยะ และสร้างจิตสํานึก (อบต.) มีจิตสํานึก ในการทิ้ง
ถูกที่ และกําจัดขยะถูกวิธี จํานวน  3  ครั้ง ขยะถูกที่  

2 จัดหาถังขยะมูลฝอย  คัดแยกขยะ เพื่อให้มีถังขยะมูลฝอย จัดหาถังขยะ 100,000 ประชาชนได้รับประ- ส่วนสาธารณสุข
มูลฝอย รองรับขยะมูลฝอย จํานวน 100 ใบ (อบต.) โยชน์  3,000 ครัวเรือน

3 ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ เพื่อการกําจัดขยะอย่าง โรงคัดแยกขยะ 50,000 ประชาชนได้รับ สํานักปลัดฯ
หมู่ที่ 8,9,10 ตําบลอัยเยอร์เวง ถูกสุขลักษณะ  และนําขยะ จํานวน 3 แห่ง (อบต.) ประโยชน์  จํานวน

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 300  ครัวเรือน
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                            4.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการและรณรงค์การกําจัดขยะมูลฝอย
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งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 สร้างองค์กรภาคประชาชนให้มี เพื่อให้องค์กรภาคประชา- รณรงค์ให้ประชาชน 40,000  ประชาชนมีส่วนร่วม สํานักปลัดฯ

ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ ชน มีความเข้มแข็งและมี มีส่วนร่วมในการพัฒนา (อบต.) มีบทบาทในการกําหนด
บริหารจัดการ ส่วนร่วมทางการเมือง ท้องถิ่น จํานวน 6 ครั้ง แนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่น จํานวน 1,500
ครัวเรือน ร้อยละ38.46

2 แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้า เพื่อให้องค์กรภาคประชาชน คัดเลือกและแต่งตั้ง 10,000 ประชาชนมีส่วนร่วม สํานักปลัดฯ
ร่วมเป็นคณะกรรมการใน อบต. มีความเข้มแข็ง และมีส่วน ตัวแทนภาคประชาชน (อบต.) มีบทบาทในการกําหนด
ทุกคณะ ร่วมทางการเมือง จํานวน  36  โครงการ แนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่น 1,500 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 38.46

3 บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อการบริการประชาชนในพื้นที่ ออกให้บริการประชาชน 20,000 อบต.อัยเยอร์เวงสามารถ ส่วนการคลัง
ห่างไกล  ให้สามารถชําระภาษี ในพื้นที่ตําบลอัยเยอร์เวง (อบต.) จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น  20%
บํารุงท้องที่ได้ตามระยะเวลา จํานวน  11  ครั้ง ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ที่กําหนด หน่วยงานภาครัฐ
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งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
4 จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 80,000  ประชาชนมีส่วนร่วม สํานักปลัดฯ

และระดับตําบล ต้องการของประชาชน จํานวน  33  ครั้ง (อบต.) มีบทบาทในการกําหนด
และประชาชนมีส่วนร่วม จัดเวทีประชาคมตําบล แนวทางการพัฒนา
ในการแสดงความคิดเห็น จํานวน  3  ครั้ง ท้องถิ่น จํานวน 1,500
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน รวม  36  ครั้ง ครัวเรือน ร้อยละ38.46
ตําบล

5 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระดับ  - เพื่อประชาชนมีความรู้  - ประชาสัมพันธ์ให้ประชา 300,000 ประชาชนใช้สิทธิ์เลือก สํานักปลัดฯ
ท้องถิ่นและการเลือกตั้งอื่นๆ   เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตน ชนทราบข่าวสารการเลือกตั้ง (อบต.) ตั้งเพิ่มขึ้น  5,800  คน

 - ประชาชนมีความตระหนัก  - จัดอบรมให้ความรู้กับ คิดเป็นร้อยละ50
และให้ความร่วมมือใช้สิทธิ์ ประชาชน  จํานวน 6 ครั้ง
เลือกตั้ง
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                            5.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม
งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย 2554 ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 ติดตั้งหอกระจายประจําหมู่บ้าน เพื่อกระจายข่าวสารได้ จัดทําหอกระจายข่าว 200,000 ประชาชนได้รับ สํานักปลัดฯ
อย่างทั่วถึง  และสามารถ ครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน (อบต.) ประโยชน์โดยตรง
รู้เท่าทันเหตุบ้านการเมือง 1,000  ครัวเรือน
และเหตุการณ์ปัจจุบัน 3,000  คน

2 จัดทําป้าย "ยินดีต้อนรับสู่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ป้ายยินดีต้อนรับ 50,000 ประชาชนได้รับประโยชน์ สํานักปลัดฯ
ตําบลอัยเยอร์เวง" ให้ผู้สัญจรไป-มา  ทราบ จํานวน  1  ป้าย (อบต.) โดยตรง
หมู่ที่ 11  ตําบลอัยเยอร์เวง และเป็นการต้อนรับผู้เข้ามา

ในเขตรับผิดชอบของ อบต.
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                5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่ โครงการ


