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ส่วนที ่1 
บทน า 

---------------------- 
1.1 ลักษณะของแผนสามปี 
      ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติหลักการปกครองท้องถ่ิน  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล  
การเงินและการคลัง ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการ
พัฒนาท้องถ่ิน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน ตามความต้องการ
ของท้องถ่ิน ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นทิศทางและแนวทางใน
การพัฒนาท้องถ่ินเพื่อให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความส าเร็จตามเปูาหมาย  จึงต้องก าหนดให้มี
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาหนึ่ง  ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแ นวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนต าบลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ า ปี  เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  (1)  แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิ
  (2)  เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
  (3)  เป็นการเช่ือมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (4)  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548   ได้ก าหนด
ข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ดังนี้ 

1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน   รับทราบปัญหา   ความต้องการ   ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิ ชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่   เพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา จากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนาท้องถ่ิน 

3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
4.ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาต่อไป 
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1.4   ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ท้องถ่ินมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 2. ท้องถ่ินสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.   ผู้บริหารบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม       และสอดคล้อง        กับความต้องการของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือ   ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ     และเอกชน   
และมีชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา   
 5.  สามารถก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได ้
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ส่วนที ่2 
ลักษณะท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เว ง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

.................................. 
ก. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอ าเภอเบตง อ าเภอเบตง  
 อ าเภอเบตง  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดยะลาไปทางทิศใต้   ตามทางหลวงแผ่นดิน   410 เป็นระยะทาง
ประมาณ 140 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,328 ตารางกิโลเมตร  หรือ 830,000ไร่ คิดเป็นร้อยละ    29.3   
ของพื้นที่จังหวัดยะลาโดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ   จดอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา  
                   มีความยาว  69  กม. 

 ทิศใต ้    จดกิ่งอ าเภอปึงกาลันฮูลู(โกร๊ะ) และอ าเภอ  
                                                                      ฮูลูเปรัค รัฐเปรัค  ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย         
                                                                         ความยาว  96  กม. 

ทิศตะวันออก จดอ าเภอฮูลูเปรัค(กริ๊ก)  รัฐเปรัค ประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซียและอ าเภอ จะแนะ อ าเภอ 

                    ระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ความยาว  20  กม. 
ทิศตะวันตก จดอ าเภอบาลิ่ง รัฐเคดาห ์ประเทศสหพันธรัฐ

มาเลเซียมีความยาว  33  กม. 
 
 
รูปที่ 1  แสดงอาณาเขตอ าเภอเบตง 

      
อ าเภอเบตง แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที ่พ.ศ. 2457  ออกเป็นต าบล  5  ต าบล  
ประกอบด้วย 

1. ต าบลเบตง  2. ต าบลยะรม 
 3. ต าบลตาเนาะแมเราะ 4. ต าบลธารน้ าทิพย์ 

  5. ต าบลอัยเยอร์เวง 

ตารางที่ 1 แสดงสถิติประชากร อ าเภอเบตง  ป ี255๗ 

ต าบล 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
เบตง 
อัยเยอร์เวง 
ตะเนาะแมเราะ 
ยะรม 
ธารน้ าทิพย์ 

12,990 
๕,๗๔๕ 
4,945 
4,960 
2,275 

13,728 
๕,๑๑๒ 
4,652 
4,883 
2,027 

26,718 
๑๐,๘๕๗ 
9,597 
9,843 
4,302 

รวม 30,๙๕8 30,๔๒๗ 61,๓๘๕ 

จ านวนประชากรท้ังสิ้น  61,๓๘๕   คน  แยกเป็น ชาย  30,๙๕๘   คน  หญิง  30,๔๒๗   คน  
* ท่ีมา ส านักงานทะเบียน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เดือน เมษายน พ.ศ. 255๗ * 
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       มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  41.63 คน/ตารางกิโลเมตร ต าบลเบตงมีประชากรอาศัย
หนาแน่นอยู่มากที่สุดจ านวน  20  คน/ตร.กม. และต าบลอัยเยอร์เวง มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางที่สุดจ านวน   
12  คน/ตร.กม. 

สภาพภูมิประเทศของอ าเภอเบตงมีสภาพพื้นที่ภูเขา  ตั้งอยู่บนแนวเทือ กเขาสันกาลาคีรี  พื้นที่
ประกอบด้วยที่ราบสูง  เนินเขา  ลุ่มน้ า โดยสภาพทั่วไป  พื้นที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย  1,900 ฟุต มี 2 
ฤดูกาล คือฤดูร้อนกับ ฤดูฝน  

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอ าเภอ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรโดย 
เฉพาะท าสวนยางพารา เป็นอาชีพหลัก  และค้าขายเป็นอาชีพรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ข. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ประวัติความเป็นมาต าบลอัยเยอร์เวง 

ต าบลอัยเยอร์เวง ช่ือเดิมคือ “ ต าบลฮาลา” เป็นเวลากว่าร้อยปีตั้งแต่พุทธศักราช 2447  ที่บรรพบุรุษรุ่น
บุกเบิกของต าบลได้อพยพมาต้ังแต่สมัยราชกาลที่ 5 จากมณฑลรัฐปัตตานี มาตั้งรกรากอยู่ใจกลางปุาฮาลาปุาลึกอัน
กว้างใหญ่ โดยตัดขาดโลกภายนอก 

 จนกระทั้งในปีพุทธศักราช 2493 เมื่อขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายาได้เข้ามาอาศัยผืนแผ่นดินไทย
เป็นที่ซ่องสุ่มก าลังเพื่อต่อสู้ทางอุดมการณ์กับทางการมาเลเซีย และได้ก่อกวนชุมชนชาวฮาลา   

เพื่อมิให้ชาวบ้านเดือดร้อนและปูองกันการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ ทางการในขณะนั้นจึงได้อพยพ
ชาวฮาลามาต้ังถ่ินฐานใหม่ ณ บริเวณที่ราบริมตลิ่งแม่น้ าปัตตานี โดยชาวฮาลามีความหวังว่าจะได้กลับไปอยู่ในบ้าน
เกิดในปุาฮาลา เมื่อขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายาหมดสิ้นไป 

เมื่อมาอยู่ที่ราบริมตลิ่งแม่น้ าปัตตานี  ก็ได้มีการได้เ ปลี่ยนช่ือต าบล  จากต าบลฮาลาเปลี่ยนเป็นช่ือ
ต าบลอัยเยอร์เวง  สาเหตุเพราะในขณะนั้นบริเวณคุ้งแม่น้ าปัตตานีกิโลเมตรที่  29 มีบ้านพักส าหรับผู้เดินทาง
ระหว่างจังหวัดยะลา- อ าเภอเบตง  เป็นของชาวจีนอยู่เพียง   1 หลัง และชาวจีนผู้นั้น  มีช่ือว่า  “เวง” และ “อัย
เยอร์” ในภาษายาวี แปลว่าสายน้ า จึงเป็นที่มาของช่ือต าบล ว่า “ อัยเยอร์เวง ” 
1.สภาพท่ัวไปต าบลอัยเยอร์เวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แสดงที่ตั้งต าบลอัยเยอร์เวง 
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1.1 ท่ีตั้ง อบต.อัยเยอร์เวง 
                               เลขที ่11/8       หมู่ที ่2           ถนนสุขยางค์            ต าบลอัยเยอร์เวง         
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา   ห่างจากอ าเภอเบตง 32 กิโลเมตร  จังหวัดยะลา  100 กิโลเมตร 

1.2 เน้ือท่ี 
                    พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด    818.72  ตร.กม.หรือ  476,875 ไร่ 
                     พื้นที่  เป็น ภูเขา  433,960 ไร ่(91%)  
         พื้นที่ราบ  23,840 ไร่ (5%)  
                     พื้นน้ า  19,075 ไร่ (4%)  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
          รูปที่ 3  แสดง แผนที่หมู่บ้านต าบลอัยเยอร์เวง   

ภูมิประเทศ 
                  ทิศเหนือ จดต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา มีความยาว 69 กม. 

ทิศใต้ จดต าบลตาเนาะแมเราะ ต าบลยะรม อ าเภอเบตงกิ่งอ าเภอปึงกาลันฮูลู 
(โกร๊ะ)   และอ าเภอ ฮูลูเปรัค    รัฐเปรัค   ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  
ความยาว 96 กม. 

          ทิศตะวันออก  จดอ าเภอฮูลูเปรัค(กริ๊ก) รัฐเปรัค ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียและ 
                                          อ าเภอ จะแนะ อ าเภอระแงะ   จังหวัดนราธิวาส   ความยาว   20   กม. 
          ทิศตะวันตก จดอ าเภอบาลิ่ง รัฐเคดาห ์ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียมีความยาว   33  กม.       
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2. การเมืองการปกครอง       
จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   11  หมู่บ้าน 

3.ประชากร  
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนประชากร  จ าแนกตามเพศและช่วงอาย ุ

ช่วงอายุ(ปี) ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า  5  ปี ๖๕๒ ๕๓๔ ๑,๑๘๖ 

5-9  ปี ๕๗๗ ๕๙๐ ๑,๑๗๖ 
10-14 ปี ๕๔๑ ๕๒๐ ๑,๐๑๖ 
15-19 ปี ๕๒๗ ๔๔๙ ๙๗๖ 
20-24 ปี ๔๘๘ ๔๘๒ ๙๗๐ 
25-29 ปี ๔๒๑ ๔๐๖ ๘๒๗ 
30-34 ปี ๔๐๑ ๓๕๖ ๗๕๗ 
35-39 ปี ๔๒๑ ๓๑๗ ๗๓๘ 
40-44 ปี ๓๗๐ ๒๙๖ ๖๖๖ 
45-49 ปี ๓๕๙ ๒๘๑ ๖๔๐ 
50-54 ปี ๒๙๐ ๒๓๗ ๕๒๗ 
55-59 ปี ๑๘๔ ๑๙๑ ๓๗๕ 
60-64 ปี ๑๗๙ ๑๖๘ ๓๔๗ 
65-69 ปี ๑๒๕ ๑๑๐ ๒๓๕ 
70-74 ปี ๘๒ ๗๐ ๑๕๒ 
75-79 ปี ๕๘ ๔๙ ๑๐๗ 
80 ปีขึ้นไป ๙๙ ๖๘ ๑๖๗ 
รวมท้ังสิ้น ๕,๗๔๕ ๕,๑๑๒ ๑๐,๘๕๗ 

* ท่ีมา ส านักงานทะเบียน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เดือน เมษายน พ.ศ. 255๗ * 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงช่วงอายุของประชากร  
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ตารางท่ี 3 แสดงสถิติประชากร ปี255๗ 
00 

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

บ้านอัยเยอร์เวง
บ้านกม. 32 
บ้านกม. 36  
บ้านธารมะลิ 
บ้านวังใหม ่
บ้านกม. 38  
บ้านดอน 
บ้านอัยเยอร์ควีน 
บ้านนากอ 
จุฬาภรณ์ 10 
สามร้อยไร่ 

๕๓๒ 
๖๕๘ 
๔๔๙ 
๓๖๐ 
๔๒๗ 
๓๓๕ 
๓๕๙ 
๖๓๒ 
๓๑๙ 
๑๐๔ 
๑๒๐ 

๗๔๒ 
๘๔๙ 
๖๔๗ 
๔๕๙ 
๕๐๐ 
๖๒๘ 
๔๖๙ 
๘๑๘ 
๓๐๓ 
๑๐๐ 
๒๓๐ 

๗๑๙ 
๗๖๐ 
๕๗๓ 
๓๙๒ 
๔๙๓ 
๕๕๓ 
๔๑๕ 
๖๙๑ 
๒๓๐ 
๙๙ 

๑๘๗ 

๑,๔๖๑ 
๑,๖๐๙ 
๑,๒๒๐ 
๘๕๑ 
๙๙๓ 

๑,๑๘๑ 
๘๘๔ 

๑,๕๐๙ 
๕๓๓ 
๑๙๙ 
๔๑๗ 

 รวม ๔,๒๙๕ ๕,๗๔๕ ๕,๑๑๒ ๑๐,๘๕๗ 

 
* ท่ีมา ส านักงานทะเบียน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เดือน เมษายน พ.ศ. 255๗ * 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงจ านวนครัวเรือนและการจ าแนกประชากร 
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4.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  4.1 ด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่ง มีการจัดการขนส่งมวลชนจากต าบล  2 ราย มีรถ 4 คันและขนส่งมวลชนที่ผ่านต าบล   7 ราย มากกว่า  100 คัน
จัดระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ขนส่งให้มีความเช่ือมโยงกันทั้งในระดับ ต าบล   หมู่บ้าน   อ าเภอ   สถานที่ท่องเที่ยว   และสถานที่ที่ส าคัญอื่นๆ   โดยจะมีการบุกเบิกตัดถนน
โครงการสายใหม่  การขยายและปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิม  ให้สอดคล้องตามบทบาท  และความจ าเป็นต่อการใช้บริการของประชาชน 
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4.2.โทรคมนาคม 
  -     มีโทรศัพท์สาธารณะ  30 ตู ้ (อัยเยอร์เวง 17 ตู,้วังใหม่ 6 ตู,้จุฬาภรณ์ 7 ตู)้ 
   -     มีโทรศัพท์บุคล   220   ครัวเรือน   

(อัยเยอร์เวง 97 ครัวเรือน , วังใหม่ 43 ครัวเรือน,จุฬาภรณ์ 80 ครัวเรือน) 
 -     โทรศัพท์สถานที่ราชการจ านวน  24  เลขหมาย 

-     สามารถใช้โทรศัพท์ที่ในต าบลในระบบ จีเอสเอม็ 
-     เครือข่ายไปรษณีย ์1 แห่ง 

 -     หอกระจายข่าว 9 แห่ง 
 -     หน่วยงานมีวิทยุสื่อสาร 3 แห่ง 
 -     ศูนย์อินเตอร์เน็ต 6 แห่ง 
 -     สถานีวิทยุกระจายเสียงเคลื่อนที่  1  แห่ง  
       -   หอกระจายข่าว เสียงไร้สายต าบล  1  แห่ง 

4.3.ประปา 
-     ประปาภูเขา  13  แห่ง   
-     เข่ือน    1    แห่ง (เข่ือนบ้านเหมือง)  
-     ฝาย    15   แห่ง    
-     บ่อน้ า 10 แห่ง  
-     ฝายชะลอน้ า  5 แห่ง 
-     ฝายดินเหนียว  1  แห่ง 
-     โรงกรองน้ า  1 แห่ง 
-     บ่อพักน้ า  2  แห่ง 

4.4 ไฟฟ้า 
 -      จ านวนครัวเรือนที่ทีมีไฟฟูาใช้    จ านวน   3,593  ครัวเรือน 
 -      จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้   จ านวน      380 ครัวเรือน 
 -      ไฟฟูาส่องสว่าง จ านวน 95 ดวง  ครอบคลุมถนน 7 สาย 
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5.ลักษณะการใช้ที่ดินการตั้งถ่ินฐานของประชากรในต าบล อัยเยอร์เวง  จะมีการกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก  และสายย่อยภายในต าบลโดยจะกระจายไปตาม
แนวทางหลวงหมายเลข 410 และสายโยธาธิการ กม.27-คอกช้าง   นอกจากนี้จะกระจายไปตามเส้นทางย่อยในเขตนิคมสร้างตนเองเบตง    
แผนผังแสดงผังรวม แผนผังที่ 5.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-มีพื้นที่ท าการเกษตร  127,874 ไร่, ท าประมง       11,623 ไร ่ ,  ปศุสัตว์         2,380 ไร่  ,  ที่สาธารณะ        74,495  ไร ่
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 6.ด้านเศรษฐกิจ  
6.1 แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ ต าบลอัยเยอร์เวง มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขา  โดยตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาสันกาลาคีร ี และมีแม่น้ าปัตตานีผ่านกลาง  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญดังนี ้                                 แผนผังแสดงแหล่งท่องเท่ียว  ต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา(แผนผังท่ี 6.1) 
สถานที่ท่องเที่ยว 
1. น้ าตกช่องแคบ (ม.1) 
2. ล่องแก่งแม่น้ าปัตตานี (ม.1) 
3. น้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ม.2) 
4. น้ าตกอัยเยอร์ควีนล่าง (ม.2) 
5. ปุาบาลา – ฮาลา (ม.2) 
6. ปากคลองฮาลา (ม.2) 
7.ชาวเผ่าซาไกด้ังเดิม (ม.2) 
9. น้ าตกโต๊ะโม๊ะ (ม.2) 
9. หมู่บ้านฮาลา (ม.2)  
10.ตกปลาสายน้ าตานี (ม.3) 
11.น้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ม.5) 
12.สวนเกษตรด้ังเดิม (เที่ยวไปชิมไป) (ม.5) 
13.จุดชมทะเลหมอกตลอดป ีเขาไมโครฯ (ม.6) 
14.น้ าตกละอองรุ้ง (ม.6) 
15.น้ าตกสอยดาว (ม.7) 
16.หมู่บ้านปิยะมิตร 3 (ม.7) 
17.น้ าตกสายมาเลย ์(ม.8) 
18.น้ าตกหินขาว (ม.8) 
19.บ่อน้ าร้อนบ้านนากอ (ม.9) 
20.น้ าตกนากอเล็ก (ม.9) 
21. น้ าตกนากอใหญ่ (ม.9)   
22.ถ้ านางพราย (ม.9) 
23 แกรนแคนยอนนากอ (ม.9) 
24.หมู่บ้านประวัติศาสตร ์(ม.10) 

จุฬาภรณ์พัฒนา  10 
25.น้ าตกจุฬาภรณ ์(ม.10) 
26.ต้นไม้ที่สุดในภาคใต้ (ม.10) 
27.แหล่งชมนกเหงือกสัตว์ปุา ฮาลา (ม.10) 
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6.2. เศรษฐกิจชุมชน 
       ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  การท าสวนยางพารา  และสวนผลไม้    โดยมีอาชีพรอง คือ ค้าขาย        
มีรายได้เฉลี่ย 30,000 ต่อปี/ครัวเรือนมีพื้นที่ท าการเกษตร  127,874 ไร่ (2,623 ครัวเรือน) 
 

บทสรุประดับของกลุ่มอาชีพในต าบลอัยเยอร์เวง  
ล าดับ หมู่ที ่ ชื่อกลุ่ม/ 

กิจกรรม 
สถานะความพร้อม หมายเหตุ 

สมาชิก เครื่องมือ ทักษะ สถานท่ี  
1 1 กลุ่มขนมอบแห้ง     ขนมปีกงา 
2 2 กลุ่มอัยเยอร์เวงเบเกอร์ร่ี สตรีมุสลิม     ขนมปังเบเกอร์ร่ี,อบรมการท า

คุกก้ี 
3 2 กลุ่มผ้าบาติกอัยปาเซร์     ผ้าบาติก 
4 3 กลุ่มสตรีมุสลิกพัฒนา     ตัดเย็บเส้ือผ้า,ผ้าบาติก 
5 4 กลุ่มปักดอกผ้าคลุม     ผ้าคลุม 
6 4 กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้า     ตัดเย็บเส้ือผ้า,ขนมกะหรีป๊ับ 
7 5 กลุ่มแม่บ้านไม้ผลบ้านวังใหม่     ทุเรียนทอด 
8 5 กลุ่มท าเครื่องแกง     ท าเครื่องแกง 
9 6 กลุ่มท าขนม     ขนมโดนัท 

10 7 กลุ่มงานฝีมือและตัดเย็บ     ถักโคเช,ของช าร่วย,ตัดเย็บเส้ือผ้า 
11 7 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านดอน     การออมทรัพย์ให้บริการสินเช่ือ 
12 7 กลุ่มเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  -   ผลิตปุุยชีวภาพ,ปลูกผักปลอด

สารพิษ 
13 7 กลุ่มท าขนมและน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ / - / / ขนมและน้ าดื่ม 
14 8 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านอัยเยอร์ควีน     ตัดเย็บเส้ือผ้า 
15 8 กลุ่มสตรีส่งเสริมอาชีพบ้านอัยเยอร์ควีน     ท าขนม 
16 8 กลุ่มเยาวชนพัฒนาอาชีพ     การเกษตร,เล้ียงไก่ 
17 8 กลุ่มหัตกรรม     เฟอร์นิเจอร์,กรงนก 
18 9 กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าบ้านนากอ     เส้ือผ้าสตร,ีผ้ากันเป้ือน

,น้ าส้มสายชู 
19 9 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ     ของช าร่วย,ตัดเย็บเส้ือผ้า 
20 9 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านนากอ     การออมทรัพย์ให้บริการสินเช่ือ 
21 9 กลุ่มเยาวชนนากอ     การเกษตร,เพาะเห็ด 
22 10 กลุ่มแม่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10     ไม้กวาดดอกหญ้า,ยาหม่อง,ปลูก

ผัก 
23 11 กลุ่มอาชีพสตรีสามร้อยไร่     แปรรูปผลผลิดทางการเกษตร 
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1.  ไม้กวาดดอกหญ้า

13.  สมุนไพร

7.  ส้มแขกแปรรูป

3.  ไม้ไผ่จักรสาน

12.  ทุเรียนทอด

9.  กาแฟโบราณ

11.  ปลาส้ม

10.  ไก่หยอง,เน้ือหยองฯ

2.  ตัดเย็บเส้ือผ้า

18.  บ่อทราย

19.  น้ำแร่

20.  แร่ดีบุก

6.  สตรีผลิตขนม

4.  ดอกไม้จันทร์

15.  อิฐบล๊อค

17.  ปุ๋ยชีวภาพ

8.  น้ำส้มสายชู

16.  ปุ๋ยอัดเม็ด

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ม.7

ม.8

ม.9

N

21.  สหกรณ์บ่อน้ำร้อน

22.  การท่องเท่ียว

ม.10

แผนท่ีแสดงการอุตสาหกรรมและหตัถกรรมของต าบลอยัเยอรเ์วง

อ าเภอเบตง    จงัหวดัยะลา

เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์

การอุตสาหกรรม/หตัถกรรม

5.  สตรีผลิตของชำร่วย

7.  ส้มแขกแปรรูป

10.  ไก่หยอง,เน้ือหยอง ฯ

14.  ผักปลอดสารพิษ

1.  ไม้กวาดดอกหญ้า
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7.    ด้านสังคม ต าบลอัยเยอร์เวง มีประชากรโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนา อิสลาม  คิดเป็นร้อยละ  90 และนับถือศาสนา  พุทธ  คิดเป็นร้อยละ  10  โดยมีสถาบันทางศาสนา
ประกอบด้วยมัสยิด 10 แห่ง  วัด  2  แห่ง และมีสถาบันการศึกษารวม 4 แห่ง  ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา  4 แห่ง มัธยมศึกษา ตอนต้น  1 แห่ง  และสถาบันอื่นๆ  เช่น 
สถานีอนามัย 2 แห่ง  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 2 แห่ง     

แผนผังแสดงแสดงสถานท่ีส าคัญในต าบลอัยเยอร์เวง (แผนผังท่ี 5.1 ) 
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สภาพทางสังคม 
  ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษามาลายู โดย ร้อยละ 70 ของคนในต าบลอัยเยอร์เวง
มีพื้นเพจากจังหวัดอื่น โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ประเพณีวัฒนธรรมจึงคล้ายคลึง จังหวัดปัตตานี 
              สถิติการนับถือศาสนาในต าบล คือ  นับถือศาสนาพุทธ         1,686 คน    (10 %)  

 นับถือศาสนาอิสลาม      9,001 คน    (90 %)   
                       จ านวนสถาบันและองค์กรทางศาสนา 
              วัด/ส านักสงฆ์        3    แห่ง  
           มัสยิด                  11   แห่ง 
      7.1 จ านวนสถานท่ีราชการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ    9   แห่ง   คือ  

1)     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  จ านวน   2 แห่ง 
2)     สถานีต ารวจ 1 แห่ง 
3)     ส านักงานนิคมสร้างตนเอง 1 แห่ง 
4)     โรงเรียนประถม 4 แห่ง (ขยายโอกาส 1 แห่ง) 
5)     หน่วยปูองกันรักษาปุาพระนามาภิไท ที ่2    1  แห่ง   
6)     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์   3   แห่ง  

      7.2 มีตลาดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (ตลาดนัดชุมชน) 
ด าเนินงานโดยชุมชน     จ านวน 5 แห่ง   คิดเป็นพื้นที ่  4,000    ตร.ม.   

8.   สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  2 แห่ง 
 จ านวนเจ้าหน้าที ่สาธารณสุข      9     คน  
 พนักงานจ้าง/ลูกจ้างช่ัวคราว       4         คน 
 คนงานประจ ารถขยะ อบต.         5   คน 
 -  รถบรรทุกขยะ   1 คัน 
 -  บ่อบ าบัดน้ าเสีย  2 แห่ง 
 - โรงคัดแยกขยะ   1 แห่ง 
 -  ธนาคารขยะ   2 แห่ง 
 -  เตาเผาขยะ   1 แห่ง 
 -  สถานที่ทิ้งขยะ   1 แห่ง 
 
9.   จ านวนแหล่งน้ า 

-ธรรมชาติ 
แม่น้ า   1    แห่ง   ล าคลอง 40 สาย         

        -แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
เข่ือน    1    แห่ง     ฝาย    15   แห่ง   บ่อน้ า 10    แห่ง ประปา 13 แห่ง 

  ฝายชะลอน้ า  5 แห่ง อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง บ่อพักน้ า 1 แห่ง โรงกรองน้ า 1 แห่ง 
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10.   สนามกีฬา กิจกรรมกีฬา และสันทนาการ 

สนามกีฬาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-สนามฟุตบอล 7 คน 4 แห่ง 
-สนามบาสฯ 3 แห่ง 
-ลานอเนกประสงค์ 3 แห่ง 
-สนามวอลเล่บอล  3 แห่ง 
 

11.วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
ธรรมเนียมและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและแบบอสิลามแหลมมลายู 

-  ประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน   -  ประเพณีสงกรานต์ 
-  ประเพณีเข้าสุหนัตหมู่    -  ประเพณีลอยกระทง 
-  ประเพณีเมาลิด     -  ประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ 
-  ประเพณีท าขนมซูรอ     -  ประเพณีวันตรุษจีน 
-  ประเพณีวันตรุษซาไก    -  พิธีอุปสมบทหมู่ 
-  ประเพณีแห่เทียนพรรษา    -  ประเพณีชักพระ 

12.อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในปี 255๗ 
      12.1  คณะผู้บริหาร      จ านวน   3  คน   ชาย   3  คน    
      12.2  มีสมาชิก อบต.     จ านวน    22   คน   ชาย   22    คน หญิง  -  คน 
      12.3 จ านวนพนักงาน  อบต.   ปี 255๗     จ านวน    ๗๓   คน จ าแนกเป็น 

ข้าราชการประจ า    จ านวน      1๔   คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน      ๒๒   คน 
พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน      ๒๐   คน      
อื่น ๆ (ระบ)ุ   -  พนักงานจ้างเหมา  จ านวน      ๑๗   คน 

       12.4 จ านวนพนักงาน  อบต.  ตามแผนอัตราก าลัง 2555-2557 (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)จ านวน   74   คน 
จ าแนกเป็น 

 ข้าราชการประจ า    จ านวน   3๓  คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน   2๘  คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน   ๒๒  คน 

            อื่น ๆ ระบ ุ                  จ านวน   -    คน 
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13. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

        13.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีงบประมาณ  254๙ – 255๒ 
รายรับ ปี 254๙ ปี 25๕๐  ปี 255๑ ปี 255๒ 

รายรับจริง ๑๙,๓๑๗,๗๘๔.๙๘ ๒๖,๖๔๗,๘๐๑.๖๐ ๓๑,๔๒๗,๓๕๔.๓๗ ๓๓,๒๗๓,๐๔๘.๖๒ 
รายจ่ายจริง ๑๑,๓๕๖,๗๒๖.๗๗ ๑๑,๑๗๘,๒๐๔.๐๔ ๑๗,๑๗๒,๓๐๒.๒๓ ๒๔,๗๕๐,๙๕๕.๖๒ 

               รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีงบประมาณ  255๓ – 255๖    
รายรับ ปี 255๓ ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 255๖ 

รายรับจริง ๓๔,๕๓๗,๘๗๒.๕๐ ๓๐,๓๔๒,๒๐๑.๕๕ ๓๗,๘๕๐,๐๗๔.๘๗ ๔๓,๐๔๒,๔๖๒.๔๕ 
รายจ่ายจริง ๒๙,๗๓๐,๒๑๘.๕๐ ๓๐,๒๑๓,๕๕๑.๔๗ ๓๔,๙๕๙.๘๓๓๐๘ ๓๖,๘๓๑,๑๒๗.๑๗ 

        13.3  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีงบประมาณ  255๖ – 255๘  
รายรับ ประมาณการ 

ปี 255๖ 
ประมาณการ 

ปี 255๗ 
ประมาณการ 

ปี 255๘ 
ก. รายได้ภาษีอากร ๑๓,๐๙๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร ๕๐๕,๕๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ 
ค. รายได้จากทุน - - - 

  ง.  เงินช่วยเหลือ(อุดหนุน) ๒๗,๘๓๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ 
รวม ๔๑,๔๓๐,๐๐๐ ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ ๔๔,๕๑๐,๐๐๐ 

  

 
14.   ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถท างานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   1.  เครื่องถ่ายเอกสาร    จ านวน   2    เครื่อง 
   2.  เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม  จ านวน   1    เครื่อง 
   3.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์   จ านวน   2    ชุด 
   4.  เครื่องพิมพ์ดีด    จ านวน   2    เครื่อง 
   5.  ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ     จ านวน   46  หลัง 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ แยกเป็น 
   1.  ส านักงาน อบต.    จ านวน    23   เครื่อง 
    - ส านักปลัด    จ านวน    8    เครื่อง 
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จ านวน     4    เครื่อง 
    2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จ านวน     5    เครื่อง 
    - ส่วนการคลัง    จ านวน    6    เครื่อง 
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    1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จ านวน     5    เครื่อง 
    2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จ านวน     1    เครื่อง 
    - ส่วนโยธา    จ านวน    4    เครื่อง 
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จ านวน     3    เครื่อง 
    2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จ านวน     1    เครื่อง 
    -   ส่วนการศึกษา   จ านวน     5   เครื่อง 
    1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จ านวน      2   เครื่อง 

2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  3   ศูนย์  
      จ านวน      3    เครื่อง 

3.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จ านวน      1    เครื่อง 
-  ส่วนสาธารณสุข   จ านวน      3   เครื่อง 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จ านวน      1   เครื่อง   
2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จ านวน      1    เครื่อง 
3.เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์   จ านวน      2    เครื่อง 
 

   2. ศูนย์คอมฯอินเตอร์เน็ต อบต.   จ านวน    40  เครื่อง 
    - แห่งที่ 1    จ านวน      15   เครื่อง 
    - แห่งที่ 2    จ านวน      10   เครื่อง  
    - แห่งที่ 3    จ านวน        9   เครื่อง 
    - แห่งที่ 4    จ านวน        6   เครื่อง 
    -  บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10   จ านวน        1   เครื่อง 
    -   บ้านธารมะลิ    จ านวน        1   เครื่อง 
    -  บ้านดอน    จ านวน      1   เครื่อง 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
   1.  ตู้เย็น                  จ านวน   3   หลัง 
   2.  กระติกน้ าร้อน     จ านวน   5    ลูก 
   3.  เครื่องตัดหญ้า     จ านวน   1   เครื่อง 
   4.  ตู้เก็บเครื่องครัว     จ านวน   1   ตู้ 
 
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
   1.เครื่องพ่นหมอกควัน    จ านวน   11  เครื่อง 
   2 เครื่องวัดความดัน    จ านวน 10  เครื่อง 
   3.เครื่องคลีนิคท าฟัน    จ านวน 1    ชุด 
 
  ครุภัณฑ์ส ารวจ 
   1.  กล้องระดับอัตโนมัติ    จ านวน   1  ตัว 
   2.  เครื่องวัดพิกัด จีพีเอส    จ านวน   1  ชุด 
   3.  ล้อวัดระยะ     จ านวน   1  ตัว 
   4.  กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิค    จ านวน   1  ตัว 
   5.  ชุด  SLUMP TEST     จ านวน   1  ชุด 
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  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
   ถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือ    จ านวน   41  ถัง 
 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
   1. เครื่องเสียงพร้อมล าโพง    จ านวน    3   ชุด 
   2. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล    จ านวน    4   ตัว 
   3. กล้องถ่ายวีดีโอ     จ านวน    1   ตัว 
   4. เครื่องเสียงแบบพกพา    จ านวน    1   ตัว 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   1. รถกระบะบรรทุก  ขนาด  4  ล้อ   จ านวน   2  คัน 
   2. รถดับเพลิง ขนาด 2,700 ลิตร   จ านวน   1  คัน 
   3. รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน     จ านวน   1  คัน 

แบบเปิดข้างเทท้าย    
  อาคารทรัพย์สิน 
                                   1. อาคารส านักงาน  ชั้นเดียว                              จ านวน  2 หลัง 
   2. อาคารส านักงาน   2 ช้ัน    จ านวน  1 หลัง 
   3. อาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                       จ านวน  1  หลัง 
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ส่วนที ่3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา (วิเคราะห์ SWOT) 

…………………………….. 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวงได้ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๕๗-255๙) เมื่อวันที่  12  
เดือนมิถุนายน   255๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้ตรงตามความต้องการ  ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมาสามารถสรุปได้  ดังนี้  
3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  ประจ าปี 255๗ 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา  ได้ค านึงถึงข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเป็นส่วนส าคัญ ทั้งนี้เป็นการสอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้บริหาร วิสัยทัศน์  นโยบายของรัฐบาลและขีด
ความสามารถในการด าเนินงานของท้องถ่ิน   โดยการพัฒนาแบ่งเป็น     
          3.1.1  การพัฒนาจากสภาพปัญหาของท้องถิ่น  

 (1.)  สรุปปัญหาและสาเหตุการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับท่ี ปัญหา สาเหต ุ

 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคม 
 
 
 
 
 
ไฟฟูา 
 
 
 
 
 
ประปาภูเขา 

 
- ขาดงบประมาณในการจัดท าโครงการก่อสร้างและพื้นที่เป็นภูเขา ห่างไกล 

ต้องใช้งบประมาณสูงในการด าเนินการก่อสร้าง 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการเขียนแบบการก่อสร้างถนน

,สะพาน 
- เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที ่ ท าให้ผู้รับเหมาไม่อยากเข้ามารับจ้างในพื้นที ่

 
- ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูาพื้นที่เป็นภูเขา ห่างไกล บ้านเรือนอยู่

กระจัดกระจาย ต้องใช้งบประมาณสูงในการด าเนินการก่อสร้าง 
- การควบคุมดูแลเป็นอ านาจของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
- ไฟฟูาสาธารณะไม่ครอบคลุมทั้งต าบล 
- ไฟฟูาแรงต่ าไม่ครอบคลุมทั้งต าบล 

 
- ขาดงบประมาณในการขยายประปา พื้นที่เป็นภูเขา ห่างไกล บ้านเรือนอยู่

กระจัดกระจาย ต้องใช้งบประมาณสูงในการด าเนินการก่อสร้างให้ครอบคลุม 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการประปา 
- น้ าประปาภูเขาไม่มีระบบกรองน้ าให้สะอาด  ท าให้ไม่ได้มาตรฐาน และไม่

สามารถใช้อุปโภค บริโภคได ้ตลอดทั้งป ี
- แหล่งน้ าที่จะน ามาผลิตเป็นน้ าประปามีหลายแห่งแต่ยังขาดงบประมาณ

สนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาคที่จะน ามาก่อสร้างฝุายกักเกบ็น้ า 
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ล าดับท่ี ปัญหา สาเหต ุ
 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า 
 
 
 
 
เส้นทางขนส่งสินค้า 
 
 
 
การว่างงาน 
 
 
ตลาดกลางเพื่อขาย
ปลีก-ส่งสินค้า 

 
- พื้นที่เป็นภูเขา ห่างไกล กันดาร เสี่ยงภัย การคมนาคมยากล าบาก ไม่มีตลาด

กลางการเกษตร ท าให้เกิดพ่อค้าคนกลาง เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร กด
ราคาต่ ากว่าตลาด 

- ด้วยงบประมาณการพัฒนาเส้นทางต่างๆ  ค่อนข้างน้อย  ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับเกษตรกรได ้
 

- หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แก้ไขปัญหากรณีไม่มีผู้รับเหมามา
ด าเนินการก่อสร้างเส้นทาง  โดยการจ้างแรงงานของประชาชนในพื้นที่
ด าเนินการก่อสร้างเส้นทางตามปัญหาความเรง่ด่วน 
 

- เนื่องจากเกษตรกรปลูกพืชที่มีผลผลิตตามฤดูกาล เช่น ผลไม้ และไม่มีอาชีพ           
เสริม ท าให้ช่วงว่างงานตามฤดูกาลซึ่งเป็นการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจสูงมาก 
 

- เนื่องจากการผลิตสินค้าด้านหัตถกรรม งานฝีมือต่างๆ และสินค้าด้าน
การเกษตรมีมากและไม่มีสถานที่ในการรวบรวมและจ าหน่ายสินค้า ผลผลิต
ของต าบล 

 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 

ด้านการศึกษา  
ผู้ปกครองและเด็ก
เยาวชนให้ความส าคัญ
กับการศึกษาน้อย 
มาตรฐานและคุณภาพ 
 
สถานศึกษา ในต าบลต่ า
กว่ามาตรฐานของ
ประเทศ 
 
 
เด็กก่อนวัยเรียน มี
พื้นฐานทางภาษาไทย
น้อย 
 
ขาดสถานศึกษาระดับ
มัธยมตอนปลาย 
 
ศพด.ยังไม่เพียงพอ 

 
- วัฒนธรรมการศึกษาที่นิยมศึกษาทางศาสนามากกว่า เรียนภาคปกต ิ
- เนื่องจากฐานะยากจน การศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้ไม่เห็นความจ าเป็น

ในการศึกษา เท่ากับการประกอบอาชีพ 
- ผู้ปกครองไม่มีความรู้ จึงไม่เห็นประโยชน์ในการศึกษา 

 
- การบริหารการศึกษายังไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร 
- บุคลากรทางการศึกษามีการโอนย้ายตลอดเวลา ท าให้การพัฒนาไม่มีความ

ต่อเนื่อง 
- หลักสูตรไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาการศึกษา 

 
- งบประมาณในการพัฒนาอาคาร สถานที่มีไม่เพียงพอ  
- ศูนย์พัฒนาเด็กวางพื้นฐานทางภาษาไทยให้เด็กๆ น้อยไป ท าให้เกิดปัญหา

เมื่อเข้าเรยีนในโรงเรียน 
 

- ยังขาดสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะเปิดหรือขยายระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- จ านวนเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มจ านวนมากข้ึนทุกปีในทุกหมู่บ้าน 



 

                                            แผนพัฒนาต าบลอัยเยอร์เวง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า 23 
 

ล าดับท่ี ปัญหา สาเหต ุ
 

1. 
 
 
 

ด้านวัฒนธรรม 
เยาวชนมีพฤติกรรมนิยม
วัฒนธรรมตะวันตกมาก
ข้ึน  
 

 
- อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกจากเมืองเบตงแหล่งท่องราตรี ท าให้ชุมชน

รับโดยไม่รู้ตัว 
- วัฒนธรรมประเพณีดัง่เดิมไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างจริงจัง 
- อิทธิพลของสื่อต่างๆในปัจจุบัน 
- ด้วยเศรษฐกิจยุคปัจจุบันท าให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่บุตร 
หลานเท่าที่ควร 
 
 
 

1. 
 
 

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ,
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน,
ไม่ได้รับความสนใจ 

 
- ไม่มีการรวบรวมอย่างจริงจัง 
- ไม่มีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
- ไม่มีวิทยากร ผู้รู้มาให้ความรู้ให้แก่เยาวชน 
- เยาวชนขาดการเรียนรู้นอกสถานที ่
 
 

 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
มีขยะมูลฝอยถูกทิ้ง
บริเวณที่สาธารณะ  
และในต้นน้ าล าคลอง 
 
 
 
 
การตัดไม้ท าลายปุา 
 
 
สารพิษตกค้างเจือปนแหล่ง
น้ า 

 
 
 
- ระบบก าจัดขยะในต าบลท าได้ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
- ขาดการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง 
- งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
- มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
- พื้นที่ไม่อ านวยในการก าจัดขยะแบบฝังกลบท าให้มีปัญหาอื่นๆตามมา 
- ขาดจิตส านึกในการก าจัดขยะ 
- ขาดความรู้ในการขัดแยกขยะ 
- การบุกรุกจากนายทุน,การบุกรุกของเกษตรกรเพื่อท ากิน 
 
 
- การท าเกษตรอย่างผิดวิธี  (การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร) 
- ทิ้งสากสัตว์ซึ่งเป็นสาเหตุใหแ้หล่งน้ าเน่าเสีย 
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ล าดับท่ี ปัญหา สาเหต ุ
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

ด้านการปกครองและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
ความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
มีแนวโน้มติดยาเสพติด
เพิ่มข้ึน 

 
- เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
- การเมืองระดับชาติ,ระหว่างประเทศ 
- ความไม่เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน 
- กลุ่มผลประโยชน์สร้างสถานการณ์ 
- ความอ่อนแอของชุมชนและระบบราชการ 
- พื้นที่อยู่ห่างไกล เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
- ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที ่

 
- ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง 
- สภาพแวดล้อมและสังคมท าให้เด็กมีความเสี่ยงที่จะติดยาเสพติดมากขึ้น 
- เด็กนอกระบบโรงเรียน  ไม่ได้รับการศึกษาจนจบภาคบังคับ 
- หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ด าเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง 
- มีผู้ค้ารายใหม่เพิ่มจ านวนข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
 

1. 
 
 
 
 

2. 

ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
ที่ดินท ากินไม่มีเอกสาร
สิทธิ 
 
 
 
กลุ่มอาชีพ,กลุ่มสตรี 
เติบโตช้า 
 

 
 

- การประกาศเขตปุาสงวนแห่งชาติ ทับที่ท ากินราษฎรในปี พ.ศ. 2547 
(ส่วนใหญ)่ 
- การบุกรุกที่ท ากินของราษฎร(บางส่วน) 
- การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบางลางปี พ.ศ.2542 

 
- ขาดแหล่งเงินทุนในการพัฒนากิจการ 
- ขาดวิทยาการใหม่ในการพัฒนา 
- ขาดตลาดในการจ าหน่ายสินค้า 
 

 
1. 

ด้านการสาธารณสุข 
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณสุขไม่
เพียงพอ  ไม่ทั่วถึง 

 
- สถานีอนามัยไม่เพียงพอ 
- บุคลากรทางสาธารณสุขไม่เพียงพอ 
- ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านในส่วนงานสาธารณสุข 
- การด าเนินงานที่ผ่านมา  ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน

สาธารณสุขเท่าที่ควร 
- อสม.ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเท่าที่ควร  ท าให้ไม่สามารถถ่ายทอด

ความรู้  แนวทางการปฏิบัติในการปูองกัน ควบคุมโรคให้กับประชาชนได ้
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ล าดับท่ี ปัญหา สาเหต ุ
 

1. 
 

2. 
 
 
 

3. 
 

ด้านสวัสดิการสังคม 
เด็กเล็กจ านวนไม่น้อย
ไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้
มาตรฐาน 
 
 
เด็กไม่มีคุณภาพ  ได้ 
มาตรฐานตามเปูาหมาย 

 
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมในพื้นที ่
- บุคลากรขาดทักษะ  ในการดูแลเอาใจใส่เด็กก่อนวัยเรียน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐาน  อาคารไม่ปลอดภัย  ห้องน้ าไม่สะอาด 
- ขาดการประสานงานระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- ขาดงบประมาณด าเนินการ 

 
- บุคลากรขาดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ตนเอง  ท าให้เด็กไม่มีคุณภาพตามมา 
- ไม่มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ปกครอง  ท าให้ไม่สามารถ

แก้ปัญหาต่างๆ  ไดต้รงปัญหา 
 
 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 

ด้านการพัฒนาองค์กร 
ภารกิจ  งานโครงการ   
ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาศักยภาพ 
คณะผู้บริหาร  สมาชิก
และพนักงานมีค่อนข้าง
น้อย 
 
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ไม่ทราบระเบยีบ 
แนวทางปฏิบัติด้านต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
- มีอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลน้อยเกินกว่าภารกิจ และว่างหลายต าแหน่ง

ไม่เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
- พื้นที่อยู่ในพื้นที่กันดาร และเสี่ยงภัย จึงไม่มีบุคลากรอยากมาท างานในพื้นที ่
- ขาดการร่วมมือประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ ในองค์กร 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ลงไปส ารวจปัญหาความเดือดร้อน  ในพื้นที่อย่าง

จริงจัง  ท าให้ยังมีการร้องเรียนในหลายๆ  เรื่อง  และการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ยังมีความล่าช้า 
 

- สมาชิกอบต.ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการอบรมพัฒนาความรู้ด้านต่าง  ๆ 
- สมาชิก อบต.ไม่ได้ศึกษา ระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ของตนเอง  

ท าให้ไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และการติดตามโครงการพัฒนา
ต่างๆในพื้นที่ของตนเอง 
 

- ขาดการติดตามประเมินผลจากการอบรม 
- ขาดดูแลเอาใจใส่บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างทั่วถึง(บุคลากรไม่ทราบ

สิทธิ สวัสดิการของตนเองไม่ทราบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน) 
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ล าดับท่ี ปัญหา สาเหต ุ
 

1. 
2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 

ด้านการท่องเท่ียว 
ความปลอดภัยของ 
นักท่องเที่ยว 
 
 
 
ขาดความความ
สะดวกสบาย 
สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่
เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว 
 
การบริการไม่เป็นระบบ 
ไม่มีทิศทาง 
 

โครงการมักไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

- ประชาชนไม่เช่ือใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- สถานการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต ้
- พื้นที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง และมีเจ้าหน้าที่น้อย 
 
 
 
- เส้นทางคมนาคมยังไม่พัฒนา  ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
- ไม่มีการการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและการบริการนักท่องเที่ยว  

เช่น รถรับ- ส่ง   
- ประชาชนยังไม่พร้อมในการเป็นมัคคุเทศก์หรือเจ้าบ้าน 
- วิธีการประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ 

 
- ขาดการอบรม การพัฒนาวิทยาการของบุคลากร และขาดเงินทุนในการ

พัฒนาระบบบริการ 
 
- มีการแข่งขันในการเสนอของบประมาณจากองค์กรท้องถ่ินที่ใหญ่และมี

ประสบการณ์มากกว่า 
- การบริหารจัดการด้านต่างๆ  ยังไม่ดีพอต้องมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
- การด าเนินการโครงการต้องใช้งบประมาณสูง  เป็นค่าใช้จ่าย ศึกษาโครงการ

และออกแบบโครงการ ยังไม่กล้าด าเนินการ 
- ขาดการประสานงานในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ๆ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการยอมรับการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
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   3.1.2  การพัฒนาตามความต้องการของประชาชน  
(1.)   ข้อมูลความต้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับท่ี ความต้องการ 
 
 

1. 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
4. 
 

5. 
6. 
7. 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คมนาคม 
การแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม ให้มีความสะดวกสบาย ด าเนินการก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึง   
ประชาชนในบางชุมชนสามารถก่อสร้างเส้นทางโดยการรวมตัวของคนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน  เช่น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  โดยไม่ต้องรอภาครัฐเข้ามาด าเนินการ  เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
โดยชุมชนเพื่อชุมชน  ทางหน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาแนวทางในการด าเนินการจ้างแรงงานภายในพื้นที่ 
ก่อสร้างเส้นทางต่างๆ  โดยการสนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างและการจ้างแรงงานในพื้นที่ 
ไฟฟูา 
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
ประปาภูเขา 
ขยายเขตประปา,พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน 
ปรับปรุงระบบประปาภูเขาให้มีความสะอาด  ปลอดภัยส าหรับประชาชนผูอุ้ปโภค  บริโภค 
ติดตั้งมิเตอร์ให้กับทุกหมู่บ้านชุมชน  เพื่อการมีน้ าใช้ตลอดปี 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
 

5 
6. 

ด้านเศรษฐกิจ 
จัดต้ังสหกรณ์การตลาดเพื่อการเกษตร 
จัดให้มีร้านสาธิตการตลาดหรือร้านค้าสหกรณ์ประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
จัดต้ังศูนย์สาธิตและจ าหน่ายสินค้า OTOP 
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้าน สตรี  และกลุ่มอาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร 
พัฒนาศักยภาพกลุ่มให้มีคุณภาพและสามารถด าเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง 
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าร ิ
จัดต้ังตลาดกลางการเกษตร 
ด้านการศึกษา 
พัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในต าบลให้มีมาตรฐาน ทัดเทียม สถานศึกษาในประเทศ 
พัฒนาหลักสูตรให้เน้นการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
พัฒนาโรงเรียนตาดีกาให้ได้มาตรฐาน 
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สามารถถ่ายทอด สอนการพูดและฟังภาษาไทยได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
จัดต้ังศูนย์อินเตอร์เน็ตระดับหมู่บ้าน เพื่อบริการประชาชนในการศึกษา,ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสาร และประโยชน ์
ต่างๆของชุมชน 
จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของแต่ละสถานศึกษา  เช่น โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ควร
ได้รับสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  โรงเรียนตาดีกา  ควรได้รับสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การเรียนศาสนา และภาษามาลายู 
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ล าดับท่ี ความต้องการ 
 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
5. 
6. 

ด้านวัฒนธรรม 
รวบรวมประเพณีวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มต่างๆ  ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
จัดให้มีศูนย์วัฒนธรรมประจ าต าบล 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวบรวมปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านต่างๆ อย่างจริงจัง 
จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน(ประจ าแหล่งท่องเที่ยว) 
จัดต้ังกลุ่มสมุนไพรท้องถ่ิน เพื่อเป็นการรวบรวมสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถ่ินให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อบรม  รณรงค์ การก าจัดขยะให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
จัดให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ  เพื่อการก าจัดขยะและการน าขยะที่สามารถใช้ได้น ามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จัดหาถังขยะเพิ่มเติมให้เพียงพอกับแหล่งชุมชนและปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น 
จัดท าโครงการธนาคารขยะ  โดยเริ่มที่โรงเรียนก่อนเป็นอันดับแรก และขยายผลไปยังทุกหมู่บ้าน 
สนับสนุนศูนย์ศึกษา อนุรักษ์พันธ์ุพืชและสัตว์ปุา บาลา-ฮาลา 
ก่อสร้างคูระบายน้ าบริเวณชุมชนและจุดน้ าขัง 
จัดให้มีหน่วยอาสาสมัครปูองกัน รักษาปุา  
จัดอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รณรงค์ให้ประชาชนลดการตัดไม้ท าลายปุา  บุกรุกพื้นที่ปุาและแหล่งต้นน้ าล าธาร 

 
1. 
2. 
3. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

ด้านการปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อย 
จัดให้มปีูอมยามในหมู่บ้าน 
จัดต้ังต ารวจชุมชน 
ก่อสร้างหอกระจายข่าวทุกชุมชน 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพิ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบและเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที ่
ก่อสร้างหอกระจายข่าวทุกชุมชน 
จัดหาครุภัณฑ์ ปูองกันสาธารณภัย 
ติดตั้งโทรศัพท์สายด่วนในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน  และจัดก าลังเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ปฏิรูปที่ดิน  จัดสรรพื้นที่ท ากิน 
จัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพหรือศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรหมู่บ้านเพิ่มเติม  
ก่อสร้างสถานีอนามัยเพิ่ม 1 แห่ง 
เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านสาธารณสุข 
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มอีก 2 แห่ง 
จัดกิจกรรมชมผู้สูงอายุ(น าร่อง บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10) ให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
วางผังเมือง 



 

                                            แผนพัฒนาต าบลอัยเยอร์เวง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า 29 
 

ล าดับท่ี ความต้องการ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

ด้านการพัฒนาองค์กร 
บรรจุอัตราก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
จัดอบรมหลักสูตร หลักวิธีปฏิบัตริาชการ และอ านาจ หน้าที่ของ คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.เชิงลึก 
ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานส่วนต าบล 
ก่อสร้างส านักงาน อบต.ที่ได้มาตรฐาน  มีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ด้านการท่องเท่ียว 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ  จ านวน 6  แห่ง 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ   จ านวน  5  แห่ง  
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแวะพักริมทาง  จ านวน 4  แห่ง 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผจญภัย  จ านวน 4  แห่ง  
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ จ านวน 5 แห่ง 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาการเกษตร(โฮมสเตย์) 3 แห่ง  
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 
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3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๗-255๙)  

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

ร้อยละของ
โครงการ 

จ านวนงบ 
ประมาณ 

ร้อยละ 
ของ

งบประมาณ 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า  
ท่อระบายน้ า 

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปการไฟฟูา  
1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการ  

ประปา 

 
๒๑ 

 
๑ 
- 
 

 
๖๐ 

 
๒๕ 
- 

 
๙,๓๐๘,๕๐๐ 

 
๔๐๘,๐๐๐ 

 
 

 
๓๒.๖ 

 
๒๑.๕ 

รวม ๒๒ ๕๒.๔ ๙,๗๑๖,๕๐๐ ๓.๔ 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
การเพิ่มผลผลิตทางการ เกษตรอินทรีย์ 

2.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุ่มอาชีพ 

2.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการตลาดการเกษตรและการค้า  
เพื่อการส่งออก 
 
 

 
๒ 
 

๒ 
 

๑ 

 
๖๖.๗ 

 
๒๕ 

 
๓๓.๓ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๒๘๒,๓๙๕ 

 
๒๒,๐๐๐ 

 
๓๑.๖ 

 
๕๐.๔ 

 
๑๒.๒ 

รวม ๕ ๓๕.๗ ๓๖๔,๓๙๕ ๓๙.๒ 
3.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    3.1   แนวทางการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ 
              วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
    3.2   แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

3.3 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
3.4 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของ

ชุมชน 
3.5 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ  

 
 
 

 
๑๒ 

 
๗ 
๑ 
๕ 
 

๗ 

 
๕๐ 

 
๔๑.๒ 

๔ 
๔๕.๕ 

 
๑๐๐ 

 
๓๗๕,๗๔๘ 

 
๖,๖๓๙,๒๖๒ 

๓๐,๐๐๐ 
๔,๖๒๐,๖๐๐ 

 
๒๑๖,๗๙๓ 

 

 
๓๓.๓ 

 
๕๕.๖ 
๑.๘ 

๗๗.๓ 
 

๒.๙ 
 

รวม ๓๒ ๓๘.๑ ๑๑,๘๘๒,๔๐๓ ๔๓.๖ 
4.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          4.1  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรน้ าและ สิ่งแวดล้อม 

4.2 แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัด  
ขยะมูลฝอย 
 
 
 

 
๑ 
 
- 

 
๓๓.๓ 

 
- 

 
๒๖๗,๓๒๓ 

 
- 

 
๙๒.๒ 

 
- 

รวม ๑ ๑๔.๓ ๒๖๗,๓๒๓ ๓๖.๖ 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

ร้อยละของ
โครงการ 

จ านวนงบ 
ประมาณ 

ร้อยละ 
ของ

งบประมาณ 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

5.1 แนวทางพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
องค์กรทุกภาคส่วน 

5.2 แนวทางพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

5.3 แนวทางพัฒนา  ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล (PSO) 

5.3 แนวทางพัฒนา  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและ
สังคม 

 
๔ 
 

๙ 
 
- 
 
- 

 
๖๖.๗ 

 
๗๕ 

 
- 
 
- 

 
๒๑๗,๗๑๖ 

 
๙๖๙,๔๑๐ 

 
- 
 
- 

 
๒๔.๒ 

 
๑๓.๖ 

 
- 
 
- 

รวม ๑๓ ๖๕ ๑,๑๘๗,๑๒๖ ๑๔.๒ 
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามแนวนโยบาย ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
         6.1  แนวทางพัฒนา  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังรักษา  
                บ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้ 
                เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
        6.2  แนวทางพัฒนา  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและ 

         ทรัพย์สิน การ่อความไม่สงบ   อุบัติเหตุ อุบัติภัย   
         อาชญากรรม  และการบรรเทา   สาธารณภัย 

        6.3  แนวทางพัฒนา  การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการ      
               สาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ  

6.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาสามจังหวัดชาย  แดน
ภาคใต้และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา  

 
๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
- 
 

๑ 
 

 
๓๓.๓ 

 
 
 

๕๐ 
 
 
- 
 

๑๑.๑ 

 
๙๙๙,๐๐๐ 

 
 
 

๘๒,๗๐๐ 
 
 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
 
 

๖.๖ 
 
 
- 
 

๘.๑ 

รวม ๔ ๒๕ ๑,๑๓๑,๗๐๐ ๕๔.๔ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
         7.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาแหล่ง 
                ท่องเที่ยวเชิงนิเวชแบบครบวงจร 

7.2  แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างทักษะองค์กรภาคประชาชนให้
พร้อมรองรับการท่องเที่ยว 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

รวม - - - - 
รวมทั้งสิ้น ๗๗ ๔๐.๓ ๒๓,๕๓๑,๔๔๗ ๕๒.๖ 
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3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  
 1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในต าบลอัยเยอร์เวง ประกอบด้วย  ถนน ไฟฟูา 
ประปา คูระบายน้ า  มีการก่อสร้างเรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วนและความต้องการของประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน แต่เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด และบุคลากรไม่เพียงพอ ท าให้การด าเนินงานยังไม่ครอบคลุ มและทั่วถึง
เท่าที่ควร  แต่เบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้ ในส่วนการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากเหตุอุทกภัย  ดินถล่ม ถนนหนทาง  สะพาน ได้รับความเสียหาย ยังมีความล่าช้า  
ทางหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขให้รวดเร็ว  เช่นการจ้างแรงงานในพื้นที่
ด าเนินการก่อสร้าง  โดยจัดหาวัสดุในการก่อสร้างและอยู่ในความดูแล ควบคุมของเจ้าหน้าที่ 
 2.  ด้านเศรษฐกิจ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา อบต.อัยเยอร์เวงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มอาชีพเยาวชนภายในต าบล   ซึ่งสามารถช่วยเสริมทักษะอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพต่างๆ  ให้มีความสามารถในการผลิตมากยิ่งขึ้น   มีการให้งบประมาณอุดหนุนกลุ่มอาชีพในต าบล  สามารถ
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  สมาชิกของกลุ่มมีทักษะอาชีพ เพิ่มศักย ภาพในการผลิต และสามารถ
ท าให้กลุ่มต่างๆด าเนินงานต่อไปโดยมีเงินทุนหมุนเวียน และกลุ่มมีความยั่งยืนและเข้มแข็ง  
 3. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต   องค์การบริหารส่วนต าบล อัยเยอร์เวงได้มีการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี  ในปีงบประมาณ 2554 องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง ได้มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุ ข และวัฒนธรรมประเพณี หลายโครงการ
ด้วยกัน จากการด าเนินงานท าให้ประชาชนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ รวมทั้งมีการพัฒนาการศึกษาให้ได้คุณภาพ  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มข้ึน  
จ านวน 1 ศูนย์ ด้านสุขภาพอนามัย มีการจัดต้ังกองทุนสุขภาพชุมชนต าบลอัยเยอร์เวง ซึ่งได้มีการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  เพื่อเป็นการบริการด้านสุขภ าพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม  
ทั่วถึง  ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน 
 4. ด้านสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  ไดด้ าเนินการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ  จ านวน 
1 แห่ง  คือบ้านปิยมิตร 3  และจะด าเนินการก่อสร้างที่เผาขยะ  เพิ่มข้ึน จ านวน 3 แห่ง  ในปี พ .ศ.2555 คือ ใน
หมู่ที่ 7,10,11  และจ้างแรงงานในพื้นที่ในการดูแลและเผาขยะ  เพื่อการจัดเก็บขยะภายในต าบล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   ซึ่งมีส่วนท าให้สิ่งแวดล้อมชุมชนภายในต าบลดีข้ึน  เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศ และรักษา
สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสวยงาม บ้านเมืองน่าอยู่ แต่ยังต้องเพิ่มการรณรงค์เกี่ยวกับการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีให้กับ เด็ก 
เยาวชน  และประชาชนในพื้นที่  ให้มีจิตส านึกในการก าจัดขยะ  และการด าเนินการจัดท าโครงการธนาคารขยะ      
ที่จะน าร่องในโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงในปี พ.ศ.2555  และขยายผลไปยังหมู่บ้านต่างๆ  ต่อไป 
 5. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี   การด าเนินงานที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท า
กิจกรรมต่างๆ  ท าให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็น ร่วมพัฒนาองค์กรได้มากยิ่งขึ้น และ
มีการส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ และน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหา รจัดการ การท างานให้มี
ประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย จ าเป็นต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
 6. ด้านการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
    และยุทธศาสตร์ของจังหวัด   การด าเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาข้ันพื้นฐานของ
ประชาชนได้ในระดับที่น่าพอใจ  ในด้านการอุดหนุนกิจการการศึกษา สามารถท าให้โรงเรียนต่างๆได้มีการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ในส่วนของการส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ผลจากการจัด
โครงการฝึกอบรม อปพร.สามารถช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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 7.  ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ภายในต าบลมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามจ านวนมาก  การด าเนินการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และดูแลสถานที่ท่องเที่ยวสามารถ
ท าให้ประชาชนเข้าใจ และมีความพร้อมให้การท าให้ต าบลกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงเพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่ได้ต้ังไว้  
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ส่วนที ่4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสา มปี  

.................................. 
 ยุทธศาสตร์และแนว ทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.255๘ - 25๖๐)   ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
อัยเยอร์เวง   เป็นการก าหนดว่าในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาสามปี ว่ามีความสอดคล้องกับวั ตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพียงใด  โดยมี
รายละเอียดแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
 “ภายในปี ค .ศ.2020 ต าบลอัยเยอร์เวง  คือ  แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติระดับอาเซียน  ราษฎร           
มีคุณภาพชีวิตดี มีความสมานฉันท์ ภายใต้ความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม และเป็นแหล่งผลิต
สินค้าการเกษตรคุณภาพสูง” 
 

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี   
 ประกอบด้วย 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 เปูาหมาย  
 เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้ นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและได้
มาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการคมนาคมขนส่ง  
ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชน  ด้านการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปการไฟฟูา 
1.3  ก่อสร้างปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการประปา 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เปูาหมาย 
 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล คร อบครัว และชุมชนท้องถ่ิน  
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์หรือชีวภาพ  การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และการจัดต้ังตลาดเกษตร   
ให้สามารถรองรับการค้าชายแดนใต้  ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนของจังหวัดยะลา         
บนเส้นทางปัตตานี-ปีนัง  หรือทางหลวง  410  ที่ตัดผ่านกลางต าบลเป็นระยะทางกว่า  17  กม.และเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการส่งออกสินค้าการเกษตร  และการปรับปรุงประสิทธิภาพการเกษตร   สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดยะลา 
 แนวทางการพัฒนา 

2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย ์
2.2 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
2.3 ส่งเสริมการตลาดการเกษตรและการค้าเพื่อการส่งออก 
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      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 เปูาหมาย 
 เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการ ศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้าน
สวัสดิการและสังคม  ด้านการกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้   ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 แนวทางการพัฒนา 
       3.1  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน   
      3.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

       3.3  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
 3.4  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

 3.5  การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
    4. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เปูาหมาย 
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน  ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
 แนวทางการพัฒนา 
              4.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและ สิ่งแวดล้อม 

        4.2 การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย   
     4.3 การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 

     5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 เปูาหมาย 
 เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้
บรรจุแนวทางการด าเนินงานจังหวัดยะลา   ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
   5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
       5.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
       5.3 ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 

      6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบาย ของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 เปูาหมาย 
 เพื่อปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและปฏิบัติงานตาม
แนวทางนโยบายของรัฐบาล  
 แนวทางการพัฒนา 

      6.1 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน การ่อความไม่สงบ   อุบัติเหตุ อุบัติภัย  
            อาชญากรรม และการบรรเทา   สาธารณภัยต่าง  ๆ

 6.2  การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ 
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      6.3  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาสามจังหวัดชายแดน 
              ภาคใต้และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา 

     7.  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 เปูาหมาย 
 เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธร รมชาติ  ให้มีความหลากหลายเป็นสากล ครบวงจร และมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
การจัดต้ังองค์กรชุมชนร่วมรับผิดชอบด าเนินการการท่องเที่ยวในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ทุกระดับ การจัดอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน   การพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
              7.1  ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบครบวงจร 

         7.2  เสริมสร้างทักษะองค์กรภาคประชาชนให้พร้อมรองรับการท่องเที่ยว 

4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 วิสัยทัศน์ 

"สังคมแห่งการเรียนรู้  สู่ประชาคมอาเซียน น ายะลาสันติสุข" 
 1. ยุทธศาสตร์ การสร้างและพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้
      แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเข็มแข็งและพึ่งตนเองได ้
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน 
  3. การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกนัเพื่อเข้าสู่สังคม  แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  อย่างยั่งยืน 
  4. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ 
  5. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข็มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน 
  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

2.  ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
      แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศัย  ให้ได ้
มาตรฐานในทุกระดับช้ัน 
2. ส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  การกีฬาและ
นันทนาการ 

  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัฒกรรมทางการศึกษา 
  5. พัฒนากิจกรรมทางศาสนา  ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม 
  6. สนับสนุนและส่งเสริม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนน าหลักศาสนาต้านยาเสพติด 
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 3. ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     แนวทางการพัฒนา 
  1.  พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ส่งเสริมอาชีพให้ท้องถ่ินตามความถนัดและตามศักยภาพของชุมชน 
  3.  สร้างชุมชนเข้มแข็งและเข้ามีส่วนร่วมแก่ปัญหาความยากจน 
  4.  พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5.  ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
  6.  สนับสนุนงานสาธารณสุขทั้งด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ 
  7.  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 
  8.  เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทาการเกษตร  และปศุสัตว์อย่างครบวงจร 
  9.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและการเกษตร 
  10.  สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริ 

11.  พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์  ลดการใช้สารเคมีและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของ
ต าบล 

 4. ยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร 
     แนวทางการพัฒนา 

1.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรทั้งในองค์กรและภายนอก
องค์กร 

  2.  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยแก่บุคลากรใน อปท. 
  3. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการบริหารการจัดการ 
  4.  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาจังหวัดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนา 
  1.  สนับสนุนให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 

2.  ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน 
  4.  ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและช่องทางการตลาดให้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดชายแดนภาคใต้
  และการส่งออก 
  5.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
  6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 6. ยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
  1.  ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.  สร้างระบบการบริหารจัดการ  การก าจัดน้ าเสียและการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
  3.  สร้างระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
  4.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชนอ์ย่างคุ้มค่า 
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ปุาและต้นน้ าล าธาร 
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 7. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสันติสุข 
     แนวทางการพัฒนา 
  1.  สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ 
  ประชาชน 
  2.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชนรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตูการณ์ฯ 
  3.  สนับสนุนและสง่เสริมการปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.  เพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูล  การประชาสัมพันธ์และการข่าว 
  5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ( สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สตูล ) 

วิสัยทัศน์ 
“ ศูนย์กลางการผลิตและส่งออก ยางพารา  อาหารฮาลาล  การศึกษา   การค้าชายแดน   การท่องเที่ยวของ 

ภาคใต ้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา,ไม้ยางพารา  แรงงาน   และการวิจัย (R&D) 
2. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและการวิจัยอาหารฮาลาล 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโดยไม่แบ่งแยก 
4. สร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารจัดการดา้นการค้าชายแดน 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
7. สร้างสันติสุขและความปลอดภัยเป็นดินแดนแห่งโอกาสและคุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
      ยุทธศาสตร์ที่  1  การคุ้มครองความปลอดภัย  การอ านวยความเป็นธรรมเพื่อเสรมิสร้างความ 

        เช่ือมั่นใน อ านาจรัฐ  และสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยให้พึ่งตนเองได ้
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานท า  ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพื้นที่  และการพัฒนาความร่วมมือกับ   

       ต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1   การคุ้มครองความปลอดภัย การอ านวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง 
เป้าประสงค์ 

1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาให้สามารถ   
 พึ่งตนเองได ้

2. กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกชักจูงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาความไม่สงบได้รับการดูแล    
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 ปูองกันและมีกระบวนการพัฒนาให้ปลอดจากภาวะเสี่ยงได้อย่างถาวร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยให้พ่ึงตนเองได ้
เป้าประสงค์  

คนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  ทักษะการประกอบอาชีพ  
และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิตที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และเกิดความสมานฉันท์ของสังคมละเรื่อง
อย่างไร  ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท าและยกระดับคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์  

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   เสริมสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีและการพัฒนาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ พัฒนาเศรษฐกิจให้มีฐานที่เข้มแข็ง  มีความสมดุลเป็นธรรม  สามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระดับที่
เหมาะสม  เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาอาชีพ  การมีงานท า  และรายได้  สร้างความหวังแก่ประชาชนให้มีความมั่นใจที่จะอยู่
ในพื้นที่  ที่จะน าไปสู่สันติสุขของสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

1. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
2. ภาคธุรกิจ  การค้า  การท่องเที่ยว  และการบริการ มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
3. เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 

4.5   นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  
 1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
      1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวก รวดเร็ว ยุติธรรมและได้มาตรฐาน  โดยเน้นการประสานงานกั บทุกภาค
ส่วนเพื่อการบรรลุถึงเปูาหมาย  
      1.2 ส่งเสริมพัฒนาระบบโทรคมนาคม เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชน  
      1.3 ส่งเสริม พัฒนา และขยายเขตไฟฟูาในครัวเรือน ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่  โดยขอรับการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน 
      1.4 ส่งเสริม พัฒนาและขยายเขตระบบประปาในครัวเรือนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน  
 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
      2.1 สนับสนุน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทั้ง
ระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์หรือชีวภาพ  เกษตร
แบบผสม  การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและการจัดต้ังตลาดเกษตรให้สามารถรองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้ 
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      2.2 พัฒนาศักยภาพการส่งออกสินค้าการเกษตร และการปรับปรุงประสิทธิภาพการเกษต ร  สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยก าหนดภารกิจเพิ่มบุคลากรที่มีความ
ช านาญเฉพาะ  
 3. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      3.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในต าบลให้ได้มาตรฐาน  โดย จัดต้ังส่วนการศึกษาเพื่อ
ด าเนินงานด้านการศึกษาเป็นการเฉพาะ  
      3.2 ส่งเสริมพัฒนากิจการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนทุกระดับ  
      3.3 ส่งเสริม สนับสนุน งานสาธารณสุขและอนามัยในชุมชน  ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี  มีสุขภาพดี
ถ้วนหน้าและจะเพิ่มส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลด้านสาธารณสุขเป็นการเฉพาะ  
      3.4 ส่งเสริมสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเสมอภาคและครอบคลุม 

 4. นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      4.1 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพื่อปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  โดยพัฒนาระบบงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  
      4.2 รณรงค์สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ าและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  

 5. นโยบายดา้นการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
      5.1 ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐ  โดยยึดหลักการบริหารราชการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  
      5.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา  สามารถ
รองรับภารกิจถ่ายโอนและส าหรับในการเตรียมยกระดับองค์กรข้ึนเป็นเทศบาลต าบลในอนาคต 
      5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลาและอ าเภอเบตง  โดยน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ต าบล  

 6. นโยบายด้านการท่องเท่ียว  
      6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างมีแบบแผน  เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติให้มีความหลากหลายเป็นสากล  ครบวงจร  และมีเอกลักษณ์เฉพาะ  
      6.2 เสริมสร้างทักษะและจัดต้ังองค์กรชุมชนร่วมรับผิดชอบด าเนินการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
      6.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงรุก  การพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  การพัฒนาสินค้า 
OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว  
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ส่วนที่ 6   
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

             การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเป็นข้ันตอนในการแส วงหาค าตอบว่า  
โครงการที่น าไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  อยู่ในระดับใด  หรือกล่าวอีกนัยหนึง่คือเป็นการวัดระดับความส าเร็จ/
ความล้มเหลวของการน าโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง ประจ าปี 255๘ ไปปฏิบัติ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวงในฐานะที่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท า
โครงการต่างๆเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  และส่งมอบงานบริการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง จึงประกอบด้วยการติดตามและ
ประเมินผล  3  องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
      2.  การก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
       3.  การก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548   
ข้อ 28  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกคนหนึ่งท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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6.2 การก าหนดวิธีการการติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวงได้ก าหนดแนวทางและวิธีการในติดตามและประเมินผล  โดยการก าหนด
รูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการ  อยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่    และผลของการด าเนินงานตามโครงการเกิดประสิทธิผลและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีการแบ่งแยกการด าเนินงานในการติดตามและ
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน  ดังนี้ 
 6.2.1   การติดตามผล เป็นข้ันตอนในการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามข้ันตอน / กิจกรรม  ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการหรือไม่  การใช้ทรัพยากรต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด  
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

- การติดตามผลโครงการจากแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
              โดยพิจารณาจากผลของกิจกรรมหลักตามล าดับก่อน-หลัง  รวมถึงการประมาณเวลาที่ต้องด าเนินการใน
แต่ละกิจกรรม  และพิจารณาการใช้จ่ายเงินตามโครงการ  โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม  
นอกจากนี้จะต้องจัดท าตารางการติดตามและควบคุมโครงการของแต่ละกิจกรรมหรือกิจกรรมทั้งหมด  ซึ่งด าเนินการ  
2  ด้านคือ ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 

- การติดตามผลและควบคุมโครงการ 
                   เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินการจริงของโครงการ ในด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่ายตามตารางการ
ติดตามและควบคุมโครงการที่ได้จัดท าไว้  โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้ก าหนดไว้ในกิจกรรม  ทั้ งนี้
ควรก าหนดระยะเวลาในการติดตามผลโครงการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการด้วย 

6.2.2 การรายงานผล 
       เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการติดตามและควบคุมโครงการให้ผู้บริหารและคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาได้ทราบถึงความก้าวหน้า, ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานตามโครงการ 
 6.2.3   การประเมินผล เป็นข้ันตอนในการแสวงหาค าตอบและตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อน าโครงการไป
ปฏิบัติและด าเนินโครงการเสร็จแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ว่าเกิดประสิทธิผลหรือไม่ อยู่ใน
ระดับใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของการน าโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ปี 255๘ ไปปฏิบัต ิ มีแนวทางและวิธีการในการประเมินผลตามตาราง   
ดังนี ้

การประเมินผล ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมินผล 
1.การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

ร้อยละของจ านวน
แผนงาน/โครงการที่
น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

ร้อยละ 80 -ตรวจสอบจากข้อบัญญัติว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

2.ผลการด าเนินงาน
ตามแผนในส่วนของ
โครงการที่ถูกน าไปสู่
การปฏิบัต ิ

คะแนนผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 255๖ 

ร้อยละ 80 -ตรวจสอบจากผลการรายงานการออก
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

3.ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ร้อยละของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่แสดง
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 95 -ส ารวจข้อมูลออกแบบสอบถามความคิด
เห็นประชาชนจ านวน 220  ชุด  
-ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน 
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6.3  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  ได้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยให้
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประ เมินผลโครงการต่างๆ  
ประจ าปี 255๘  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามผลอย่าง
น้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินและสภาท้องถ่ินรวมทั้งการติดประกาศให้ประชาชนทราบ 
 

ตารางแสดงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง  ๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง ปี พ.ศ.255๘ 

 

ครั้งท่ี 
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 

พ.ศ.255๗ พ.ศ.255๘ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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