
 

 

 

1 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552-2555 

******************** 
 

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ขององคการบริหารสวน 
ตําบลอัยเยอรเวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552-2555  ประกอบดวย  4  ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี  1  เสริมสรางจิตสํานึก  คานยิม  ใหหนวยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  วัตถุประสงค  มุงสงเสริม  เสริมสราง  จิตสํานึกและคานิยม ใหแกหนวยงานภาครัฐบริหารงานตาม
หลัก       ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน  ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ  รวมท้ังการรณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย  เคารพกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ ท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา  ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐใหอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางการดําเนนิงาน 
 1.1  สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1  เสริมสรางความรูความเขาใจแกทุกฝาย  ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลัก   ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  1.1.2  ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.1.3  จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแก
ทุกฝาย 

 1.2  สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัตงิานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล 
1.2.1  สงเสริมใหเจาหนาท่ีมีความรู  ความเขาใจ  รวมท้ังมีการฝกอบรมเพื่อใหปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
  1.2.2  สงเสริมใหเจาหนาท่ีไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2.3  ควบคุม  กํากับ  ดแูล  การปฏิบัติงาน  การประพฤตปิฏิบัติตนของเจาหนาท่ี ให เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

1.3  กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

1.3.1  จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรฝกอบรม  ดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
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1.3.2  กําหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เปนหลักสูตรบังคับท่ี
ใชฝกอบรมเจาหนาท่ีทุกระดับ 
1.3.3  สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ  ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ 

 1.4  สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี  ความซ่ือสัตยสุจริต  และการตอตานการทุจริต  โดยให
ยึดถือเปนคานยิมกระแสหลักของชาต ิ

1.4.1  สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต  เสียสละ
เพื่อประโยชนสวนรวม 
1.4.2  รณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม  ยกยอง เชิดชู  และเหน็คุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
1.4.3  สงเสริม  เชิดชู  หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
1.4.4  สงเสริม  สนับสนุน  ใหทุกฝายรวมกันสรางคานิยมในการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

  ยุทธศาสตรท่ี  2  เพื่อบูรณาการหนวยงานกับหนวยงานภาครัฐอ่ืน ในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ 
  วัตถุประสงค  มุงประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง กับทุกภาค
สวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม  ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปน
กลไกในการตรวจสอบ  ถวงดุล รวมถึง การสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 มาตรการ/แนวทางการดําเนนิงาน 
 2.1  บูรณาการหนวยงานภาครัฐกับองคกรทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

2.1.1  ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานภาครัฐกับองคกร 
ทุกภาคสวน 
2.1.2  ใหมีการจัดต้ัง  “ศูนยการขาวกลาง”  เพื่อดําเนินการจัดระบบการขาว  เก็บรวบรวมขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจนการเช่ือมโยง  แลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐจากทุกหนวยงาน  เพื่อนนําไปประมวล วิเคราะห
เพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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2.1.3  สงเสริม  สนับสนุน  องคกรและบุคลากรทางดานส่ือมวลชน  ใหมีความเขมแข็งและเปน
อิสระในการทําหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 

  2.1.4  สงเสริม  สนับสนุนใหหนวยงาน มีระบบอินเตอรเน็ตเพื่อทําการเผยแพร  ประชาสัมพันธใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยใหมีเวบ็บอรดเพื่อติดตอส่ือสารระหวางกัน 
 2.2  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตดิตาม  ตรวจสอบ  การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
หนวยงาน 

2.2.1  เสริมสรางกระบวนการเรียนรู  เพื่อใหภาคประชาชนมีความต่ืนตัวตอสภาพปญหาการทุจริต
และประพฤตมิิชอบภาครัฐ 
2.2.2  สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลเบาะแส  ใหมีความสะดวกหลากหลาย  รวมท้ัง
สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล  หนวยงานหรือขอมูลนั้น 

  2.2.3  สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
  2.2.4  กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแสใหไดรับรางวัลตอบแทน 

2.2.5  ใหองคกรหรือบุคลากรดานส่ือมวลชนเปนส่ือกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรท่ี  3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 วัตถุประสงค  มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 
ชัดเจน  และมีประสิทธิภาพ  สงเสริมการกระจายอํานาจ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานกับเอกชน ใหมี
ศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง  แกไข  และพัฒนากฎหมายท่ีเอ้ือประโยชนตอการทุจริต
หรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ใหมีประสิทธิภาพ  เสริมสรางประสิทธิภาพใน
การคุมครองพยานอยางเปนระบบและตอเนื่อง  สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ
องคกรอ่ืน 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนนิงาน 
 3.1  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.1  ใหหนวยงานมีโครงสรางของหนวยงาน อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล  และงบประมาณ 
ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและความรับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
3.1.2  ใหหนวยงานสรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ  โดยกําหนดแยกอํานาจการ
บริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี  เพื่อสามารถถวงดุลหรือยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได 
3.1.3  สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานกับภาครัฐ 
ดวยกันเอง 
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3.1.4  ใหหนวยงาน  ควบคุม  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  การใชอํานาจในการปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็ว  ตอเนื่อง  และเปนธรรม 

  3.1.5  ใหหนวยงานจัดทําดัชนีช้ีวัดความโปรงใส  และเกณฑมาตรฐานกลางความโปรงใส 
 3.2  สงเสริมการกระจายอํานาจในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

3.2.1  สนับสนุนใหมีการจดัโครงสราง  การบริหารงานบุคคล  และงบประมาณในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

  3.2.2  ใหหนวยงานมีระบบตรวจสอบและถวงดุลการบริหารราชการ 
  3.2.3  ใหหนวยงานมีระบบการควบคุมการใชอํานาจอยางเปนธรรม 
  3.2.4  ใหมีระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตอสวนกลาง 
 3.3  สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานกับเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
  3.3.1  วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานกับภาคเอกชน 
  3.3.2  สนับสนุนใหมีตรวจสอบทรัพยสินของเจาหนาท่ี  หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตภาครัฐ 
 3.4  เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

3.4.1  ใหมีการปรับปรุง  แกไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ท่ีเอ้ือประโยชนตอการทุจริตหรือเปน 
อุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  หรือเพื่อใหทันสมัยตอสภาพปญหาการ
ทุจริตภาครัฐในปจจุบัน 

  3.4.2  ใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคโดยเครงครัด 
  3.4.3  พัฒนาระบบสืบสอบสวนหรือการไตสวนขอเท็จจริงใหรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม 
  3.4.4  สรางกลไกในการเฝาระวัง  สอดสอง  ดูแล ติดตามการกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ในภาครัฐ 
3.4.5  จัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  ใหสามารถตรวจสอบ สถานภาพบุคคล  พฤติการณ  
การกระทําผิด  ตลอดจนทรัพยสินท่ีไดจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐใหรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
3.4.6  สรางกลไกในการปองกันเจาหนาท่ีรัฐดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ท่ีได 
ปฏิบัติการตามหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต ใหไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

 3.5  สงเสริมความรวมมือ  ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐรวมกับองคกรระหวางประเทศ 
3.5.1  ประสานความรวมมือกับองคกรระดับนานาชาติเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ 
3.5.2  สงเสริมความรวมมือ  ระหวางประเทศในการยึด  อายัด  และนําทรัพยสินท่ีไดจากการกระทํา 
ผิดเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐมาดําเนินคดีในประเทศ 
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3.5.3  สนับสนุนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามทุจริตใหเขารวม 
พันธกรณีเปนสมาชิกองคกรตอตานทุจริตระดับนานาชาติ 
 

 3.6  เสริมสรางประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน 
  3.6.1  สรางหลักประกันความปลอดภัยโดยกําหนดมาตรการและแผนงานในการคุมครองพยาน 
  3.6.2  ควบคุม  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการคุมครองพยาน 

3.6.3  พัฒนาศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยใชประโยชนจากขอมูล 
ดานการคุมครองพยาน 

 3.7 สงเสริมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
3.7.1  สนับสนุนใหหนวยงานมีอํานาจหนาท่ีดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ดําเนินการจัดหาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และอุปกรณท่ีมีความทันสมัยมาใชในการแสวงหาขอเท็จจริง
และการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 

  3.7.2  สนับสนุนใหมีการศกึษา  คนควา  และวจิัยดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
3.7.3  ใหมีการวางแผนระบบฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแตละ 
หนวยงาน เพือ่รวบรวมและนําไปใชประโยชนซ่ึงขอมูล  ขาวสาร งานวิจัย  และงานวิชาการตาง ๆ 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
 วัตถุประสงค  มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐบาลในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง  สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถ
รวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวนรวมถึงองคกรอ่ืนระหวางประเทศ 

 มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน 
 4.1  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4.1.1  กําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตท้ังในและตางประเทศเพื่อใหมีความชํานาญเฉพาะดาน 
4.1.2  กําหนดใหมีการจดัต้ังสถาบัน  จัดทําหลักสูตรการศึกษาและ/หรือ หลักสูตรการฝกอบรมของ  
วิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4.1.3  สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนความรู  และขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐภาครัฐระหวางประเทศใหเปนปจจุบัน 
4.1.4  จัดต้ังศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพื่อใหมีกระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูตลอดจน 
ใหมีการศกึษาตัวอยางกรณี  (case study) 
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4.1.5  สงเสริมใหมีการวิจยัดานตาง ๆ อาทิ  การใชอํานาจของผูบริหารที่เอ้ือประโยชนตอการทุจริต    
การจัดทําสัญญาระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  การทุจริตเชิงนโยบายเปนตน  ท้ังนี ้เพื่อนําผลวิจยั
ไปสูการพัฒนาศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

 4.2  สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  4.2.1  สงเสริมใหหนวยงานสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4.2.2  กาํหนดใหมีมาตรฐานเกี่ยวกับคาตอบแทนของวิชาชีพ 

4.2.3  กําหนดใหมีหนวยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล  รวมถึงการลงโทษเ จา
หนาท่ีท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 -  2555 
ตารางที่  1  ยทุธศาสตร  วัตถุประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และมาตรการ 

 
คาเปาหมายตวัชี้วัด ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 

2552 2553 2554 2555 

มาตรการ 

1.  เสริมสรางจิตสํานึก  คานิยม  
ใหหนวยงานบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 
 
2.เพื่อสงเสริมใหสังคมไทยมีวินัย มี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
3.เพื่อสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหแก
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต 

1.รอยละของบุคลากรที่ผานการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
2.รอยละของบุคลากร/ประชาชนที่
ไดรับการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
3.จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนบุคลากรดีเดน 

60% 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 

1 คน 

70% 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

1 คน 

80% 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 

1 คน 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

1 คน 

สงเสริมการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
สงเสริมใหเจาหนาที่
ของรัฐทุกระดับได
เรียนรูและปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
สงเสริมคานิยมการยก
ยองและเชิดชูความดี  
ความซื่อสัตยสุจริตโดย
ใหยึดถือเปนคานิยม
กระแสหลักของชาติ 
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คาเปาหมายตวัชี้วัด ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 

2552 2553 2554 2555 

มาตรการ 

2.  บูรณาการหนวยงานทุกภาค
สวน ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

1.เพื่อสงเสริมบทบาทและการมีสวน
รวมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตภาครัฐ 
 
 
 
2.เพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือขายภาค
ประชาชนใหเปนกลไกในการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
3.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการเฝาระวังและตรวจสอบการ
ทุจริต 

1.รอยละของประชาชนในพื้นที่มี
ความตื่นตัวตอสภาพการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
 
 
2.รอยละของประชาชนไดรับการ
สงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึง
ขอมูลขาวสาร 
 
 
 
3.ระดับความสําเร็จของการวาง
ระบบคุมครองผูใหขอมูลขาวสาร
ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

70% 
 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 

70% 
 

80% 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

80% 
 

90% 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 

90% 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 

สงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนใน
การติดตาม  ตรวจสอบ 
การทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 
 
สงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนใน
การติดตาม  ตรวจสอบ 
การทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 
 
สงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนใน
การติดตาม  ตรวจสอบ 
การทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 
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คาเปาหมายตวัชี้วัด ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 

2552 2553 2554 2555 

มาตรการ 

3.  เสริมสรางความเขมแข็งใน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

1.เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบ 
ควบคุมการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
2.เพื่อใหหนวยงานมีระบบและกลไก
ในการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและ
ถวงดุลที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1.รอยละของประชาชนที่ไดรับ
ทราบขอมูลการบริหารงาน
งบประมาณ 
 
 
 
 
2.ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบทรัพยสินกรณีมีการ
ทุจริต 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 

70% 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

80% 
 

90% 
 
 
 
 
 
 

90% 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

พัฒนาระบบและกลไก
ในการตรวจสอบ
ควบคุมและถวงดุลการ
ใชอํานาจใหเหมาะสม
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
 
สรางกลไกความ
รวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนใหมี
ศักยภาพในการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

4.  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของ
รัฐ ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของเจาหนาที่ในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

1.  รอยละของเจาหนาที่ที่เขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐทั้ง
ในและตางประเทศ 
 

60% 70% 85% 100% พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถ
เจาหนาที่ของรัฐในการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
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ตารางที่  2  โครงการ / กิจกรรม  และงบประมาณ 
ยุทธศาสตรที่  1  เสริมสรางจิตสํานึก  คานยิม  ใหหนวยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวย
นับ 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

1.สงเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงานตาม
รอยพระยุคลบาท
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้ง/ป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการที่ดี 
 

2.สงเสริมให
เจาหนาที่ของรัฐทุก
ระดับไดเรียนรูและ
ปฏิบัติงานตามหนาที่
ดวยหลักธรรมาภิ
บาล 

1.โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ใหกับบุคลากร อบต. 
ประชาชน นักเรียน 
เยาวชนในพื้นที่ 

ครั้ง/ป 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

3.สงเสริมคานิยมการ
ยกยองและเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย
สุจริต และการ
ตอตานการทุจริต 
โดยยึดถือเปนคานิยม
กระแสหลักของชาติ 

1. โครงการคัดเลือก
บุคลากร อบต.ที่มี
ความซื่อสัตย สุจริต 
และมีคุณธรรม
จริยธรรมดีเดน 

คน/ป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการที่ดี 
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ยุทธศาสตรที่  2  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวย
นับ 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

1.สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคประชาชน
ในการติดตาม
ตรวจสอบ  การทุจริต
หรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

1.โครงการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
บริการสาธารณของ
อบต. 

ครั้ง/
คน 

1ครั้ง/ 
200คน 

20,000 1ครั้ง/ 
200คน 

20,000 1ครั้ง/ 
200คน 

20,000 1ครั้ง/ 
200คน 

20,000 สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการที่ดี 

 
 

 2.โครงการ
ประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ของอบต.ใหประชาชน
ไดรับทราบ 

หมู 
บาน 

11 
หมูบาน 

220,000 11 
หมูบาน 

220,000 11 
หมูบาน 

220,000 11 
หมูบาน 

220,000 สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการที่ดี 

 3.โครงการจัดประชุม
เวทีประชาคมเพื่อรับฟง
ปญหาความเดือนรอน
ของประชาชน 

ครั้ง 12 ครั้ง 55,000 12 ครั้ง 55,000 12 ครั้ง 55,000 12 ครั้ง 55,000 สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการที่ดี 

 4.โครงการจัดตั้งศูนย
รับแจงเบาะแสการ
ทุจริต 

แหง 1 - 1 - 1 - 1 - สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการที่ดี 
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ยุทธศาสตรที่  3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวย
นับ 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

1.พัฒนาระบบและ
กลไกในการ
ตรวจสอบควบคุม
และถวงดุลการใช
อํานาจใหเหมาะสม
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

1.โครงการเผยแพร
ขอมูลดานการ
บริหารงบประมาณ
ใหประชาชน
รับทราบ 

ครั้ง/ป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการที่ดี 

 
 

 
2.สรางกลไกความ
รวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนใหมี
ศักยภาพในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1.โครงการสงเสริม
การตรวจสอบ
ทรัพยสินใหมี
ประสิทธิภาพ 

ครั้ง/ป 1 - 1 - 1 - 1 - สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการที่ดี 
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ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวย
นับ 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจาหนาที่ของรัฐใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1.โครงการฝกอบรม
หลักสูตรดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แกเจาหนาที่ 

ครั้ง/ป 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการที่ดี 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 -  2555 
*********************** 

ขอมูลเบื้องตนขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
 องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  เปนราชการบริหารสวน

ทองถ่ิน ไดรับการจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี    
ซ่ึงในอยูในการกํากับดูแลของนายอําเภอเบตง  ผูวาราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง เปนผูบริหารองคกร มีภารกิจอํานาจหนาท่ีภายใตกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ  และ
มติ ครม. และเอกสารทางราชการท่ีเกี่ยวของ 

ลักษณะทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
.................................. 

ก. สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของอําเภอเบตง อําเภอเบตง  
 อําเภอเบตง  ต้ังอยูหางจากตัวจังหวัดยะลาไปทางทิศใต  ตามทางหลวงแผนดิน  410 เปนระยะทาง
ประมาณ 140 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 1,328 ตารางกิโลเมตร หรือ 830,000ไร คิดเปนรอยละ   29.3   ของ
พื้นท่ีจังหวัดยะลาโดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ   จดอําเภอธารโต จังหวัดยะลา  
                             มีความยาว  69  กม. 

 ทิศใต    จดก่ิงอําเภอปงกาลันฮูลู(โกระ) และอําเภอ  
                                                                                       ฮูลูเปรัค รัฐเปรัค  ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย         
                                                                                       ความยาว  96  กม. 

ทิศตะวันออก จดอําเภอฮูลูเปรัค(กริ๊ก)  รัฐเปรัค ประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซียและอําเภอ จะแนะ อําเภอ 

                            ระแงะจังหวัดนราธิวาส  ความยาว  20  กม. 
ทิศตะวันตก จดอําเภอบาล่ิง รัฐเคดาห ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียมี

ความยาว  33  กม. 
 
 

       

อําเภอเบตง แบงเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457  ออกเปนตําบล  5  ตําบล  ประกอบดวย 

1. ตําบลเบตง 

 2. ตําบลยะรม 

 3. ตําบลตาเนาะแมเราะ 

 4. ตําบลธารนํ้าทิพย 
  5. ตําบลอัยเยอรเวง 
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จํานวนประชากรทั้งส้ิน 57,585 คน    แยกเปน  ชาย 29,674 คน    หญิง 27,912  คน    มี 
ความหนา แนนเฉล่ียตอพื้นท่ีประมาณ 43 คน/ตารางกิโลเมตร ตําบลเบตงมีประชากรอาศัยหนาแนนอยูมาก
ท่ีสุดจํานวน 300 คน/ตร.กม. และตําบลอัยเยอรเวง มีประชากรอาศัยอยูเบาบางท่ีสุดจํานวน   10  คน/ตร.กม. 

สภาพภูมิประเทศของอําเภอเบตงมีสภาพพื้นท่ีภูเขา ต้ังอยูบนแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี พื้นท่ี
ประกอบดวยท่ีราบสูง เนินเขา ลุมน้ํา โดยสภาพท่ัวไป พื้นท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลโดยเฉล่ีย 1,900 ฟุต มี 2 
ฤดูกาล คือฤดูรอนกับ ฤดูฝน  
สภาพเศรฐกิจโดยรวมของอําเภอ   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรโดย 
เฉพาะทําสวนยางพารา เปนอาชีพหลัก  และคาขายเปนอาชีพรอง                                                                                         
          บทบาทหนาท่ีของอําเภอเบตง   เปนศูนยกลางการบริหาร  การปกครอง ฯลฯ  ระดับอําเภอ  
 

ข. สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของตาํบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ประวัติความเปนมาตําบลอัยเยอรเวง 

ตําบลอัยเยอรเวง ช่ือเดิมคือ “ ตําบลฮาลา” เปนเวลากวารอยปต้ังแตพุทธศักราช 2447  ท่ีบรรพบุรุษรุน
บุกเบิกของตําบลไดอพยพมาต้ังแตสมัยราชกาลที่ 5 จากมณฑลรัฐปตตานี มาต้ังรกรากอยูใจกลางปาฮาลาปาลึก
อันกวางใหญ โดยตัดขาดโลกภายนอก 

 จนกระท้ังในปพุทธศักราช 2493 เม่ือขบวนการโจรคอมมิวนิสตมาลายาไดเขามาอาศัยผืนแผนดินไทย
เปนท่ีซองสุมกําลังเพื่อตอสูทางอุดมการณกับทางการมาเลเซีย และไดกอกวนชุมชนชาวฮาลา   

เพื่อมิใหชาวบานเดือดรอนและปองกันการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสต ทางการในขณะนั้นจึงได
อพยพชาวฮาลามาต้ังถ่ินฐานใหม ณ บริเวณท่ีราบริมตล่ิงแมน้ําปตตานี โดยชาวฮาลามีความหวังวาจะได
กลับไปอยูในบานเกิดในปาฮาลา เม่ือขบวนการโจรคอมมิวนิสตมาลายาหมดส้ินไป 

เม่ือมาอยูท่ีราบริมตล่ิงแมน้ําปตตานี ก็ไดมีการไดเปล่ียนช่ือตําบล จากตําบลฮาลาเปลี่ยนเปนช่ือ
ตําบลอัยเยอรเวง สาเหตุเพราะในขณะนั้นบริเวณคุงแมน้ําปตตานีกิโลเมตรท่ี 29 มีบานพักสําหรับผูเดินทาง
ระหวางจังหวัดยะลา- อําเภอเบตง เปนของชาวจีนอยูเพียง  1 หลัง และชาวจีนผูนั้น มีช่ือวา “เวง” และ “อัย
เยอร” ในภาษายาวี แปลวาสายน้ํา จึงเปนท่ีมาของช่ือตําบล วา “ อัยเยอรเวง ” 
1.สภาพท่ัวไปตําบลอัยเยอรเวง 
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1.1 ที่ต้ัง อบต.อัยเยอรเวง 
                               เลขท่ี 11/8       หมูท่ี 2           ถนนสุขยางค            ตําบลอัยเยอรเวง         อําเภอเบตง 
จังหวดัยะลา   หางจากอําเภอเบตง 32 กิโลเมตร  จังหวดัยะลา  100 กิโลเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
1.2 เนื้อท่ี 
                     พื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด    818.72  ตร.กม.หรือ  476,875 ไร 
                     พื้นท่ี  เปน ภูเขา  433,960 ไร (91%)  
        พื้นท่ีราบ  23,840 ไร (5%)  
                     พื้นน้ํา  19,075 ไร (4%)  
ภูมิประเทศ 
                      ทิศเหนือ  จดตําบลแมหวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา มีความยาว 69 กม. 

ทิศใต จดตําบลตาเนาะแมเราะ ตําบลยะรม อําเภอเบตงกิ่งอําเภอปงกาลันฮูลู 
(โกระ)   และอาํเภอ ฮูลูเปรัค    รัฐเปรัค   ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  
ความยาว 96 กม. 

         ทิศตะวันออก  จดอําเภอฮูลูเปรัค(กร๊ิก) รัฐเปรัค ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียและ 
                                          อําเภอ จะแนะ อําเภอระแงะ   จังหวดันราธิวาส   ความยาว   20   กม. 
         ทิศตะวันตก จดอําเภอบาล่ิง รัฐเคดาห ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียมีความยาว   33  กม.       
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2. การเมืองการปกครอง       
จํานวนหมูบานท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   11  หมูบาน 
 

3.ประชากร  
ตารางแสดงจํานวนประชากร  จําแนกตามเพศและชวงอาย ุ

ชวงอายุ(ป) ชาย หญิง รวม 

นอยกวา  5  ป 487 499 986 

5-9  ป 539 531 1,070 

10-14 ป 547 441 988 

15-19 ป 469 473 942 

20-24 ป 389 383 772 

25-29 ป 385 323 708 

30-34 ป 397 293 690 

35-39 ป 359 294 653 

40-44 ป 397 265 662 

45-49 ป 303 231 534 

50-54 ป 221 220 441 

55-59 ป 170 172 342 

60-64 ป 148 127 275 

65-69 ป 108 80 188 

70-74 ป 86 67 153 

75-79 ป 64 45 109 

80 ปขึ้นไป 73 44 117 

รวมท้ังส้ิน 5,142 4,488 9,630 

 
ท่ีมา สํานักงานทะเบียน อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  : เมษายน พ.ศ. 2552 
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ตารางแสดงสถิติประชากร ป2552 
 

ประชากร 
หมูท่ี ชื่อบาน จํานวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

บานอัยเยอรเวง
บานกม. 32 
บานกม. 36  
บานธารมะลิ 
บานวังใหม 
บานกม. 38  
บานดอน 
บานอัยเยอรควีน 
บานนากอ 
จุฬาภรณ 10 
สามรอยไร 

467 
597 
416 
285 
388 
294 
313 
553 
300 
103 
96 

717 
738 
594 
376 
455 
510 
411 
737 
310 
103 
191 

695 
680 
495 
323 
438 
442 
372 
580 
206 
98 
159 

1,412 
1,418 
1,089 
699 
893 
952 
783 

1,317 
516 
201 
350 

 รวม 3,812 5,142 4,488 9,630 

 
ท่ีมา สํานักงานทะเบียน อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  : เมษายน พ.ศ. 2552 
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4.ดานโครงสรางพื้นฐาน  
 4.1 ดานโครงขายคมนาคมขนสง มีการจัดการขนสงมวลชนจากตําบล  2 ราย มีรถ 4 คันและขนสงมวลชนที่ผานตําบล  7 ราย มากกวา 100 คันจัดระบบโครงขายคมนาคม
ขนสง ขนสงใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับตําบล  หมูบาน  อําเภอ  สถานที่ทองเที่ยว  และสถานที่ที่สําคัญอื่นๆ  โดยจะมีการบุกเบิกตัดถนนโครงการสายใหม  การขยาย
และปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิม  ใหสอดคลองตามบทบาท  และความจําเปนตอการใชบริการของประชาชน 
 

สัญ ลั กษณ

 1 .  ถนนกรมทางหล วง ที่  4 10                             (17  กม .)
 2 .  ถนนโยธาธิก าร  กม .27-คอกช า ง                     (18  กม .)
 3 .  ถนนโยธาธิก าร  กม .27-บ านป ย ะมิ ต ร               (7  กม .)
 4 .  ถนนโยธาธิก าร  กม .29-นิ คมฯ เบต ง                (8กม .)
 5 .  ถนนโยธาธิก าร  ส ายไม โค ร เวฟ                       (7กม .)
 6 .  ถนนท างห ลวง   กม .39-ป ะเด็ ง- วั ง ไท ร              (5กม .)
 7 .  ถนนทางชนบท  นพ ค .4 3                              (5กม .)
 8 .  ถนนโยธาธิก าร  ส าย  บ านธารม ะลิ-บ าน กร ะป อง     (1 .5กม .)

 1 .  ถนนส ายย างแด ง- เม า ะโง-  จุฬ าภ รณ 10            (13กม .)

 ถนน ลาดยาง

 2 .  ถนนส ายกม .38-บ อน้ํ า ร อนน ากอ                    (4กม .)
 3 .  ถนนส ายกม .33-น้ํ า ต กฯ ร .9                         (3 .5กม .)
 4 .  ถนนส ายน ากอ-ป ะเด็ ง วั งไทร                         (5กม .)
 5 .  ถนนส ายกม .36- ไอ เน า ะเป า ะ- อัยบุ ดี                (7กม .)
 6 .  ถนนส ายห ลั งอน ามั ย29- ช องแ คบ                   (5กม .)

 8 .  ถนนส ายบ านป ย ะมิ ต ร- วั ง ใหม                       (2 .5กม .)
 9 .  ถนนส ายป ะเด็ ง-นากอ                                (6กม .)
10 . ถนนส าย วั ง ใหม-สี่ แ ยกไม โค ร เวฟ                   (5กม .)

 11 .  ถนนส ายน อง เ ง็ ง-น ากอ                             (5กม .)
 12 .  ถนนสายบ าน ส ะกั ม- เม า ะโง                         (10กม .)

 ถนนคอนก รีต

 1 .  ถนนสายหลั งสถ านี อน ามั ย- ช อ งแคบ                 (0 .5 50  กม .)
 2 .  ถนนส าย  กม .3 0                                       (0 .265  กม .)
 3 .  ถนนส ายอัย เยอร ค วีน ล า ง                             (0 .1 85  กม .)
 4 .  ถนนส าย  กม .3 6(ถนนส ายภ ายในหมู บ าน)         (0 .1 85กม .)
 5 .  ถนนส ายน้ํ า ต ก เฉ ลิมพ ร ะเกี ย ร ติ  ร .9  (ตอนบน)    (0 .8 00กม .)
 6 .  ถนนส ายค ลองจ รินทร                                 (0 .2 10กม .)
 7 .  ถนนส ายบ านด อน                                     (0 .4 00กม .)
 8 .  ถนนส ายกํ า ป งบ ารู                                    (0 .2 00  กม .)

 ถนน ลูก รั ง ,ถนน ดิ น

 ถนน บุ ก เบิ ก
     1 .ถนนส ายย างแด ง-น้ํ า ต ก หิ นขาว                        (8กม .)

       2 .  ถนนส ายน้ํ า ต ก ช อ งแคบ-ต าเน าะแม เรา ะ            (2กม .)
       3 .  ถนนส ายน อ งเ ง็ง- ไอ เน า ะเป า ะ                       (3กม .)
       4 .  ถนนส าย ยีแ ว                                          (3กม .)

 9 .  ถนนส ายน อ งเ ง็ ง                                       (0 .6 50กม .)
 10 . ถนนส ายอัยบุ ดี                                        (0 .185  กม .)
 11 . ถนนส ายบ านผู ใหญ                                  (0 .3 00  กม .)
 12 .  ถนนส ายศ รีนค ร ไทย                                 (0 .800  กม .)
 13 .  ถนนส ายห ลั ง เข า                                      (0 .3 85  กม .)

       5 .  ถนนส ายป าวา                                         (2กม .)
       6 .  ถนนส าย เป า ะวอ                                       (3กม .)

แผนผั งแ สด งเส น ท างคมน าคม
องค ก ารบ ริห ารส วน ตํ าบ ลอั ย เย อ ร เว ง

อํ า เภ อ เบต ง    จั งห วัด ย ะล า

ถนนน้ํ า
ตก เฉ ลิม

พ ระเกียต
ริ

(ตอนบ
น)

น

¶¹ ¹ ÊÒÂ
Í¹ÒÁÑÂ

- ª èÍ§á ¤ º

ถ
น ส า ย บ า  น ด อ

น

ถ นนสา ย
รศ ค ไ

น ี ร ทย

ถนนสายคลอง จร  นิ ทร 

ถ น น สา มร   ไอ ย ร  - ธ าร ม
ะลิ

ว
แ

ถ

ธารม
ะ ลิ - ไ อ ลี แป

นน ยี
ถนนกํ าป งบารูถน

นไ
มโ
คร
เว
ฟ

ถนนห ลั ง เข า

ถนน กม.30

ถนน กม.32-อัยเยอรควีนล าง

ถน
น
ตั
น
ห
ยง
กา
บู

ถน
น
ยางแ

ด
ง

- เมาะโง - จุฬาภรณ

ถ
น
น
สา
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าเ
ล
ย

ถน
น
สาย

ลาต
อ

ถ น นเปาะวอ

ถน
น
บ อ

นํ้ารอน

ถน
นน
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น
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ยจู

มุ

ถน
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บ
าน
ผู
ให
ญ


ถน
นป

าว
า

 7 .  ถนนส ายบ านธารม ะลิ                                 (5กม .)

 13 .  ถนนส ายบ านท อส าม                                 (400  ม .)

     7 .  ถนนส ายล าตอ                                         (3กม .)
     8 .  ถนนส ายม า เล ย                                        (2กม .)
     9 .  ถนนส าย จูมุ                                            (3กม .)

2
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1 3
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1 0

8
7 9
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1 1ถน
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1

ถน
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าะ
เป
าะ

ถ นนภ าย ในห มู บ าน

ส ายกม .3 6

5

 14 .  ถนนส ายบ อน้ํ า ร อน                                   (0 .3 85  กม .)

1 2

1 4

 14 .  ถนนส ายส ามร อยไร-ธารม ะลิ                       (3กม .)
 15 .  ถนนส ายไม โค ร เวฟ                                  (2กม .)

1 6

1 5
ถนนบ านท อสาม

 16 .  ถนนห ลั ง เข า                                          (1 .5กม .)

3

ถน
น 
ไอ
เน
าะ
เป
าะ 1 7

 17 .  ถนนส ายไอ เน า ะเป า ะ                                (3กม .)

7
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3

4

6

8

12

1 2

1 3
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1 4

7
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4.2.โทรคมนาคม 
              -     มีโทรศัพทสาธารณะ  12 ตู 
   -     มีโทรศัพทบุคล 135 ครัวเรือน 

-     สามารถใชโทรศัพทท่ีในตําบลในระบบ จีเอสเอ็ม 
-     เครือขายไปรษณีย 1 แหง 

 -     หอกระจายขาว 9 แหง 
 -     หนวยงานมีวิทยุส่ือสาร 3 แหง 
 -     ศูนยอินเตอรเน็ต 4 แหง 
 -     สถานีวิทยกุระจายเสียงเคล่ือนท่ี  1  แหง  

4.3.ประปา 
-     ประปาภเูขา  13  แหง   
-     เข่ือน    1    แหง   
-     ฝาย    15   แหง    
-     บอน้ํา 10 แหง  

4.4 ไฟฟา 
 -      จํานวนครัวเรือนท่ีทีมีไฟฟาใช 1,083 ครัวเรือน 
 -      ไฟฟาสองสวาง จํานวน 95 ดวง 
  -       ครอบคลุมถนน 7 สาย 
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5.ลักษณะการใชที่ดินการตั้งถิ่นฐานของประชากรในตําบล อัยเยอรเวง  จะมีการกระจายตัวไปตามเสนทางคมนาคมสายหลัก  และสายยอยภายในตําบลโดยจะกระจายไปตาม
แนวทางหลวงหมายเลข410 และสายโยธาธิการ กม.27-คอกชาง   นอกจากนี้จะกระจายไปตามเสนทางยอยในเขตนิคมสรางตนเองเบตง    
แผนผังแสดงผังรวม แผนผังที่ 5.1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-มีพื้นที่ทําการเกษตร  127,874 ไร, ทําประมง       11,623 ไร  ,  ปศุสัตว         2,380 ไร  ,  ที่สาธารณะ        74,495  ไร 
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 6.ดานเศรษฐกิจ  
6.1 แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ตําบลอัยเยอรเวง มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเปนภูเขา  โดยตั้งอยูบนแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี  และมีแมน้ําปตตานีผานกลาง  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และแหลงทองเที่ยวสําคัญดังนี้                                  แผนผังแสดงแหลงทองเที่ยว  ตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา(แผนผังที่ 6.1) 
สถานที่ทองเที่ยว 
1. น้ําตกชองแคบ (ม.1) 
2. ลองแกงแมน้าํปตตานี (ม.1) 
3. น้ําตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ม.2) 
4. น้ําตกอัยเยอรควีนลาง (ม.2) 
5. ปาบาลา – ฮาลา (ม.2) 
6. ปากคลองฮาลา (ม.2) 
7.ชาวเผาซาไกดัง้เดิม (ม.2) 
9. น้ําตกโตะโมะ (ม.2) 
9. หมูบานฮาลา (ม.2)  
10.ตกปลาสายน้ําตาน ี(ม.3) 
11.น้ําตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ม.5) 
12.สวนเกษตรดั้งเดิม (เที่ยวไปชิมไป) (ม.5) 
13.จุดชมทะเลหมอกตลอดป เขาไมโครฯ (ม.6) 
14.น้ําตกละอองรุง (ม.6) 
15.น้ําตกสอยดาว (ม.7) 
16.หมูบานปยะมิตร 3 (ม.7) 
17.หมูบานประวัติศาสตร (ม.8) 

จุฬาภรณพัฒนา  10 
18.น้ําตกสายมาเลย (ม.8) 
19.น้ําตกหินขาว (ม.8) 
20.น้ําตกจุฬาภรณ (ม.8) 
21.ตนไมที่สุดในภาคใต (ม.8) 
22.แหลงชมนกเหงือกสัตวปา ฮาลา (ม.8) 
23.บอน้าํรอนบานนากอ (ม.9) 
24.น้ําตกนากอเล็ก (ม.9) 25. น้ําตกนากอใหญ (ม.9)  26ถ้ํานางพราย (ม.9) 27.     แกรนแคนยอนนากอ (ม.9) 
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6.2. เศรษฐกิจชุมชน 
       ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ การทําสวนยางพารา และสวนผลไม   โดยมีอาชีพรองคือ คาขาย มี
รายไดเฉล่ีย 30,000 ตอป/ครัวเรือนมีพื้นท่ีทําการเกษตร       127,874 ไร (3,812 ครัวเรือน) 

บทสรุประดับของกลุมอาชพีในตาํบลอัยเยอรเวง 

สถานะความพรอม หมายเหตุ ลําดับ หมูท่ี ชื่อกลุม/ 
กิจกรรม สมาชิก เคร่ืองมือ ทักษะ สถานท่ี  

1. 1 สตรีผลิตขนม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
2. 1 เยาวชนเลีย้งปลาไหล ⁄     
3. 2 สตรีผลิตขนม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
4. 2 สตรีปกจักร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
5. 2 เลี้ยงแพะ/วัว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
6. 3 กาแฟโบราณ ⁄ ⁄ ⁄   
7. 3 เลี้ยงแพะ/วัว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
8. 3 สตรีผลิตของชํารวย      
9. 4 ตัดเย็บ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
10. 5 ทุเรียนทอด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
11. 5 ดอกไมจันทน ⁄     
12. 6 เลี้ยงแพะ/วัว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
13. 6 ตัดเย็บ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
14. 6 อิฐบล็อก      
15. 6 ผลิตภัณฑสมุนไพร      
16. 7 ปศุสัตว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
17. 7 ปุยชีวภาพ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
18. 7 ผักปลอดสารพิษ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
19. 7 สมุนไพร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
20. 7 ตัดเย็บ      
21. 7 จักรสาน ⁄ ⁄ ⁄   
22. 7 สหกรณออมทรัพยเพื่อการผลิต ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
23. 7 กองทุนหมูบาน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
24. 7 สหกรณยางเพื่อการผลิต ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
25. 8 ตัดเย็บ      
26. 8 สมแขก ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
27. 8 เลี้ยงปลา ⁄     
28. 9 น้ําสมสายชู ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
29. 9 ปุยอัดเม็ด ⁄ ⁄  ⁄  
30. 9 ตัดเย็บ ⁄     
31. 9 สหกรณบอนํ้ารอน ⁄ ⁄  ⁄  
32. 10 สมุนไพร  ⁄ ⁄ ⁄  
33. 10 การทองเท่ียว  ⁄ ⁄ ⁄  
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1.  ไมกวาดดอกหญ า

13.  สมุนไพร

7.  สมแขกแปรรูป

3.  ไม ไผ จักรสาน

12.  ทุ เรียนทอด

9.  กาแฟโบราณ

11.  ปลาสม
10.  ไกหยอง,เนื้ อหยองฯ

2.  ตัด เย็บ เสื้ อผ า

18.  บอทราย
19.  น้ํ าแร
20.  แรดีบุ ก

6.  สตรีผ ลิตขนม

4.  ดอกไม จันทร

15.  อิฐบลอค

17.  ปุ ย ชีวภาพ

8.  น้ํ าสมสายชู

16.  ปุ ย อัด เม็ด

ม .1

ม .2

ม .3

ม .4

ม .5

ม .6

ม .7

ม .8

ม .9

N

21.  สหกรณ บ อน้ํ ารอน
22.  การทองเที่ยว

ม .10

แผนที่แสดงการอุตสาหกรรมและหัตถกรรมของตําบลอัยเยอร เวง

อําเภอเบตง    จังหวัดยะลา

เค รื่องหมายสัญ ลักษณ

การอุตสาหกรรม/ หัตถกรรม

5.  สตรีผ ลิตของชํารวย

7.  สมแขกแปรรูป

10.  ไกหยอง,เนื้ อหยอง ฯ

14.  ผักปลอดสารพิษ

1.  ไมกวาดดอกหญ า
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ม .1

ม .2

ม .3

ม .4

ม .5
ม .6

ม .7

ม .8

ม .9

แผน ที่แสดงศั กยภ าพทางก ารประม ง/ป ศุสัต ว  ของตําบลอั ย เยอร เวง

อํ า เภอ เบตง    จั งห วัดย ะลา

N

  1 . ปลาดุ ก

  7 . โค

  6 . แพ ะ,แกะ

  5 . ปลานิ ล

  4 . ประม งน้ํ า จืด

  3 . ปลาทับ ทิม

  2 . ปลาจีน

  8 . ปลาไหล

เครื่ อ งหม ายสัญ ลักษณ

ก ารประม ง/ปศุ สั ต ว

ม .10
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7.    ดานสังคม ตําบลอัยเยอรเวง มีประชากรโดยสวนใหญนับถือศาสนา อิสลาม  คิดเปนรอยละ 90 และนับถือศาสนา พุทธ  คิดเปนรอยละ 10  โดยมีสถาบันทางศาสนา
ประกอบดวยมัสยิด 10 แหง  วัด  2  แหง และมีสถาบันการศึกษารวม 4 แหง  ประกอบดวยระดับประถมศึกษา 4 แหง มัธยมศึกษา 1 แหง  และสถาบันอื่นๆ เชน สถานอีนามัย 
2 แหง  ที่อานหนังสือประจําหมูบาน 2 แหง      แผนผังแสดงแสดงสถานที่สําคัญในตําบลอัยเยอรเวง (แผนผังที่ 5.1 ) 
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สภาพสังคม 
  ราษฎรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษามาลาย ูโดย รอยละ 70 ของคนในตําบลอัยเยอรเวงมี
พื้นเพจากจังหวัดอ่ืน โดยเฉพาะจังหวดัปตตาน ีประเพณีวัฒนธรรมจึงคลายคลึง จังหวัดปตตาน ี
              สถิติการนับถือศาสนาในตําบล คือ    นับถือศาสนาพุทธ         963  คน (10 %)  

 นับถือศาสนาอิสลาม   8,667 คน    (90 %)   อ่ืนๆ 
                           จํานวนสถาบันและองคกรทางศาสนา 
              วัด/สํานกัสงฆ        3    แหง  
           มัสยดิ                    11   แหง 
      7.1 จํานวนสถานท่ีราชการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ    9   แหง   คือ  

1)     สถานีอนามัย 2 แหง 
2)     สถานีตํารวจ 1 แหง 
3)     สํานักงานนิคมสรางตนเอง 1 แหง 
4)    โรงเรียนประถม 4 แหง (ขยายโอกาส 1 แหง) 
5)     หนวยปองกันรักษาปาพระนามาภิไท ท่ี 2         1 แหง   
6)     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   3   แหง  

      7.2 มีตลาดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ (ตลาดนัดชุมชน) 
ดําเนินงานโดยชุมชน     จํานวน 1 แหง   คิดเปนพื้นท่ี   4,000    ตร.ม.   

8.   สาธารณสุข 
 สถานีอนามัย 2 แหง 
 จํานวนเจาหนาท่ี สาธารณสุข   9    คน  
9.   จํานวนแหลงน้ํา 

-ธรรมชาติ 
แมน้ํา   1    แหง   ลําคลอง 40 สาย         

        -แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
เข่ือน    1    แหง     ฝาย    15   แหง   บอน้ํา 10    แหง ประปา 13 แหง 

10.   สนามกีฬา กิจกรรมกีฬา และสันทนาการ 
สนามกีฬาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
-สนามฟุตบอล 7 คน 4 แหง 
-สนามบาสฯ 3 แหง 
-ลานอเนกประสงค 3 แหง 
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11.วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
ธรรมเนียมและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและแบบอิสลามแหลมมลาย ู

ประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 
ประเพณเีขาสุหนัตหมู 
ประเพณเีมาลิด 
ประเพณีสงกรานต 
ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีทําขนมซูรอ 
ประเพณวีันตรุษจีน 
ประเพณวีันตรุษซาไก 
ประเพณวีันสารทเดือนสิบ 
พิธีอุปสมบทหมู 

12.อัตรากําลังเจาหนาท่ีในป 2552 
      12.1  คณะผูบริหาร  จํานวน   4  คน   ชาย   3  คน   หญิง   1   คน 
      12.2  มีสมาชิก อบต. จํานวน    22   คน   ชาย   22    คน หญิง  -  คน 
      12.3 จํานวนพนักงาน  อบต.   ป 2552   จํานวน    39   คน จําแนกเปน 

ขาราชการประจํา  จํานวน      10   คน 
ลูกจางประจํา   จํานวน        1   คน 
พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน       15   คน 
พนักงานจางท่ัวไป จํานวน      14   คน      
อ่ืน ๆ ระบุ    จํานวน        -   คน 

       12.4 จํานวนพนักงาน  อบต.  ตามแผนอัตรากําลัง 2552-2554 จํานวน   52   คน จําแนกเปน 
 ขาราชการประจํา  จํานวน   20  คน 
 ลูกจางประจํา   จํานวน     1  คน 
 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    16  คน 
 พนักงานจางท่ัวไป จํานวน   15  คน 

              อ่ืน ๆ ระบุ                        จํานวน   -    คน 
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13. รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  
        13.1 รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ปงบประมาณ  2544 – 2547 

รายรับ ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 
รายรับจริง 5,449,322.41 7,263,110.00 8,963,654.90 12,720,853.62 
รายจายจริง 3,858,297.05 5,851,120.23 8,135,222.47 7,324,139.50 

 
                รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ปงบประมาณ  2548 – 2551    

รายรับ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายรับจริง 11,943,334.80 19,317,784.98 26,647,801.60 39,270,211.15 
รายจายจริง 8,870,812.55 11,356,726.77 11,178,204.04 17,172,302.23 

 
        13.2  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ปงบประมาณ  2552 – 2553   

รายรับ ประมาณการ 
ป 2552 

ประมาณการ 
ป 2553 

ก. รายไดภาษอีากร 10,166,000 11,182,000 

ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 270,000 368,000 
ค. รายไดจากทุน - - 

  ง.  เงินชวยเหลือ(อุดหนุน) 25,000,000 22,905,000 
รวม 35,436,000 34,455,000 

  
14.   ศักยภาพดานเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ 
  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ไดมีการพัฒนาในศักยภาพดานเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ 
เพื่อใหสามารถทํางานไดสะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ครุภัณฑสํานักงาน 
   1.  เคร่ืองถายเอกสาร    จํานวน   2   เคร่ือง 
   2.  เคร่ืองเจาะกระดาษและเขาเลม                จํานวน   1   เคร่ือง 
   3.  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร   จํานวน   1   ชุด 
   4.  เคร่ืองพิมพดีด    จํานวน   2   เคร่ือง 
   5.  ตูเก็บเอกสารตาง ๆ     จํานวน   29  หลัง 
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  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  แยกเปน 
   1.  สํานักงาน อบต.    จํานวน     16   เคร่ือง 
    - สํานักปลัด    จํานวน    9   เคร่ือง 
    1. เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบตัง้โตะ  จํานวน     3    เคร่ือง 
    2.เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  จํานวน     2    เคร่ือง 
    3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4  ศูนย  จํานวน     4   เคร่ือง 
    - สวนการคลัง    จํานวน     4   เคร่ือง 
    1. เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบตัง้โตะ  จํานวน    3    เคร่ือง 
    2.เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  จํานวน    1    เคร่ือง 
    - สวนโยธา    จํานวน    3    เคร่ือง 
    1. เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบตัง้โตะ  จํานวน    2    เคร่ือง 
    2.เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  จํานวน    1    เคร่ือง 
   2. ศูนยคอมฯอินเตอรเน็ต อบต.   จํานวน    40  เคร่ือง 
    - แหงท่ี 1    จํานวน    15  เคร่ือง 
    - แหงท่ี 2    จํานวน    10  เคร่ือง  
                - แหงท่ี 3    จํานวน      9  เคร่ือง 
    - แหงท่ี 4    จํานวน      6  เคร่ือง 
  ครุภัณฑงานบานงานครัว 
    1.  ตูเย็น                  จํานวน   3   หลัง 
    2.  กระติกน้ํารอน   จํานวน   4    ลูก 
    4.  เคร่ืองตัดหญา   จํานวน   1   เคร่ือง 
  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
    เคร่ืองพนหมอกควัน   จํานวน   11  เคร่ือง 
  ครุภัณฑสํารวจ 
    1.  กลองระดบัอัตโนมัติ   จํานวน   1  ตัว 
    2.  เคร่ืองวัดพกิัด จีพีเอส   จํานวน   1  ชุด 
    3.  ลอวัดระยะ    จํานวน   1  ตัว 
    4.  กลองวัดมุมอิเลคทรอนิค  จํานวน   1  ตัว 
    5. ชุด  SLUMP TEST    จํานวน   1  ชุด 
  ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง 
   ถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือ   จํานวน   41  ถัง 
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  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
   เคร่ืองเสียงพรอมลําโพง    จํานวน    2   ชุด 
   กลองถายภาพดิจิตอล    จํานวน    2   ตัว 
   กลองถายวีดีโอ     จํานวน    1   ตัว 
  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
   รถกระบะบรรทุก  ขนาด  4  ลอ   จํานวน   2  คัน 
   รถดับเพลิง ขนาด 2,700 ลิตร   จํานวน   1  คัน 
   รถบรรทุกขยะ  ขนาด  6  ตัน   จํานวน   1  คัน    
  อาคารทรัพยสิน 
                                         อาคารสํานักงาน ช้ันเดียว                              จํานวน  2 หลัง 
   อาคารสํานักงาน  2 ช้ัน    จํานวน  1 หลัง 
   อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                      จํานวน  1  หลัง 
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สรุปผลการพฒันาทองถ่ิน 

.................................. 
3.1 สรุปสถานการณการพัฒนา  ประจําป 2551 
 การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาในรอบปท่ีผานมา  ไดคํานึงถึงขอมูลสภาพปญหาและความตองการของ
ประชาชนเปนสวนสําคัญ ท้ังนี้เปนการสอดคลองกับแนวนโยบายของผูบริหาร วิสัยทัศน  นโยบายของรัฐบาลและ
ขีดความสามารถในการดําเนินงานของทองถ่ิน   โดยการพัฒนาแบงเปน     
          3.1.1  การพัฒนาจากสภาพปญหาของทองถ่ิน  

 (1.)  สรุปปญหาและสาเหตุการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

ลําดับท่ี ปญหา สาเหตุ 
 

1. 
 

2. 
 

3. 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
การคมนาคม 
 
ไฟฟา 
 
ประปาภูเขา 

 
- ขาดงบประมาณในการจัดทําโครงการกอสรางและพื้นท่ีเปนภูเขา 

หางไกล ตองใชงบประมาณสูงในการดําเนินการกอสราง 
- ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟาพืน้ท่ีเปนภูเขา หางไกล บานเรือน

อยูกระจัดกระจาย ตองใชงบประมาณสูงในการดําเนินการกอสราง 
- ขาดงบประมาณในการขยายประปา พื้นท่ีเปนภูเขา หางไกล บานเรือนอยู

กระจัดกระจาย ตองใชงบประมาณสูงในการดําเนนิการกอสรางให
ครอบคลุม 

 
1. 
 
 

2. 

ดานเศรษฐกิจ 
ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ํา 
 
การวางงาน 
 

 
- พื้นท่ีเปนภูเขา หางไกล กนัดาร เส่ียงภัย การคมนาคมยากลําบาก ไมมี

ตลาดกลางการเกษตร ทําใหเกิดพอคาคนกลาง เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร 
กดราคาตํ่ากวาตลาด 

- เนื่องจากเกษตรกรปลูกพืชท่ีมีผลผลิตตามฤดูกาล เชนยางพารา ,ผลไม 
และไมมีอาชีพเสริม ทําใหชวงวางงานตามฤดูกาล ซ่ึงเปนการสูญเปลา
ทางเศรษฐกิจสูงมาก 
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ลําดับท่ี ปญหา สาเหตุ 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

ดานการศึกษา  
ผูปกครองและเด็ก
เยาวชนใหความสําคัญ
กับการศึกษานอย 
มาตรฐานและคุณภาพ
สถานศึกษา ในตําบลต่ํา
กวามาตรฐานของ
ประเทศ 
เด็กกอนวยัเรียน มี
พื้นฐานทางภาษาไทย
นอย 

 
- วัฒนธรรมการศึกษาท่ีนยิมศึกษาทางศาสนามากกวา เรียนภาคปกต ิ
- เนื่องจากฐานะยากจน การศึกษาท่ีมีคาใชจายสูง ทําใหไมเห็นความ

จําเปนในการศึกษา เทากับการประกอบอาชีพ 
- ผูปกครองไมมีความรู จึงไมเห็นประโยชนในการศึกษา 
- การบริหารการศึกษายังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
- บุคลากรทางการศึกษามีการโอนยายตลอดเวลา ทําใหการพัฒนาไมมี

ความตอเนื่อง 
- หลักสูตรไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาการศึกษา 
- งบประมาณในการพัฒนามีไมเพียงพอ  
- ศูนยพัฒนาเดก็วางพืน้ฐานทางภาษาไทยใหเดก็ๆ นอยไป ทําใหเกิด

ปญหาเม่ือเขาเรียนในโรงเรียน 
 

1. 
 
 
 

ดานวัฒนธรรม 
เยาวชนมีพฤตกิรรม
นิยมวัฒนธรรม
ตะวนัตกมากข้ึน  
 

 
- อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวนัตกจากเมืองเบตงแหลงทองราตรี ทําให

ชุมชนรับโดยไมรูตัว 
- วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไมไดรับการฟนฟูอยางจริงจงั 
- อิทธิพลของส่ือตางๆในปจจบัุน 

 
1. 
 
 

ดานภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน ,
ประวัติศาสตรทองถ่ิน,
ไมไดรับความสนใจ 

 
- ไมมีการรวบรวมอยางจริงจัง 
- ไมมีพิพิธภณัฑทองถ่ิน 

 
 
 

1. 
 

2. 
3. 

ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
มีขยะมูลฝอยถูกท้ิง
บริเวณสาธารณะ  
การตัดไมทําลายปา 
สารพิษตกคางเจือปน
แหลงน้ํา 

 
 
 
- ระบบกําจดัขยะในตําบลทําไดไมครอบคลุมทุกหมูบาน 
- งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการ 
- การบุกรุกจากนายทุน,การบกุรุกของเกษตรกรเพื่อทํากิน 
- การทําเกษตรอยางผิดวิธี  (การใชสารเคมีเพื่อการเกษตร) 
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ลําดับท่ี ปญหา สาเหตุ 
 
 

1. 

ดานการปกครองและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 
ความไมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

 
 
- เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต 
- การเมืองระดบัชาติ,ระหวางประเทศ 
- ความไมเขาใจระหวางเจาหนาท่ีกับประชาชน 
- กลุมผลประโยชนสรางสถานการณ 
- ความออนแอของชุมชนและระบบราชการ 
- พื้นท่ีอยูหางไกล เจาหนาท่ีดแูลไมถึง เจาหนาท่ีไมเพยีงพอ 

 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ชุมชนมีผูผานการฝก 
อบรมในการปองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
นอยมาก 
ขาดอุปกรณครุภัณฑ 
บุคลากรเฉพาะดานใน
การปองกันบรรเทาสาร
ธารณภัย 

 
 
- ประชาชนยังไมเห็นความสําคัญของการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. 
 
 
 

2. 

ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
ท่ีดินทํากนิไมมีเอกสาร
สิทธิ 
 
 
กลุมอาชีพ,กลุมสตรี 
เติบโตชา 
 

 
 
- การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ ทับท่ีทํากินราษฎรในป พ.ศ. 2547 
(สวนใหญ) 
- การบุกรุกท่ีทํากินของราษฎร(บางสวน) 
- การประกาศเขตอุทยานแหงชาติบางลางป พ.ศ.2542 
- ขาดแหลงเงินทุนในการพัฒนากิจการ 
- ขาดวิทยาการใหมในการพฒันา 
- ขาดตลาดในการจําหนายสินคา 
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1. 

ดานการสาธารณสุข 
ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณสุขไม
เพียงพอ  ไมท่ัวถึง 

 
- สถานีอนามัยไมเพียงพอ 
- บุคลากรทางสาธารณสุขไมเพียงพอ 

ลําดับท่ี ปญหา สาเหตุ 
 

1. 
 

ดานสวัสดิการสังคม 
เด็กเล็กจํานวนไมนอย
ไมไดรับการดแูลท่ีดีพอ 
 

 
- ศูนยพัฒนาเดก็กอนวัยเรียน ไมเพียงพอและไมครอบคลุมในพ้ืนท่ี 
 

 
1. 

ดานการพฒันาองคกร 
ภารกิจ  งานโครงการ   
ลาชากวาท่ีควรจะเปน 

 
- มีอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลนอยเกินกวาภารกจิ และวางหลาย

ตําแหนงไมเปนไปตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป 
- พื้นท่ีอยูในพื้นท่ีกันดาร และเส่ียงภัย จึงไมคอยมีใครอยากมาทํางานใน

พื้นท่ี 

 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 

ดานการทองเที่ยว 
ความปลอดภยัของ
นักทองเท่ียว 
 
ขาดความความ
สะดวกสบาย 
สถานท่ีทองเท่ียวยังไม
เปนท่ีรูจักของ
นักทองเท่ียว 
การบริการไมเปนระบบ 
ไมมีทิศทาง 
โครงการมักไมไดรับ
การพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 
- สถานการณความไมสงบ 3 จังหวดัชายแดนใต 
- ประชาชนไมเช่ือใจเจาหนาท่ีของรัฐ 
- พื้นท่ีอยูไกลเมือง และเจาหนาท่ีนอย 
- เสนทางคมนาคมยังไมพัฒนา 
- ประชาชนยังไมพรอมในการเปนมัคคุเทศกหรือเจาบาน 
- วิธีการประชาสัมพันธยังไมดีพอ 
- ขาดการอบรม การพัฒนาวิทยาการของบุคลากร และขาดเงินทุนในการ

พัฒนาระบบบริการ 
- มีการแขงขันในการเสนอของบประมาณจากองคกรทองถ่ินท่ีใหญและมี

ประสบการณมากกวา 
- การดําเนนิการโครงการตองใชงบประมาณสูงในคาใชจาย ศึกษา

โครงการและออกแบบโครงการ ยังไมกลาดําเนินการ 
- อบต.ยังไมไดรับยอมรับในการดาํเนนิโครงการตางๆ 
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       3.1.2  การพัฒนาตามความตองการของประชาชน  
(1.)   ขอมูลความตองการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ลําดับท่ี ความตองการ 
 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
คมนาคม 

การแกไขปญหาดานการคมนาคม ใหมีความสะดวกสบาย ดําเนนิการกอสรางถนน สะพาน ปรับปรุง 
ซอมแซม ใหมีมาตรฐาน และครอบคลุมท่ัวถึง   

ไฟฟา 
ติดต้ังและขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
ประปาภูเขา 
ขยายเขตประปา,พัฒนาระบบประปา 

 
1. 
2. 
 

3. 

ดานเศรษฐกิจ 
-จัดต้ังสหกรณการตลาดเพือ่การเกษตร 

-จัดใหมีรานสาธิตการตลาดหรือรานคา 
สหกรณประจาํหมูบานทุกหมูบาน 

-จัดต้ังศูนยสาธิตและจําหนายสินคา OTOP 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

ดานการศึกษา 
-จัดต้ังสวนการศึกษา เพื่อดแูลงานดานการศึกษา วฒันธรรม และภูมิปญญา ในสํานักงาน อบต. 
-พัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในตําบลใหมีมาตรฐาน ทัดเทียม สถานศึกษาใน
ประเทศ 
-พัฒนาหลักสูตรใหเนนการพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
-พัฒนาโรงเรียนตาดีกาใหไดมาตรฐาน 
-พัฒนาผูดแูลเด็ก ในศูนยพฒันาเด็กเล็ก ใหสามารถถายทอด สอนการพูดและฟงภาษาไทยไดถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 
-จัดต้ังศูนยอินเตอรเน็ตระดับหมูบาน เพื่อบริการประชาชนในการศึกษา,คนควา ขอมูลขาวสาร และ
ประโยชนตางๆของชุมชน 

ดานวัฒนธรรม 
-จัดใหมีศูนยวฒันธรรมประจําตําบล 

ดานภูมิปญญาทองถ่ิน 
-จัดต้ังพพิิธภณัฑ ทองถ่ิน(ประจําแหลงทองเท่ียว) 
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ลําดับท่ี ความตองการ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

ดานอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จัดใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
สนับสนุนศูนยศึกษา อนุรักษพันธุพืชและสัตวปา บาลา-ฮาลา 
กอสรางคูระบายนํ้าบริเวณชุมชนและจุดนํ้าขัง 
จัดใหมีหนวยอาสาสมัครปองกัน รักษาปา  

 
1. 
2. 
3. 

ดานการปกครอง และรักษาความสงบเรียบรอย 
จัดใหมีปอมยามในหมูบาน 
จัดต้ังตํารวจชุมชน 
กอสรางหอกระจายขาวทุกชุมชน 

 
1. 
2. 
3. 

ดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
กอสรางศูนยอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน 
กอสรางหอกระจายขาวทุกชุมชน 
จัดหาครุภัณฑ ปองกันสาธารณภัย 

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

ดานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
ปฏิรูปท่ีดิน 
จัดต้ังศูนยฝกอาชีพหรือศูนยเทคโนโลยีการเกษตรหมูบานเพ่ิมเติม  
กอสรางสถานอีนามัยเพิ่ม 1 แหง 
เพิ่มจํานวนบุคลากรดานสาธารณสุข 
กอสรางศูนยพฒันาเด็กเล็กเพ่ิมอีก 2 แหง 
วางผังเมือง 

 
1. 
2. 
3. 

ดานการพัฒนาองคกร 
บรรจุอัตรากําลังพนักงานเจาหนาท่ีเต็มอัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
จัดอบรมหลักสูตร หลักวิธีปฏิบัติราชการ และอํานาจ หนาท่ีของ คณะผูบริหารและสมาชิก อบต.เชิงลึก 
กอสรางอาคารท่ีพักพนักงานสวนตําบล 

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

ดานการทองเทีย่ว 
พัฒนาแหลงทองเท่ียว เชิงนิเวศ  จํานวน 6  แหง 
พัฒนาแหลงทองเท่ียว เชิงสุขภาพ   จํานวน  5  แหง  
พัฒนาแหลงทองเท่ียวแวะพักริมทาง  จํานวน 4  แหง 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวผจญภัย  จํานวน 4  แหง  
พัฒนาแหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร จํานวน 5 แหง 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวเพือ่การศึกษาการเกษตร(โฮมสเตย) 3 แหง  
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8.  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 (และแกไขเพิ่มเติมจนถึง  (ฉบับท่ี 
5 ) พ.ศ. 2546 )  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หนาท่ีบังคับหรือหนาท่ีตองถือปฏิบัติ   ตามมาตรา 67  ซ่ึงมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ดังนี้ คือ 

1.1  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
1.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางเทา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะ  
        มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
1.3   ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
1.4   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5   สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.6   สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
1.7   คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1.8  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ  
       ทองถ่ิน 
1.9  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือ 
       บุคลากรใหตามความจําเปน และสมควร 

2.  อํานาจหนาท่ีท่ีจะเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 68  
2.1 ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2.2  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
2.3  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
2.4 ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 
2.5  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
2.6  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
2.7  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
2.8  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 2.9  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
2.10  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
2.11  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
2.12  การทองเท่ียว 
2.13  การผังเมือง     
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9.การวิเคราะหศักยภาพชุมชนและพื้นท่ี 
 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  ดานการเกษตรและการปศุสัตว 
     1.1  พื้นท่ีเหมาะสมแกการทําการเกษตร 
     1.2  ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ทําสวนยางพาราและสวนผลไม 
     1.3  ในพื้นท่ีมีถนนสายหลัก  สายยะลา 410 
 ทําใหสะดวกในการขนสงสินคาสินคา 
 
 
 
 
2.  ศักยภาพของชุมชน 
     2.1  มีกลุมตาง ๆ  ในหมูบาน  ทุกหมูบาน 
จํานวน  33  กลุม 
 
3.  การเงิน/งบประมาณ 
     3.1การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ     
4  ระบบการบริหาร 
     4.1  มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับภารกิจ 
     4.2  การมีสวนรวมของประชาชนในการ 
ดําเนินงาน      
     4.3  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
     4.4   มีการแบงงาน/มอบหมายหนาท่ี 
รับผิดชอบ 
 
2.  ระบบขอมูล 
    –  มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ 

1.  ดานการเกษตรและการปศุสัตว 
     1.1  ระบบชลประทานไมเพียงพอ และแหลงน้ําต้ืน
เขินในชวงหนาแลง 
     1.2  ขาดการจัดการดานการผลิต 
     1.3  ไมมีตลาดกลางสําหรับจําหนายผลไมและตลาด
ในการระบายสินคาเกษตรมนีอย 
     1.4  ไมมีระบบการประกนัราคาสินคาเกษตร 
     1.5  ดวยพืน้ท่ีในตําบลอัยเยอรเวงโดยสวนใหญเปน
ภูเขาสูง  ทําใหการขนสงผลผลิตทางการเกษตร
ยากลําบาก 
2.  ศักยภาพของชุมชมชน 
     2.1  การรวมกลุมของประชาชนยังไมเขมแข็ง 
     2.2  มีกลุม  หมูบาน  แตสมาชิกมีนอย 
     2.3  มีสถานท่ีและอาคารท่ีทําไมครบทุกหมูบาน 
3.  การเงิน/งบประมาณ 
3.1  งบประมาณไมเพยีงพอตอการพัฒนา   
 
4.  ระบบการบริหาร 
     4.1  กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไข 
ตลอดเวลา  ทําใหศึกษาไมทัน  ขาดความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน 
    4.2  พื้นท่ีรับผิดชอบมาก  ไมสามารถบริการการ
พัฒนาไดท่ัวถึง 
     4.3  ปริมาณงานมีมาก   บุคลากรมีนอย  มีผลทําให 
ผลงานไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร 
     4.4  ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 
2.  ระบบขอมูล 
    –ขาดความรูความชํานาญในการจดัเก็บขอมูล 
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โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
 

 –  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ท่ีสนับสนนุสงเสริมดานการเกษตร   
                   การทองเท่ียว  สอดคลองกับยทุธศาสตรตําบล 
 –  การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพยีง  
 –  การแกไขปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 
 

 -  ภยัธรรมชาติ และการเกิดอุทกภัยและดนิถลมท่ีไมอาจคาดการณได 
 -  กระแสการบริโภคนิยมของราษฎรท่ีเปล่ียนไป 
 -  ความไมสงบในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต 
 -  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภวิฒัน 
 –  กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 –  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดาํเนินการ 
 –  ภาระหนาท่ีเพิ่มมากข้ึน  ตามภารกิจท่ีไดรับถายโอน 

 
 
 
        ลงช่ือ 
                   (นายแวมะยูโซะ  ตุสาตู 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
         ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ 
               วันท่ี    17   กันยายน   2552 


