
  

ค ำน ำ 

 ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ภายใต้การกับก าตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ไว้ดังนี้ 

 “แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา   
ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมารแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559     
ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนพัฒนาชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรั บ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ        
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละแอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 

          1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือต าบล 
ต ำบลละแอ เป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอยะหำ จำกท้ังหมด 7 ต ำบล ได้แก่ต ำบลปะแต ต ำบล

บำโร๊ะ ต ำบลตำชี ต ำบลบำโงยซิแน ต ำบลกำตอง ต ำบลยะหำ และต ำบลละแอ 
  ต ำบลละแอ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้ำน และบำงหมู่บ้ำนยังมีกลุ่มบ้ำนแยกย่อยอีกจ ำนวนหนึ่ง 
ซึ่งบำงกลุ่มบ้ำนจะไม่มีช่ือและสถำนท่ีระบุไว้ในเอกสำรของทำงรำชกำรอย่ำงชัดเจน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละแอ เป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่ นต้ังขึ้นตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เมื่อวันท่ี 16 ธันวำคม 2539  ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำฉบับประกำศท่ัวไปเล่ม       
ท่ี 113 ตอนพิเศษท่ี 52 ง ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2540 

ที่ต้ัง อาณาเขต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละแอ มีระยะทำงห่ำงจำกอ ำเภอยะหำ 4  
กิโลเมตร 
   ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยะลำ อ.เมือง จ.ยะลำ 
   ทิศใต้  ติดกับ ต.ปะแต อ.ยะหำ จ.ยะลำ 
   ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลำ 
   ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ยะหำ อ.ยะหำ จ.ยะลำ 
 

          1.2 ลักษณะภมิูประเทศ 
ภูมิประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบต่ ำกว่ำแม่น้ ำ บำงส่วนเป็นท่ีรำบสูงและภูเขำ 

 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอำกำศ  เป็นลักษณะแบบมรสุม 2 ฤดู ได้แก่ 

 - ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือน กุมภำพันธ์ – พฤษภำคมของทุกปี 
 - ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือน มิถุนำยน – ธันวำคมของทุกปี 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นท่ีรำบเชิงเขำและเป็นภูเขำหิน ลักษณะดินเป็นดินร่วน    

ปนทรำย  ศักยภำพของกลุ่มชุดดินในกำรท ำเกษตรจ ำแนกได้  ดังนี้   

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
         มีแหล่งน้ ำธรรมชำติไหลผ่ำน  

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
         ในพื้นท่ีอยู่ในเขตป่ำไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ 
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ต ำบลละแอประกอบด้วยจ ำนวนหมู่บ้ำน  6  หมู่บ้ำน  
หมู่ท่ี   1   บ้ำนละแอ  มีนำยอับดุลเล๊ำะ  ตูวี  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ท่ี   2   บ้ำนตำเป๊ำะ  มีนำยสำเฮำะ  มำหะ  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ท่ี   3   บ้ำนกือยำ  มีนำยมำหะมะ  อับดุลเล๊ำะ เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ท่ี   4   บ้ำนกูแบรำยอ มีนำยอับดุลวำซิ  ลำเต๊ะ   เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ท่ี   5   บ้ำนชะเม๊ำะ  มีนำยอิสมำแอ  บำดำ  เป็นก ำนัน 
หมู่ท่ี   6   บ้ำนปือรอ  มีนำยต่วนดนญำ กูบือโด  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

- จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขต อบต.  เต็มท้ังหมู่บ้ำน  6  หมู่บ้ำน  ได้แก่  หมู่ท่ี 1 – 6 
- จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขต อบต.  เต็มบำงส่วน  -   ได้แก่   - 

ท้องถิ่นอื่นในต ำบล 
- จ ำนวนเทศบำล      -   แห่ง 
- จ ำนวนสุขำภิบำล   -   แห่ง 

2.2 การเลือกต้ัง 

      กำรเลือกต้ังผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ ำนวน 6 หมู่บ้ำน หำกมีกำร
เลือกต้ังในครั้งหน้ำ จะมีผู้บริหำรท้องถิ่น (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 1 คน จะมีกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละ 2 คน 6 หมู่บ้ำน รวมเป็น 12 คน 
 

3.ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

ประชำกรท้ังส้ิน  4,563 คน   แยกเป็นชำย  2,347  คน  หญิง  2,216  คน     
มีควำมหนำแน่นเฉล่ีย  91 คน/ตำรำงกิโลเมตร   

ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกร 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร (คน) 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

บ้ำนละแอ 
บ้ำนตำเป๊ำะ 
บ้ำนกือยำ 
บ้ำนกูแบรำยอ 
บ้ำนชะเม๊ำะ 
บ้ำนปือรอ 

650 
311 
335 
523 
163 
360 

621 
290 
391 
463 
150 
301 

1,271 
601 
726 
986 
318 
661 

 

รวม 2,347 2,216 4,563  
ข้อมูล  ทะเบียนรำษฎร์อ ำเภอยะหำ  ณ   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.2559     

   3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
            ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท ำงำน 35 – 55 ปี 
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4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน   3   แห่ง  คือ 
  1)  โรงเรียนบ้ำนละแอ    ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 
  2)  โรงเรียนบ้ำนเตรียมปัญญำ   ต้ังอยู่หมู่ท่ี  2 
  3)  โรงเรียนบ้ำนวังส ำรำญ   ต้ังอยู่หมู่ท่ี  4  
  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา   จ านวน   1  แหง่  คือ 
  1)  โรงเรียนดำรำวิทย์    ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 1  แห่ง คือ 
  1)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนละแอ   ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1        
  ที่อ่านหนังสือพิมพป์ระจ าหมู่บ้าน   จ านวน  4  แห่ง 

          4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/หมู่บ้าน  2  แห่ง  คือ 

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละแอ  หมู่ท่ี  1 
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกูแบรำยอ  หมู่ท่ี  4 

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  90 
 4.3 อาชญากรรม 
  ในพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละแอ  ได้ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน เนื่องจำกกำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นท่ีสำมจังหวัดภำคใต้ โดยแต่ละหมู่บ้ำนได้จัดให้มี 
ชรบ. ทุกหมู่บ้ำนอยู่เวรยำมและออกตรวจตรำควำมสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 4.3 ยาเสพติด 
  ปัญหำยำเสพติด มีพื้นท่ีเฝ้ำระวัง คือ ยำเสพติดประเภทใบกระท่อม  
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 จ ำนวนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ  
 

ปี พ.ศ. ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์
2558 368 83 - 
2559 371 95 - 

 

5.ระบบบริการพืน้ฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคม 
 กำรคมนำคมของต ำบลละแอ  มีกำรคมนำคมภำยในต ำบลติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนต่ำงๆ  ได้แก่ 
   ถนนลาดยาง   จ านวน  5  สาย 
  หมู่ท่ี 1  - สำยยะหำ – ลำที     
  หมู่ท่ี 2  - สำยตำเป๊ำะ -  หัวเขำ      

หมู่ท่ี 3   - สำยกือยำ – บ้ำนเนียง      
หมู่ท่ี 4-2 - สำยบ้ำนคละ – ตำเป๊ำะ     

หมู่ท่ี 6  - สำยปือรอ – บำจุ      
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   ถนนคอนกรีต  จ านวน  46  สาย  
หมู่ท่ี 1  - สำยกูแบดำยะ, สำยก ำปงบำรูข้ำงโรงเรยีนบ้ำนละแอหมู่ท่ี 1, สำยข้ำงมัสยิด, สำยตูวี,  
             สำยบ้ำนตูวี พร้อมคูระบำยน้ ำ, สำยตูวี-ตะโละสำโระ, สำยบำเละอำงิน , สำยตะโละสำโระ,  
               สำยตูวี-ละแอ,  สำยหน้ำศูนย์ฝึกอำชีพ, สำยตะโละสำโระ-ปอเนำะ, สำยตะโละสำโระ ซอย 2,  
                สำยกูนอ-กือเต,  สำยก ำปงบำรู-กะติงกะบู,สำยกูนอ-กือเต ตอน 2 

       หมู่ท่ี 2  - สำยออกที่ปลำยนำ ,สำยตะโระลือเน็ง ตอน 1,สำยตะโละลือเน็ง (ตอน 2 ),  
                    สำยตะโละลือเน็ง (ตอน 3),  สำยหน้ำมัสยิด-ตำเป๊ำะ (ตอนท่ี2) , สำยตะโละอูปอ,            
                    สำยบำเละอำงิน    
       หมู่ท่ี 3 - สำยบำเละฮูลู, สำยภำยในหมู่บ้ำน, สำยกือยำ-ตะโละตำบอ,  สำยกือยำ-บำโงทะงิน, 

         สำยตะโละ-กือยำ, สำยบำโงตือเงำะ, สำยบำโงทะงิน, สำยตะโละตำบอ, 
        หมู่ท่ี 4  - สำยกูโบร์-กำปงลูกำ ,สำย ร.ร บ้ำนส ำรำญ-ตำเปำะ  ,สำยวังส ำรำญ-คละ    
            สำยศำลำ ชรบ -วังส ำรำญ ,สำยบูแบรำยอ-ชำเมำะ ,สำยทำงเข้ำ ร.ร.บ้ำนวังส ำรำญ 
            สำยบ้ำนคละ-คละใน สำยหน้ำ ร.พ.สต.กูแบรำยอ 

        หมู่ท่ี 5  - สำยปิยะ-กูแบจือเนำะ  
        หมู่ท่ี 6  - สำยบ้ำนวะเมำะพร้อมวำงท่อ คสล. ,สำยบ้ำนเจำะตีเมำะ,สำยเจำะลองแง ,สำยบ้ำนผิว 
                       สำยบ้ำนปือรอ ,สำยก ำปงตือเงำะ,สำยบำเละฮูลู  , สำยปือรอ  ,สำยเจำะลำคอ-เจำะลอแง 

   ถนนลูกรัง จ านวน  8  สาย 
               หมู่ท่ี 1   -   สำยกูแบดำยะ - ตะโละฮำแย        
       หมู่ท่ี 2   -  สำยออกที่ปลำยนำ   
       หมู่ท่ี 3   -  สำยกือยำ - ตะโล๊ะตำบอ ,  สำยตะโละทอ   
       หมู่ท่ี 4   -  สำยบ้ำนคละ - ปำโจ     
       หมู่ที 5   -  สำยปิยะ - กูแบจือเนำะ  , สำยปิยะ - แตบำแด     
                หมู่ท่ี 6   -  สำยเจำะลอแง       
          5.2 การไฟฟ้า 

ต ำบลละแอ มีไฟฟ้ำเข้ำครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน ร้อยละ 100 
          5.3 การประปา 

มีระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน ระบบประปำภูเขำ 
          5.4 โทรศัพท์ 

- กำรส่ือสำร  มีโทรศัพท์มือถือใช้ทุกหมู่บ้ำน 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ท่ีท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข (ปณช.) 1 แห่ง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ประชำกรส่วนใหญ่ของต ำบลละแอ   ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพหลักได้แก่ กำรท ำ

สวนยำงพำรำเพรำะเป็นอำชีพท่ีประชำชนส่วนใหญ่ปฏิบัติกันมำอย่ำงยำวนำน  และเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้ำง
รำยได้แก่ประชำชนในพื้นท่ีจนสำมำรถสร้ำงฐำนะและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้รอดพ้นจำกกำรมี
ฐำนะยำกจนสู่ฐำนะปำนกลำง  
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          6.2 การประมง- 
          6.3 การปศุสัตว์ 
 ต ำบลละแอ มีกำรปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่พื้นบ้ำน,เป็ดเทศ,เป็ดไข่,แพะ,แกะ,วัว,ปลำดุก และนก 
          6.4 การบริการ 
 มีกำรบริกำรปั้มหลอด  จ ำนวน 7 แห่ง 
          6.5 การท่องเที่ยว- 

6.6 อุตสาหกรรม-      
          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ                                                                                    
                ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลัก คือท ำสวนยำงพำรำ สวนผลไม้ ค้ำขำย รับจ้ำง ท ำนำ รับ
รำชกำรอำชีพหลักได้แก่ กำรท ำสวนยำงพำรำเพรำะเป็นอำชีพหลักที่ประชำชนส่วนใหญ่ปฏิบัติกันมำ
อย่ำงยำวนำน และเป็นเศรษฐกิจที่สร้ำงรำยได้แก่ประชำชนในพื้นที่จนสำมำรถสร้ำงฐำนะและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตประชำชนให้รอดพ้นจำกกำรมีฐำนะยำกจนสู่ฐำนะปำนกลำง 
  6.7.1 หน่วยธุรกิจในชุมชน 

     -  ร้ำนค้ำชุมชน    จ ำนวน  73 แห่ง 
     -  ปั๊มน้ ำมันหลอด    จ ำนวน   7 แห่ง 
      -  ตลำดนัดชุมชน    จ ำนวน   2 แห่ง 

       -  ร้ำนน้ ำชำและร้ำนอำหำร     จ ำนวน           3       แห่ง 
6.7.2 กลุ่มอาชีพ 

      1) กำรท ำสวนผลไม้  ได้แก่ทุเรียนพันธ์ต่ำงๆ ,ลองกอง,เงำะ,มังคุด,ลำงสำด,มะพร้ำว,
สะตอ,หมำก,ส้มโอ,มะนำว 
        2) กำรท ำนำข้ำว  เป็นอีกอำชีพหนึ่งที่ชำวต ำบลละแอเคยท ำ แต่เนื่องจำกเหตุผลหลำย
ประกำร  จึงท ำให้กำรท ำนำไม่เป็นที่น่ำสนใจและถูกปล่อยทิ้งให้ร้ำง แต่ก็ยังมีบำงครัวเรือนยังท ำนำอยู่
เพื่อส ำหรับไว้กินเอง โดยไม่หวังกำรค้ำแต่สำมำรถช่วยลดรำยจ่ำยในแต่ละปีได้มำกพอสมควร  และ      
หมู่ที่ 1 มีโรงสีข้ำว จ ำนวน 1 แห่ง  ซึ่งในอดีตโรงสีเป็นโรงงำนขนำดเล็กที่มีควำมส ำคัญมำกแต่เนื่องจำก
ประชำชนส่วนใหญ่เลิกท ำนำและหันมำซื้อข้ำวสำรแทนกิจกำรโรงสีข้ำวจึงไม่สำมำรถประคองฐำนะ 
รำยละเอียดกำรในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆมีดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมทาง
การเกษตร 

จ านวน/ไร่ 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ผลผลิต/ไร่/ปี รายได้ อ่ืนๆ 

1. ปลูกนำข้ำว 58 22 20.30 ตัน/ปี 101,500  
2. ทุเรียน 22 22 2,700 กก/ไร่ 136,000  
3. ลองกอง 30 27 18 ตัน/ปี 450,000  
4. เงำะโรงเรียน 13 16 17.55 ตัน/ปี 87,000  
5. มังคุด 17 26 8 ตัน/ปี 60,000  
6. สะตอ 16 20 3 ตัน/ปี 26,000  
7. มะพร้ำว 17 20 3.40 ตัน/ปี -  
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   3) กำรเล้ียงสัตว์  ได้แก่ ไก่พื้นบ้ำน,เป็ดเทศ,เป็ดไข่,แพะ,แกะ,วัว,ปลำดุก และนก       

   4) กลุ่มท ำผ้ำบำติกไทย       
            5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำน  คือ กลุ่มสตรีตัดเย็บชุดนักเรียน และกลุ่มแกะสลักไม้ลำยฉลุ 

7) กลุ่มท ำผ้ำคลุมผม  ผลิตหมวกกะปิเย๊ำะ   
 

   6.8  แรงงาน 
- 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

      มีจ ำนวน 6 หมู่บ้ำน และมีข้อมูลพื้นฐำนแต่ละหมู่บ้ำนดังนี้ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร (คน) 

รวม หมำยเหตุ ชำย หญิง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

บ้ำนละแอ 
บ้ำนตำเป๊ำะ 
บ้ำนกือยำ 
บ้ำนกูแบรำยอ 
บ้ำนชะเม๊ำะ 
บ้ำนปือรอ 

650 
311 
335 
523 
163 
360 

621 
290 
391 
463 
150 
301 

1,271 
601 
726 
986 
318 
661 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
          7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

      รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลัก คือท ำสวนยำงพำรำ 
สวนผลไม้ อำชีพเสริม ค้ำขำย รับจ้ำง ท ำนำ  

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร     
      หมู่ที่ 1 บ้ำนละแอ  มีล ำธำรสำยใหญ่ที่เป็นสำยหลักอยู่  1 สำย ไหลผ่ำนมำจำกต ำบล     

ยะหำ มีช่ือว่ำ (  คลองน้ ำขุน  )  ซึ่งจะไหลผ่ำนหมู่ที่  1  ต ำบลละแอและจะคดเค้ียวผ่ำนทำงเข้ำหมู่ที่ 2 
บ้ำน ตำเปำะและไหล สู่หมู่ที่ 6 บ้ำนเจำะตีเมำะในส่วนของเขตพื้นที่บำงส่วนและสุดท้ำยสำยน้ ำสำยนี้
จะไหลผ่ำน  หมู่ที่  4  บ้ำนกูแบรำยอจนผ่ำนพ้น ณ.จุดแบ่งเขตระหว่ำงบ้ำนกูแบรำยอกับต ำบลเปำะเส้ง  
อ.เมือง จ.ยะลำ 
                
           7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอปุโภค บริโภค) 
                  มีระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน ใช้ระบบประปำภูเขำ  แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น     
                      1.  บ่อน้ ำตื้น  183  แห่ง                
                      2.  บ่อโยก  3  แห่ง 
                      3.  ประปำ  6  แห่ง 
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8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชำชนในต ำบลละแอ นับถือศำสนำอิสลำม 98%  และศำสนำพุทธ จ ำนวน 2%  สถำนท่ี
ประกอบศำสนกิจ  มีดังนี้ 
           โดยมีข้อมูลศำสนสถำน ดังนี้ 

  มัสยิด   จ านวน   6  แห่ง คือ 
1)  มัสยิดดำรุลฮูดำ    หมู่ท่ี 1  บ้ำนละแอ 
2)  มัสยิดนุรุลอิสลำมียะห์   หมู่ท่ี 2  บ้ำนตำเป๊ำะ 
3)  มัสยิดนูรุดดีน    หมู่ท่ี 3  บ้ำนกือยำ 
4)  มัสยิดนูรุลฮูดำ    หมู่ท่ี 4  บ้ำนกูแบรำยอ 
5)  มัสยิดรออำตูแยนะ    หมู่ท่ี 5  บ้ำนชะเม๊ำะ 
6)  มัสยิดดำรุลฮิจละห์    หมู่ท่ี 6  บ้ำนปือรอ 

 โรงเรียนตาดีกา   6  แห่ง  คือ 
1) ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) ดำรุลฮูดำ 
    หมู่ท่ี 1  บ้ำนละแอ 

   2) ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) นุรุลอิสลำมียะห์  
                                   หมู่ท่ี 2 บ้ำนตำเป๊ำะ 
   3) ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) นูรุดดีน  
                                       หมู่ท่ี 3  บ้ำนกือยำ 
   4) ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) นูรุลฮูดำ  
                                       หมู่ท่ี 4 บ้ำนกูแบรำยอ 
   5) ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) รออำตูแยนะ  
                                       หมู่ท่ี 5  บ้ำนชะเม๊ำะ 
   6) ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) ดำรุลฮิจละห์   
                                      หมู่ท่ี 6  บ้ำนปือรอ 
          8.2 ประเพณีและงานประจ าป ี
 วิถีกำรด ำเนินชีวิตแบบเรียบง่ำยภำยใต้บทบัญญัติของศำสนำอิสลำม มีกำรประกอบศำสนกิจตำม
หลักกำรศำสนำอิสลำม มีมัสยิดเป็นศูนย์รวม ในกำรปฏิบัติศำสนกิจประจ ำวัน ประเพณีวัฒนธรรมได้รับกำรสืบ
ทอดจำกบรรพบุรุษ มีกำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ ประเพณีส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับศำสนำ มีกำรปฏิบัติ
ศำสนำกิจกำรละหมำด วันละ 5 เวลำ กำรถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  
 งำนเทศกำลประจ ำปี เช่น งำนเมำลิด , งำนกวนขนมอำซูรอ วันฮำรีรำยอ , กำรละศีลอดร่วมกัน , 
ประเพณีกำรเข้ำสุนัตหมู่ , ซึ่งแต่ละปีจะไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับปฏิทินอิสลำมหรอกำรดู ดวงจันทร์เป็นหลัก 
 ลักษณะกำรแต่งกำย  กลุ่มชำวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลำมักมีกำรแต่งกำยท่ีคล้ำยกันไม่แตกต่ำงกัน
มำกนักเพรำะส่วนใหญ่มีเช่ือสำยมลำยูด้ังเดิม ชนด้ังเดิม ของดินแดนนี้นับถือศำสนำอิสลำม และมี เช้ือสำย
มำลำยู ยังคงแต่งกำยตำมหลักศำสนบัญญัติ ฝ่ำยหญิงมีผ้ำคลุมศีรษะ ใส่เส้ือผ้ำมัสลิน หรือลูกไม้ตัวยำวแบบ
มลำยูนุ่งซิ่นปำเต๊ะ หรือ ซิ่นทอแบบมำลำยู ฝ่ำยชำยใส่เส้ือคอต้ัง สวมกำงเกงขำยำว นุ่งผ้ำโสร่ง ท่ีบ้ำนหรือ
ล ำลองจะใส่โสร่ง ลำยตำรำงทอด้วยฝ้ำย และสวมหมวกถักหรือ เย็บด้วยผ้ำก ำมะหยี่ 
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8.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน  
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ 
- การแสดงดีเกฮูลู  ลิเกฮูลู หรือ ดิเกฮูลู มำจำกค ำว่ำ ลิเก หรือดิเก และฮูลู ท่ำนผู้รู้ได้กล่ำวไว้

ว่ำลิเกหรือดีเก มำจำกค ำว่ำซีเกร์ หมำยถึง กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ ส่วนค ำว่ำฮูลู แปลว่ำ ใต้หรือทิศใต้ รวม
ควำมแล้วหมำยถึงกำรขับบทกลอนเป็นท ำนองเสนำะจำกทำงใต้ ลิเกฮูลู เป็นกำรละเล่นพื้นบ้ำนแถบจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ท่ีได้รับควำมนิยมมำกของชำวไทยมุสลิม มักจะใช้แสดงในงำนมำแกปูโละ งำนสุหนัต งำนเมำ
ลิด งำนฮำรีรำยอ ค ำว่ำ “ลิเก” หรือ “ดิเกร์” เป็นศัพท์เปอร์เซีย มีควำมหมำย 2 ประกำร คือ 
  1.  เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้ำ ซึ่งเรียกกำรสวดดังกล่ำวนี้ว่ำ “ดิเกร์เมำลิด” 
  2.  กลอนเพลงโต้ตอบ  นิยมเล่นกันเป็นกลุ่มคณะ เรียกว่ำ “ลิเกฮูลู” บ้ำงก็ว่ำได้รับแบบอย่ำง
มำจำกคนพื้นเมืองเผ่ำซำไก เรียกว่ำ มโนห์รำคนซำไก บ้ำงก็ว่ำเอำแบบอย่ำงกำรเล่นล ำตัดของไทยผสมเข้ำไปด้วย 

-  หมองู  เป็นภูมิปัญญำด้ำนแพทย์แผนไทย มีควำมสำมำรถในกำรรักษำผู้ป่วยท่ีโดนงูกัด  
ได้รับกำรสืบทอด กำรรักษำจำกผู้เป็นมำรดำ ใช้บ้ำนของตนเองเป็นสถำนท่ีในกำรรับรักษำ    ผู้ท่ีมำรักษำส่วน
ใหญ่จะได้รับกำรบำดเจ็บจำกกำรโดนงูกะปะกัด  ก่อนท่ีลุงจะท ำกำรรักษำ จะต้องทรำบก่อนว่ำผู้ป่วยโดนงูชนิด
ใดกัดมำ  หรืออำจสังเกตจำกลักษณะบำดแผลว่ำมีลักษณะอย่ำงไร เป็นกำรรักษำอำกำรบำดเจ็บเบื้องต้น โดย
กำรต้มรำกต้นยอ แล้วน ำมำพ่นบริเวณแผล หลังกำรรักษำเสร็จส้ิน ผู้ท่ีหำยจำกอำกำรบำดเจ็บจะให้
ค่ำตอบแทนกำรรักษำแล้วแต่ก ำลังทรัพย์ของแต่ละคน จำกประสบกำรณ์กำรรักษำผู้ป่วยท่ีโดนงูกัด ยังไม่มี
ผู้ป่วยรำยใดเสียชีวิตจำกกำรรักษำ หำกอ้ำงอินในด้ำนของไสยศำสตร์ ถ้ำผู้ป่วยมีอำกำรกระสับกระส่ำย พูดไม่
เป็นภำษำ ส่ือควำมหมำยกันไม่เข้ำใจ อำจเกิดจำกภูตผีเข้ำมำแฝงในตัว  แต่ลุงก็สำมำรถรักษำได้เนื่องจำกมี
คำถำประจ ำตัว 
 ภำษำถิ่น คือ ภำษำมลำยู   

 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 สินค้ำพื้นเมืองส่วนใหญ่มำจำกกำรประกอบอำชีพหลักของคนในพื้นท่ี โดยเฉพำะสินค้ำด้ำนกำรเกษตร 
เช่น กล้วยฉำบ กล้วย อบแห้ง ผลไม้ลองกอง ลำงสำด ทุเรียนและเงำะ 
 

9.ทรพัยากรธรรมชาติ 
          8.1 น้ า 

  - แหล่งน้ ำธรรมชำติ   

- ล ำน้ ำ, ล ำห้วย    7   สำย 
- บึง, หนองและอื่น ๆ       -   แห่ง 

    - แหล่งน้ ำท่ีสร้ำงขึ้น 
- ฝำย        3     แห่ง  - บ่อโยก             9     แห่ง 
- บ่อน้ ำต้ืน      205     แห่ง  - บ่ออื่น ๆ           -     แห่ง 

          8.2 ป่าไม้ 
ป่ำไม้ เป็นป่ำไม้เบญจพรรณ 

          8.3 ภูเขา 
           บำงส่วนเป็นท่ีรำบสูงและภูเขำ 

          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ มีสภำพป่ำท่ีลดลงเนื่องจำกมีกำรบุกรุป่ำ เพื่อท ำกำรเกษตร

ท่ีเพิ่มข้ึนทุกป ี10   
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ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
 

1.  สรุปผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รบัและการเบกิจ่ายงบประมาณในปงีบประมาณ  
     พ.ศ. 2557 – 2560 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลละแอ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) 
สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ รายละเอียด ดังนี ้
 ปีงบประมาณ 2557  
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้     17,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     17,000,000      บาท 
 รายรับจริง                    15,787,582.81 บาท  
 รายจ่ายจริง                   19,547,065.86 บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้     20,632,580      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     20,632,580      บาท 
 รายรับจริง                    18,666,947.11 บาท  
 รายจ่ายจริง                   23,118,350.09 บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้    20,813,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    20,813,000      บาท 
 รายรับจริง                    20,055,339.59 บาท  
 รายจ่ายจริง                   15,876,812.63 บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้    29,682,950 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    29,682,950 บาท 
          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1 เชิงปริมาณ 

 ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 38 28 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 3 2 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

14 13 

4.  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ 15 4 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 5 1 

รวม 75 48 
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จากตารางดังกล่าว  เป็นโครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา75 โครงการ สามารถด าเนินการได้  48 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 64.00 ไม่สามารถด าเนินการได้ 28  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 36.00  จะเห็นว่ามีการบรรจุ
โครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ  ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลควรหาวิธีการให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาได้รับทราบถึงวิธีการท่ีจะท าให้แผนพัฒนา
มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีและสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด้วย 
 1.2.2 เชิงคุณภาพ 

 การประเมินผลแผนพัฒนาในปีท่ีผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลละแอไม่สามารถด าเนินการ
โครงการตามแผนพัฒนาท่ีวางไวไ้ด้ท้ังหมด  เนื่องจากจ านวนโครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชนมีมาก  
และจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง  ประกอบกับ อบต.มีรายได้น้อย  ท าให้งบประมาณในการ
พัฒนามีอยู่อย่างจ ากัดการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
    จัดให้มีการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา ระบบ

น้ าเพื่อการเกษตรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  จัดหาน้ าอุปโภค – บริโภคแก่ประชาชนในพื้นท่ี  ดูแลรักษาแหล่ง
น้ าสาธารณะ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

    ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นตามความถนัดและตามศักยภาพของชุมชน พัฒนาและส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    การพัฒนา บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง 

บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อเหล่ียม ทางเท้า คูระบายน้ า ถังเก็บน้ า จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในท่ีสาธารณะ ถนน 
ตรอก ซอย อย่างท่ัวถึงและก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง  
  4.  ยุทศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ 

     พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังในองค์กรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร
ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดหา
ครุภัณฑ์ การปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้างระบบ

การบริหารจัดการและการก าจัดขยะมูลฝอย การส่งเสริมให้มีพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีต าบล 
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 

โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
ค่อนข้างสูง ควรแก้ไขปัญหาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
ด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 

ยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ด้าน ต้ังไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 -2560 จ านวน 75 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 
48 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
 

 

1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถามปลายเปิดเพิ่ม
ขึ้นมา 

2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ เพื่อ
ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเล่ียงการก่อสร้างในฤดูฝน 

3. การด าเนินการในยุทศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐานประชาชนมีความต้องการด้านอุปโภคบริโภค
ด้านน้ า เนื่องจากเมื่อถึงช่วงฤดูร้อน ประชาชนจะขาดแคลนน้ าเป็นจ านวนมาก  แต่เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีงบประมาณท่ีจ ากัด จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ท่ัวถึง และเพื่อรองรับงบประมาณได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่  2 

สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปทีี่ผ่านมา 

2.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนาต าบลละแอ 
2.1 .1   การวิ เคราะห์ ศักยภาพ ด้าน โครงสร้ า งพื้ น ฐาน  เศรษฐกิจ   การ ศึกษา  สาธารณสุข  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภาพรวมของต าบลละแอ  โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis)  เพื่อประเมินผล
สภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  

 จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
1.  เป็นแหล่งปลูกยางพาราท่ีมีคุณภาพ 
2.  ผู้น าชุมชนมีความสามัคคีกัน 
3.  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4.  มีกลุ่มอาชีพต่างๆ 
5.  มีล าคลองไหลผ่าน 

 จุดอ่อน  ( Weaknesses : W ) 
1. ไม่มีระบบชลประทาน   
2. ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 
3. ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวในต าบล 
4. ไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
5. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 
6. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร 

 โอกาส  ( Opportunities : O ) 
1. สามารถพัฒนาเป็นพื้นท่ีปลูกยางพาราตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
2. สามารถพัฒนาตามนโยบายพัฒนาพื้นท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ก าหนดรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร  การจัดการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง 

4. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

 อุปสรรค  ( Threats : T ) 
1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
2. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งท าให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน 
3. ปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. มีปัญหาน้ าท่วม ในบางพื้นท่ีเมื่อฤดูน้ าหลาก 
5. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
6. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

 
2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2558  (1  ตุลาคม  2557 – 30  กันยายน  2558) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคนและสังคม 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

9 
 

10 
11 

 
12 

 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

 
22 
23 
24 
25 
26 

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมน าใจ แก้ไขปัญหายาเสพติด 
โครงการจัดสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
จ่ายเบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการ 
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละแอ 
อุดหนุน ร.ร.สพฐ.ในพื้นท่ีต าบลละแอ ตามโครงการอาหารกลางวัน 
จัดซื้อของขวัญให้กับโรงเรียนในพืน้ท่ีท่ีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและการศาสนา              
เช่น งานเมาลิด 
โครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมและ
จริยธรรมเดือนรอมฎอน 
โครงการจัดงานตาดีกาสัมพันธ์ 
โครงการจัดแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ต าบลละแอต้านยาเสพติด        
ประจ าปี 2558 
โครงการจัดกิจกิจกรรม ขบวนแห่ทางประเพณีวัฒนธรรมและของดี       
ระดับต าบล 
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุข 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
โครงการจัดกิจกรรม “วันผู้สูงอายุ” 
โครงการทุนการศึกษา “ยะลารักในหลวง” 
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 
จัดซื้อวัสดุกีฬา 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและห้องน้ าพร้อมระบบประปา  
หมู่ท่ี 1 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างลานกีฬา หมู่ท่ี 1 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 
กิจกรรมปรับพื้นท่ีเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ท่ี 1 
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 สนาม 1 ต าบล หมู่ท่ี 1 
โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน บุคลากรและจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จชต. 

100,000 
50,000 

3,339,240 
982,520 
207,200 

2,000,000 
30,000 
80,000 

 
1,000,000 

 
49,660 
99,920 

 
36,870 

 
60,000 
58,104 
60,000 
33,000 
20,000 
20,000 
50,000 
31,500 

130,000 
 

364,000 
300,000 

1,160,000 
364,000 

17,352 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
2 

โครงการเสริมทักษะและความรู้แก่กลุ่มอาชีพ 
โครงการอบรมตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

40,000 
30,500 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายก าปงบารู-กะติงกาบู หมู่ท่ี 1 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจาะลาคอ-เจาะลอแง หมู่ท่ี 6 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายนา หมู่ท่ี 2 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูนอ-กือเต ตอนท่ี 2 หมู่ท่ี 1 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปิยะ-กูแบจือเนาะ หมู่ท่ี 5 
โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าถนน) หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 6 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 5 สาย ถนน คสล. 2 สาย และขุด
ลอกหน้าฝาย 2 แห่ง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา บ้านตูวี หมู่ท่ี 1 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาเละอางิง หมู่ท่ี 2 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายแววสุวรรณ หมู่ท่ี 6 
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 3 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรงั สายแววสุวรรณ หมู่ท่ี 6 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

1,037,000 
737,100 
960,000 

1,979,000 
635,000 
631,294 
290,000 

 
152,000 
350,000 
471,000 
337,000 

52,000 
48,000 

กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
 

2 
3 
4 

โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบต. 
โครงการกิจกรรมวันท้องถิน่ไทย 

180,000 
 

10,000 
10,000 
39,984 

ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
กองคลัง 
ส านักปลัด 

     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
2 

โครงการถางป่าสองข้างทางถนนสายหลัก 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

30,000 
20,000 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

จ านวนโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2558- 2560  ทั้งหมด 75 โครงการ 
ส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน (ปี 2558)  จ านวน  50 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  67.00 
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2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
การประเมินผลแผนพัฒนาในปีท่ีผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลละแอไม่สามารถด าเนินการโครงการตาม

แผนพัฒนาท่ีวางไวไ้ด้ท้ังหมด  เนื่องจากจ านวนโครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชนมีมาก  และจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินการสูง  ประกอบกับ อบต.มีรายได้น้อย  ท าให้งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจ ากัดการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
จัดให้มีการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา ระบบน้ าเพื่อ

การเกษตรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  จัดหาน้ าอุปโภค – บริโภคแก่ประชาชนในพื้นท่ี  ดูแลรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นตามความถนัดและตามศักยภาพของชุมชน พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
การพัฒนา บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน 

สะพาน ท่อเหล่ียม ทางเท้า คูระบายน้ า ถังเก็บน้ า จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในท่ีสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อย่างท่ัวถึง
และก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง 

  

  4.  ยุทศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังในองค์กรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรตลอดจนพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดหาครุภัณฑ์ การปรับปรุงสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้างระบบการบริหาร

จัดการและการก าจัดขยะมูลฝอย การส่งเสริมให้มีพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีต าบล 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
 

 

ส่วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

1.  ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ป้องกัน
และแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล พัฒนา
ระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลัง
ป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหารพลังงาน และพลังน้ า ปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบ
มากขึ้น 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
สร้างความเช่ือมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ท้ังภาครัฐและเอกชน พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า การ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยพัฒนาและยกระดับ
ประสิทธิภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล พัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
เช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มต้ังแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีด ี การสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างความ
มั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุน
การพัฒนา 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดระบบอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและใช้พลังงาน
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การร่วมลดปัญหา
โลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบาย
การคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
บริหาร จัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ การวาง
ระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การ
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
 

 

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ การ
ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศ 

และบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่
การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้จัดท าขึ้น  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
 1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
         (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
         (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 
บาท  และ 301,199 บาทต่อคนต่อปี 
         (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
         (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 
 ๓) การลดความเหล่ือมล้าในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
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 ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (๒) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
  (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๕) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  (๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

 
กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบบั ที่ 12  
 

ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งการเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
เป้าหมาย  
 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 การหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.3 THAILAND 4.0 
THAILAND 4.0  หมายถึง การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยพัฒนา โดยท่ีภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปล่ียนการเกษตรแบบด้ังเดิมไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่  โดยสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น
เดิมประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่รูปแบบ  

“Thailand 1.0 ท่ีเน้นด้านเกษตรกรรม”  
“Thailand 2.0 ท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบา”  
“Thailand 3.0 ท่ีเน้นอุตสาหกรรมหนัก”  
 

ซึ่งท าให้เราติดอยู่ใน 3 กับดัก คือ รายได้ปานกลาง ความเหล่ือมล้ า และความไม่สมดุลในการพัฒนา 
ซึ่งรัฐบาลจะต้องปฏิรูปเพื่อเปล่ียนแปลงผ่านประเทศไทย 3.0 ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ท่ีเน้นเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม คือ เปล่ียนจากการท าปริมาณมากแต่ได้ผลน้อย เป็นการท าปริมาณน้อยแต่ได้ผลมาก ซึ่งต้องอาศัย
กระบวนทัศน์ในการพัฒนา 3 เรื่อง คือ 
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1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
3) เปล่ียนจากภาคการผลิตสินค้า ไปสู่ภาคบริการมากข้ึน 

 
กลไกการขบัเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0  
 

Strength from Within หรือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มีกลไกในการขับเคล่ือนหลักอยู่ 3 ตัว คือ 
1) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition)  ของทุกภาคส่วนในประเทศ 
2) การสร้างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) 
3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition)  ซึ่งท้ัง 

3 กลไกนี้ต้องขับเคล่ือนไปพร้อมๆ กัน 
 

นวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน Growth Engine 3 ตัวใหม่  อันประกอบด้วย Green Growth Engine, 
Productive Growth Engine และ Inclusive Growth Engine  การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสร้าง
สังคมท่ีมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ จึงจะเอื้อให้เกิดการสร้าง  Smart Enterprise ท่ีมีโมเดลการท าธุรกิจ
แบบใหม่มากมาย ท่ามกลาง Enabling Ecosystem ท่ีเอื้อให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
(สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) 

ส่วนสุดท้ายของ Strength from Within คือ การสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเมื่อ
ผนวกความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสร้างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ จะก่อให้เกิดการปรับเปล่ียน
สถานะของผู้คนในสังคม (Social Mobility)  ผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาส (Society with Opportunity)  
ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมท่ีสามารถ (Society with Competence) 

และเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว การเช่ือมโยงภายนอก 
(Connect to the World)  เป็นส่ิงท่ีต้องด าเนินควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนนี้เช่ือมโยงกับโลกใน 3 ระดับด้วยกัน คือ 

1) Domestic Economy  เศรษฐกิจภายในประเทศ 
2) Regional Economy  เศรษฐกิจภูมิภาค 
3) Global Economy  เศรษฐกิจโลก 
 

1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
     แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2557 – 2560 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้น านโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขาและแผนพัฒนา
พื้นท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีมาเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ท้ังนี้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสร้างความร่วมมือในการ
ขับเคล่ือนเพื่อให้เกิดความร่วมมือตามศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และกระจายความเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน 
และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด โดยก าหนด วิสัยทัศน์ ว่า 

“ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการท่องเที่ยว สู่อาเซียน” 
ค าอธิบายวิสัยทัศน ์
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 ศูนย์กลางพัฒนายางพารา หมายถึง การพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราท้ังระบบการผลิต 
การแปรรูป และการหาช่องทางการตลาด เพื่อให้ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญของกลุ่มจังหวัด มี
มูลค่าเพิ่มข้ึน อันจะส่งผลให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มข้ึน โดยสร้างมูลค่าเพิ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
ท้ังต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น ยางเครป ยางคอมปาวด์ ผลิตภัณฑ์ไม้
ยางพารา เป็นต้น ต้นทุนลดลง น้ ายางเพิ่มข้ึน พื้นท่ีท่ีเพิ่มข้ึน ยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 ศูนย์กลางการพัฒนาฮาลาล หมายถึง การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าฮาลาล ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีศักยภาพ 
และเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในกลุ่ม ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานการผลิตของสินค้าฮาลาล 
สร้างอัตลักษณ์สินค้าฮาลาลให้กลุ่มจังหวัด และพัฒนาช่องทางการตลาด ยกระดับสินค้าฮาลาลของกลุ่มสู่สากล 
ท้ังท่ีเป็นอาหาร (Food) และไม่เป็นอาหาร (Non Food) การใช้ประโยชน์ 82% เป็นมุสลิม ผ่านมือคนสาม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ในช่ือของ “อัลฟาตอนี” ท้ังนี้จะใช้อีก 13 จังหวัดเป็นฐานสนับสนุนเรื่องฮาลาล ไม่ใช้
เฉพาะนิคมฮาลาลปัตตานี ย้ายมาใช้เขตอุตสาหกรรมปัตตานี สตูล และสงขลา เพื่อช่ว ยขับเคล่ือนให้เร็วขึ้น 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องท่ีเป็นมุสลิมซึ่งมีเป็นจ านวนมากในกลุ่มจังหวัด 
 ศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเท่ียว หมายถึง การส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงในกลุ่มจังหวัด โดย
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง และให้ได้มาตรฐานส่งเสริมผู้
ให้บริการการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลายภายใต้ความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเท่ียวในพื้นท่ีของกลุ่มจังหวัด ท้ังนี้เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เยี่ยมเยือน 
และเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวให้มากขึ้น 

 เป้าประสงค์รวม 
 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (รายได้ประชากรเฉล่ียต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 การขับเคล่ือนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี 
ก.น.จ. ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์  คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ท้ังระบบการผลิตการแปรรูปและ
ช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาการค้าการลงทุน ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัด เช่ือมโยงประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิตการแปรรูป
และช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา  
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เป้าประสงค์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุกระดับของ
ยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน   

2.ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยางและผลิตภัณฑ์ยางให้ได้
มาตรฐาน   

3.ส่งเสริมช่องทางการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ยางสู่อาเซียน 
4.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่า ยางและ

ผลิตภัณฑ์ยาง 
5.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางและ

ผลิตภัณฑ์ยาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาผลิตสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
เป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลของอาเซียน 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ หน่วย 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2557-
2560 

๑.ผลผลิตยางพาราเฉล่ียต่อไร่
เพิ่มข้ึน 

กิโลกรัม 2 2 2 2 2.5 

๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของปริมาณ
การใช้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ของ
สถาบันเกษตรกร  

ร้อยละ 2 2 2 2 2 

ตัวชี้วัดที่ หน่วย 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2557-
2560 

1.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของสินค้าและบริการ
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 

2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของธุรกิจด้านฮาลาล  ร้อยละ 10 10 10 10 10 
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กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาลอย่างเป็นระบบ 
2.ส่งเสริม พัฒนาเช่ือมโยงเพื่อยกระดับและปรับปรุงท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อรองรับ

การขยายตัวด้านฮาลาล 
3.สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและ

มาตรฐานสากล 
4.ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์ท้ังระบบในการสนับสนุนยุทธศาสตร์

ฮาลาล 
5.พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้า สู่ตลาดฮาลาล AEC และสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ จ านวนผู้เย่ียมเยือนและรายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น   
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์  

จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย       
2.พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเท่ียวในพื้นท่ี       
3.พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน หลากหลาย และเป็นภูมิอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด       

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการค้าการลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน   
เป้าประสงค์  

1.โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบโลจิสติกส์ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบเพือ่ให้
สามารถรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดและเช่ือมโยงประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 

ตัวชี้วัดที่ หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2557-2560 

1. จ านวนผู้เย่ียมเยือนของกลุ่มจังหวัด
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 2 2 2 2 8 

2. จ านวนรายได้จากการท่องเท่ียวของ
กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 5 5 5 5 20 

3. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวได้รับการ
พัฒนาท่ีเพิ่มข้ึน  

แห่ง 20 20 20 20 80 
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

จากการวิเคราะห์ปัญหา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้าชายแดน 
3.พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage 

Industry) ให้มีความเข้มแข็ง 
 

1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
1. วิสัยทัศน์ : เกษตร ท่องเที่ยว ม่ังคั่งยั่งยืน  คุณภาพชีวิตม่ันคง 
 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน ์

จังหวัดยะลา มีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองท่ีมีผังเมืองท่ีมีความสวยงามและเป็นระเบียบมีความสะอาดท่ีสุด
เมืองหนึ่งของประเทศไทย มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายและสวยงามโดยเฉพาะอ าเภอเบตง จนมีค าขวัญว่า 
“ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ประชาชนมีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร โดยการท าสวนยาง และ
สวนผลไม้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณีวัฒนธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ก็มี
วิถีชิตร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึน
ต้ังแต่ป ี๒๕๔๗ ท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและภาพลักษณ์ของจังหวัด   
ซึ่งถือเป็นจุดอ่อน และอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาจังหวัด 

 

ตัวชี้วัดที่ หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2557-2560 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงตาม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

2. จ านวนกลุ่ม เป้าหมายได้รับความรู้ 
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

จ านวนกลุ่ม 4 4 4 4 16 

3. จ านวนด่านชายแดนท่ีมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเกินร้อยละ 50  

จ านวนด่าน 6 7 8 9 9 
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ดังนั้น จังหวัดยะลา จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา คือ “เกษตร ท่องเที่ยว ม่ังคั่งยั่งยืน  คุณภาพชีวิต
ม่ันคง”  หมายถึง การน ายะลามุ่งไปสู่เมืองท่องเท่ียวที่น่าอยู่ประชาชนมีความสุข มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง
ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีอาชีพที่มั่นคง มีสุขภาพดีอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี  ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรม   
และอัตลักษณ์ของพื้นท่ี และประชาชนมีความเช่ือมั่นศรัทธาในภาครัฐ 
 
2. พันธกิจ 

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนมีความเข้าใจท่ีดีต่อ
ภาครัฐ 

(2) เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชน    
มีอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง 

(3) เสริมสร้างการอ านวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
(5) ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจังหวัด การจัดจังหวัดแบบบูรณาการ

กับทุกภาคส่วน 
3. เปา้ประสงค์รวม   
 

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนมีรายได้ท่ีมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในเมืองน่าอยู่ 
สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่ือมั่นศรัทธาภาครัฐ 
 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  จ านวน  4  ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

(1) ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม   
(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(4) เสริมสร้างยะลาสันติสุข   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก 
เป้าประสงค์ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตรและการแปรรูปสินค้าภาคการเกษตร 
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 
1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตร  

(ทุเรียน, ลองกอง, มังคุด, กล้วยหิน, โคเนื้อ, แพะ 
และไก่เบตง) 

ข้อมูลเฉล่ีย 3 ปี  
(2556-2558)           

เท่ากับ 2% 

1.5% 
ต่อป ี

2.0% 
ต่อป ี

2.5% 
ต่อป ี

3.0% 
ต่อป ี

๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของสินค้าทางการเกษตร 
(ยางพารา,ปาล์มน้ ามัน) 

ข้อมูลเฉล่ีย 3 ปี  
(2556-2558)           

เท่ากับ 1% 

1.0% 
ต่อป ี

1.5% 
ต่อป ี

2.0% 
ต่อป ี

2.๕% 
ต่อป ี
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3. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตร 

ข้อมูลเฉล่ีย 3 ปี  
(2556-2558)           

เท่ากับ 5% 

5.5% 
ต่อป ี

6.0% 
ต่อป ี

6.5% 
ต่อป ี

 7.0% 
ต่อป ี

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก 
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ 
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) และพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 
๔. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเกษตร 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ในกระบวนการผลผลิตและแปรรูป

สินค้าเกษตร 
๖. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 
๗. ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร 
๘. ส่งเสริมการแปรรูปและยกระดับสินค้าทางการเกษตร ให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
๙. ส่งเสริมพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศและพัฒนาผู้ประกอบการ  

     ส่งออกให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 
1. รายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี ร้อยละ 3.๕ 

ต่อป ี
4 % 
ต่อป ี

4.๕ % 
ต่อป ี

๕ % 
ต่อป ี

๕.5 % 
ต่อป ี

2. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับการพัฒนา ๕ แหล่ง
ต่อป ี

๕ แหล่งต่อปี ๕ แหล่ง 
ต่อป ี

๕ แหล่ง
ต่อป ี

๕ แหล่ง
ต่อป ี

๕ แหล่ง
ต่อป ี

3. จ านวนชุมชนท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ปีละ ๑ แหล่ง 

ปีละ ๑ แหล่ง ๑ แหล่ง 
ต่อป ี

๑ แหล่ง 
ต่อป ี

๑ แหล่ง 
ต่อปี  

๑ แหล่ง 
ต่อป ี

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและเตรียมความพร้อมในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของอ าเภอเบตง
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
๓. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการท่องเท่ียว 

           ๕. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
เป้าประสงค์ :      ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพม่ันคง สุขภาพดี 

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมี
ศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 
๑. ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

การสอบ O-Net ช้ัน ม.3 เพิ่มขึ้น  เมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ปี ๒๕๕๙ 
ร้อยละ ๓๓.๓๑ 

เพิ่มจากปี 2๕๕๘=๑.๘๙% 

1 1 1 1 

๒. อัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิต
สูง และโรคเบาหวาน ลดลงร้อยละ 10 
ต่อป ี

ปี  2559 
- โรคความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยรายใหม่ 372 
ต่อประชากรแสนคน  

- โรคเบาหวาน อัตราผู้ป่วย
รายใหม่ 147  
ต่อประชากรแสนคน 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

๓. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละ ๖๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๔. กลุ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ร้อยละ ๙๐ 

๘๗.๙% 
(ค่าเฉล่ียย้อนหลัง๓ ปี) 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๕. ร้อยละของคุณภาพน้ าในแม่น าสายหลัก
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

 
กลยุทธ์ 

     ๑. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
๔. พัฒนาศักยภาพผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
๕. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพือ่เพิ่มผลิตภาพแรงงานในและนอกระบบ 
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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  7. ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างยะลาสันติสุข 
เป้าประสงค์ :  สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 
1. ร้อยละของสถิติการก่อเหตุร้ายลดลงในปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 10 ร้อยละ

11 
ร้อยละ 

12 
ร้อยละ 

13 
ร้อยละ 

14 
2. ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งท่ีมีระบบรักษา

ความปลอดภัย 
ร้อยละ 89 ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

91 
ร้อยละ 

92 
ร้อยละ 

93 
3. อัตราการจับกุมคดียาเสพในแต่ต่อประชากรแสนคน 

ไม่เกิน 240 คดี 
 

ไม่เกิน 
240 

คดี/เดือน 

ไม่เกิน 
240 

คดี/เดือน 

ไม่เกิน 
240 

คดี/เดือน 

ไม่เกิน 
240 

คดี/เดือน 

ไม่เกิน 
300 

คดี/เดือน 
 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
3. พัฒนาระบบป้องกนั แก้ไขภัยพิบัติ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. เสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์และวิถีของประชาชนในพื้นท่ี 
6. สร้างความเข้าใจ และอ านวยความเป็นธรรม 

 
1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  
 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถ่ิน : 
 “คุณภาพชีวิตมั่งคง  สังคมยั่งยืน  บนพื้นฐานความพอเพียง  ยะลาสันติสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท่องถ่ินในเขตจังหวัดยะลา ประจ าปี 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 33 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
ให้ได้มาตรฐานในทุกระดับช้ัน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของกลุ่มอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วน 

ประชาชน ผู้น าและองค์กรชุมชน 
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กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
    กลยุทธ์ที่  7 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน 

กลยุทธ์ที่ 8 วางแผนการจัดระบบเพื่อรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่ 9 ก าหนดมาตรการตรวจเย่ียมแหล่งเส่ือมโทรมท่ีมีความเส่ียงด้านสุขภาพและยา

เสพติดอย่างจริงจัง 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างปละปรับปรุงระบบคมนาคมได้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเดิมและพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่ให้เป็นระบบและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรและประชาชน เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวทุก

ภาคส่วนด้านภาษาและการให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบฐานการจัดการเก็บภาษีจากการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่ 4 จัดต้ังศูนย์บริการนักท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานและพัฒนาข้อมูลข่างสาร ระบบ

สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการท้ัง

ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการจดทะเบียนการค้า การสร้างความรู้ความเข้าใจทางด่าน 
                    การค้า  การลงทุน และกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

    กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์จัดเก็บ ส่งและกระจายสินค้า 
    กลยุทธ์ที่ 8 จัดท าผังเมืองรวมเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาพื้นท่ีการค้าและการลงทุน 
    กลยุทธ์ที่ 9 เร่งรัดและปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
      กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังส่งเสริมการสร้างตรา  
                                    สัญลักษณ์ของสินค้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและเน้นการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 
กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบการก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
กลยุทธ์ที่ 3 ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึง

การดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ าและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัต
ลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณี
ของประเทศเพื่อนบ้าน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีแสดงถึงอัต
ลักษณ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมใประเพณีของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีแสดงถึงอัต
ลักษณ์ วัฒนธรรมและขนบธรรมประเพณีท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่อัต

ลักษณ์ความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
 
2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
       “ท้องถิ่นน่าอยู่  มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวล้ าเศรษฐกิจ” 

2.2 พันธกิจการพัฒนาท้องถ่ิน 
1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีท้องถิ่น 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

 2.3  เป้าประสงค์การพัฒนาท้องถ่ิน : 
1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ัวถึง 
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น 
3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 

          2.4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

          2.5 เป้าประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคนและสังคม 
2. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
3. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4. เพื่อพัฒนาด้านเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
5. เพื่อพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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          2.6 ตัวชี้วัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย

จะต้องได้คุณภาพงานท่ีดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 

          2.7 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ัง
ทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬาและ
นันทนาการ ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
 

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้าน
ต่างๆ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง 
และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมระบบการ
รักษาความปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอด
อบายมุข ในชุมชน ถังเก็บน้ า  จัดให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างในท่ีสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อย่างท่ัวถึง
และก่อสร้างท่ีพักริมทาง 

4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้
โปร่งใส สุจริต พัฒนาภาวะผู้น าท้องถิ่น ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล พัฒนา
สมรรถนะการท างานของบุคลากร และเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ การเงิน การ
คลัง งบประมาณ และด้านอื่นๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล พร้อมท้ังสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าและ
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ปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะในชุมชน 

 
2.8 กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
      1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.2 ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุและ  ผู้ด้อยโอกาส 
1.3 พัฒนาการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา          
     และนันทนาการ 
1.4 สนับสนุนงานสาธารณสุขท้ังด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ 
1.5 การปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
2.1 ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นตามความถนัดและตามศักยภาพของชุมชน 
2.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนโครงการตาม 
     แนวทางพระราชด าริ    

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
     3.1 การพัฒนา บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

3.2 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน  ท่อเหล่ียม ทางเท้า คูระบายน้ า  
      ถังเก็บน้ า          
3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในท่ีสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อย่างท่ัวถึงและก่อสร้างท่ี 

พักริมทาง                                                                                           
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร                                                                                                                  
        4.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังในองค์กรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
             จัดการองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร                                                       
        4.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดหาครุภัณฑ์                                       
        4.3 การพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                                         
        5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                          
        5.2 สร้างระบบการบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย                                                                
        5.3 การส่งเสริมให้มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้นในต าบล 

          2.9 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
     การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ก าหนดการ

พัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม     
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน     
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
      ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ มุ่งพัฒนา 5 ด้าน 

ได้แก่ การพัฒนาด้านคนและสังคม  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร  และการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

    
3.การวเิคราะหเ์พื่อพัฒนาท้องถิน่ 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.1.1  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  การศึกษา  สาธารณสุข  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภาพรวมของต าบลละแอ  โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis)  เพื่อ
ประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  

 จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
1. เป็นแหล่งปลูกยางพาราท่ีมีคุณภาพ 
2.  ผู้น าชุมชนมีความสามัคคีกัน 
3.  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4.  มีกลุ่มอาชีพต่างๆ 
5.  มีล าคลองไหลผ่าน 

 จุดอ่อน  ( Weaknesses : W ) 
1. ไม่มีระบบชลประทาน   
2. ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 
3. ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวในต าบล 
4. ไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
5. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 
6. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร 

 โอกาส  ( Opportunities : O ) 
1. สามารถพัฒนาเป็นพื้นท่ีปลูกยางพาราตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
2. สามารถพัฒนาตามนโยบายพัฒนาพื้นท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ก าหนดรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร  การจัดการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
4. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

 อุปสรรค  ( Threats : T ) 
1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
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2. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งท าให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน 
3. ปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. มีปัญหาน้ าท่วม ในบางพื้นท่ีเมื่อฤดูน้ าหลาก 

 
5. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
6. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมีพื้นท่ีในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

  3.2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมิน
โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา
ด้านๆ ของท้องถิ่น รวมท้ังการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น 
ซึ่งท้ังหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ท้ังนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – 
W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อปุสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
ต าบลละแอ มีเขตพื้นท่ีต้ังอยู่ติดกับต าบลปะแต,
ต าบลยะลา, ต าบลเปาะเส็ง อ าเภอเมือง และต าบล
ยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
โอกาส 
พื้นท่ีเขตต าบลเป็นต าบลเช่ือมต่อกับอ าเภอเมือง
ยะลา จึงเหมาะสมต่อการขนส่งโดยเฉพาะผลผลิต
ทางการเกษตร 

จุดอ่อน 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีลุ่มเกิดน้ าท่วมบ่อย
ในบางหมู่บ้าน และเกิดเหตุความไม่
สงบบ่อยในถนนสายหลักท าให้ภาพติด
ลบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อุปสรรค 
เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องตลอด 6 ปีท่ีผ่านมา 

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  จึงให้
ความส าคัญกับการเรียนด้านศาสนา  มีบุคลากรผู้มี
ความรู้ทางศาสนาอยู่เป็นจ านวนมาก มีโรงเรียน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี 
โอกาส 

จุดอ่อน 
เมื่อประชาชนให้ความส าคัญกับการ
เรียนศาสนาเป็นอันดับหนึ่ง  และให้
ความส าคัญกับการเรียนสายสามัญ  
เป็นอันดับรอง 
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เมื่อประชาชนมีความรู้ด้านศาสนาเป็นมากขึ้น  จึง
ควรปรับปรุง และพัฒนาการเรียนรู้เช่น  สถาบัน
ทางการศึกษาในต าบลให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม 
และเปิดกว้างในการเรียนการสอน 

อุปสรรค 
ขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการพัฒนา
สถาบันทางการศึกษา   

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อปุสรรค 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จุดแข็ง 
ต าบลละแอมีเส้นทางเข้าสู่ต าบลด้วยถนนลาดยาง
จากอ าเภอยะหา – ละแอ ระยะทาง 4 กิโลเมตรใช้
เวลาในการเดินทางจากอ าเภอถึงต าบลประมาณ 
10 นาที มีความเช่ือมโยงกับถนนในหมู่บ้านทุก
สายในท าให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้า 
และสินค้าเกษตร รวมท้ังการสัญจรไปมา 
โอกาส 
มีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก (เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ)ในการก่อสร้าง 

จุดอ่อน 
เส้นทางในหมู่บ้านช ารุดขาด
งบประมาณในการซ่อมแซม 
 
 
 
อุปสรรค 
ในช่วงฤดูฝนเกิดน้ าท่วมท าให้ถนน
เส้นทางในหมู่บ้านช ารุด 

 
ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
ต าบลบาละแอมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
มีกลุ่ม อสม.ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ท่ี
เข้มแข็ง 
โอกาส 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการสนับสนุนด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกๆปี 

จุดอ่อน 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ใน
เรื่องสุขภาพอนามัย 
 
อุปสรรค 
มีการเกิดโรคระบาดใหม่ท าให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้อง
เตรียมพร้อมตลอดเวลา 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ไม่มีการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง 
โอกาส 
มีการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ
จากภายนอกแก่ประชาชนท าให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน 
ประชาชนส่วนใหญ่เรียนด้านศาสนา
อย่างเดียว มีการศึกษาด้านสามัญน้อย 
อุปสรรค 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่ิง
อบายมุขในหมู่วัยรุ่นมีมากขึ้น 
 

 
1. ปัญหาทางสภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ ต าบลละแอมีท่ีต้ังอยู่ท่ีราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่จึงประสบปัญหา

การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค เกิดผลกระทบวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร เนื่องจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในสภาพแห้ง ท้ังต าบล 

2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาความยากจนของประชากรท่ีมีรายได้เฉล่ียเพียง               
ปีละ  25,000  บาท  ต่อคน ความยากจนของประชากรมาจากสาเหตุ ดังนี้ 

     - ประชากรท่ีไม่มีอาชีพ (ว่างงาน) เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะประชากรในวัยแรงงาน 
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     - ประชากรท่ีประกอบอาชีพแต่มีรายได้ไม่เพียงพอ  เนื่องจากประกอบอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว 
เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะด้ังเดิม ยังต้องพึ่งพาธรรมชาติขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ขาดอุปกรณ์ ขาดพืชพันธุ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนการขาดการรวมกลุ่มในระบบกลุ่มหมู่บ้าน  ส าหรับการ
ด าเนินการกลุ่มในหมู่บ้านก็มีปัญหาในการบริหารงาน ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า ราคาไม่แน่นอน 

 
3. ปัญหาด้านสังคม 
     1. การแพร่กระจายของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนของต าบลละแอ มีอัตราการ 

แพร่กระจายของยาเสพติดท่ีเพิ่มข้ึน โดยจะมีกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อและว่างงาน 
     2. ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี  
     3. ไม่มีการตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับต าบลไว้ส าหรับดูแลผู้สูงอายุในต าบลละแอ 
4.   ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ขาดการบริการไฟฟ้าสาธารณะริมทาง และมีไฟฟ้าใช้ไม่ท่ัวถึง 
    2. ปัญหาประชาชนขาดน้ าด่ืมท่ีสะอาด ในเขตพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ,2 , 4 , 5 , เนื่องจากระบบประปา

หมู่บ้านยังมีใช้ไม่ท่ัวถึง 
     3. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ในฤดูแล้งจะขาดน้ าเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีต าบลละแอ 

เนื่องจากคูส่งน้ าเพื่อการท านาต้ืนเขิน ฝายน้ าล้นช ารุด คลองส่งน้ าไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เพียงพอ 
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
     1. ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ เนื่องจากประชาชนไม่สนใจวิธีการป้องกัน ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดูแล

อนามัยแม่และเด็ก และความส าคัญของการออกก าลังกาย 
       2. สถานีอนามัยขาดอุปกรณ์ท่ีส าคัญบางอย่าง เช่น เครื่องมือทันตกรรม 

6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อส่ือสาร  อันเนื่องจากไม่มีท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านท่ีสมบูรณ์ เด็กบางส่วนยังไม่ได้รับการศึกษา ในขณะท่ีการจัดการศึกษานอกระบบ 
เช่น โรงเรียนตาดีกา ก็ยังมีปัญหา เพราะขาดเงินอุดหนุนจากรัฐ 
ศักยภาพในการพัฒนาต าบล 
 ต าบลละแอ มีศักยภาพในการปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่   รองลงมาเป็นข้าวนาปี และไม้ผลเป็น    
ส่วนใหญ่  ปัญหาอยู่ท่ีความรู้  ความเข้าใจ  ทุน  การยอมรับ  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกร  
นอกจากปลูกพืชดังกล่าวแล้ว  การจัดท าไร่นาสวนผสมน่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีศักยภาพพื้นท่ีเอื้ออ านวย  และ
เกษตรกรปฏิบัติอยู่แล้ว  เพียงแต่ขาดการจัดการท่ีดี  
  
ข้อจ ากัดในการพัฒนา 
ข้อจ ากัดในการพัฒนาต าบลละแอ ส่วนใหญ่เป็นข้อจ ากัดในลักษณะดังนี้ 

1. ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจัง 
2. ข้อจ ากัดในการก าหนดโครงการขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอื่นมากกว่าการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ

อย่างแท้จริง 
3. ข้อจ ากัดจากสภาพกายภาพ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบมีล าคลองไหลผ่าน ซึ่งมีความเหมาะสมกับ

การเพาะปลูกหรือการเกษตรกรรม ปศุสัตว์   บางส่วนมีน้ าท่วมขังเพราะเป็นท่ีราบลุ่ม 
4. ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นท่ี 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
แผนงาน 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบมนาคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
ยุทธศาสตร์กา รส่ ง เสริมการท่อง เที่ ยว 
การค้าและการลงทุน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ดา้น
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ดา้นการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ดา้น
การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือน

บ้าน และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ดา้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเมือง และพ้ืนที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อม

ล้้าในสังคม 

พัฒนาระบบการผลิตสินค้าฮาลาล
ให้มีมูลค่าเพิ่ม อย่างเป็นระบบตาม
ห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

 

พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา 
ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทาง
การตลาดสินค้ายางพารา 

 

โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับ
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
และเชื่อมโยงส่งเสริมและ
พัฒนาประชาคมอาเซียน 

 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงใน
กลุ่มจังหวัด โดยพัฒนาแหล่งการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว 
และผู้ให้บริการการท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลายภายใต้ความ
เชื่อมั่น ด้านความปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูป
ผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการส่งออก 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
เสริมสร้างยะลาสันติสุข   
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิง่แวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านอัตลักษณ ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ  

อบต.ละแอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านคนและสงัคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 

แผนงานสาธารสุข 

 
แผนงานการศึกษา 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

-โครงการท า
ความสะอาด
ส านักงาน 

-โครงการ

-โครงการ
ฝึกอบรม 
อปพร. 
(จัดตั้งหรือ
ทบทวน) 

-โครงการ 
"ค่าย
คุณธรรม 
จริยธรรม น า
ใจแก้ไข 

-โครงการ

อบรม

สง่เสริม

ความรู้ เร่ือง 

-โครงการจัด
สวัสดิการ
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 

-โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สองข้าง
ทาง 

-โครงการ
ซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ 

-โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. 

-โครงการ

-โครงการ
ก่อสร้างคู
ระบายน้ า
คอนกรีต 

-โครงการ
รณรงค์
ประชาสัมพัน
ธ์เพื่อ 

- โครงการ
ซ่อมแซม
ฝาย 

-ต่อเติม

-จ่ายเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

-จ่ายเบ้ียยัง
ชีพผู้พิการ 

http://www.osmsouth-border.go.th/
http://www.osmsouth-border.go.th/
http://www.osmsouth-border.go.th/
http://www.osmsouth-border.go.th/
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ผลผลิต/
โครงการ 

แบบ ยท.02 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

Strategy Map 

“ท้องถ่ินน่าอยู่  มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวล้ าเศรษฐกจิ” 

 
วิสัยทัศน ์
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บ ารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

 

ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดให้มีการบ ารุงรักษา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

และ
สาธารณูปการ 

ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เพียงพอ 

 

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น 

 

 การคมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็ว การ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการทั่วถึง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการ
พัฒนา 

2.1 ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นตาม
ความถนัดและตามศักยภาพของ
ชุมชน                              
2.2 พัฒนาและส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและสนับสนุนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริท้องถิ่น 

3.1 การพัฒนา บ ารุงรักษาแหล่งน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร                              
3.2 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน สะพาน  ท่อเหลี่ยม 
ทางเทา้ คูระบายน้ า ถังเก็บน้ า       
.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในที่
สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อย่าง
ทั่วถึงและก่อสร้างที่พักริมทาง                                   
3.ส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุข 

 

5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                           
5.2 สร้างระบบการบริหารจัดการ
และก าจัดขยะมูลฝอย5.3 การ
ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นใน
ต าบล 

 

4.1 การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทั้งในองค์กรและ
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการองค์กรตลอดจน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร                             
4.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการจัดหา
ครุภัณฑ์4.3 การพัฒนาปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน     

 

1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน                            
1.2 ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุและ  ผู้ด้อยโอกาส           
1.3 พัฒนาการศึกษา กิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ                         
1.4 สนับสนุนงานสาธารณสุขท้ังด้าน
สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ    
1.5 การปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
อบรมเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ 

 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
องค์กร 

 

สร้างจิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนละแอ 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 
 “ท้องถิ่นน่าอยู่  มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวล ้าเศรษฐกิจ” 

 

ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 

4.ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์ 
1.การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

 

2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
 

 

3.พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 

4.เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 
 

 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

 

กลยุทธ์ 
1.พัฒนาการพัฒนา
ด้านคนและสังคม 

2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 

 

3. พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 

4. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 
 

 

5 . พั ฒน าร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  
  
     
องค์การบริหารส่วนต าบล
ละแอ 

   
อ า
เ
ภ
อ
ย

แผนงาน 
-บริหารงานทั่วไป 
-รักษาความสงบ
ภายใน 
- การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-สร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 
 
 
 

 

- สร้างความเข้มแข็ง 
- อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 

 

-บริหารทั่วไป 
-รักษาความสงบภายใน 
สาธารณสุข 
-สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 

-เคหะและชุมชน 
- อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

-บริหารทั่วไป 
-สร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 
-เคหะและชุมชน 

 

-การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-สังคมสงเคราะห์ 
-งบกลาง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวดัที่  
2  ส่งเสริม
และ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
เชิง
ธรรมชาติ
และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

เพ่ือพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลละแอ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2 2 2 9 8 เพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

-โครงการอบรมตามรอยพ่อเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งธนาคารขยะ 

ส านักปลัด  
 

ส านกัปลัด  

ยุทธศาสตร์
จังหวดัที่  
3  พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  
การส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
คนและสังคม 

เพ่ือส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิต 
 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลละแอ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

20 20 20 20 80 พัฒนาคุณภาพชีวิตขิง
ประชาชน 

-โครงการฝึกอบรม อปพร 
-โครงการอบรมเรื่องวินัย 
-โครงการ "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
น าใจแก้ไข ปัญหายาเสพติด" 
-โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองใน
การดูแลเด็กวัย 4-6 ขวบ และการ
ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว 
-โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 
-โครงการจัดจ้างประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-โครงการอุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ใน
พ้ืนที่ ต าบลละแอ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 
 
 

ส านักปลัด  
 

ส านักปลัด  

 
 
 

แบบ ยท.03 
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ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวดัที่  
3  พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1  การ
ส่งเสริมด้าน
คุณภาพ
ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

เพ่ือส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิต 
 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลละแอ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

      -โครงการ "ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม น าใจแก้ไขปัญหายา 
เสพติด" 
-โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ในการดูแลเด็กวัย 4-6 ขวบ และ
การปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว 
-โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 
-โครงการจัดจ้างประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-โครงการอุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
ในพ้ืนที่ต าบลละแอ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 
-โครงการจัดซ้ือของขวัญให้กับ
โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลละแอ เพ่ือ
จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
-โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านละแอ 
-โครงการจัดงานตาดีกาสัมพันธ ์
-โครงการแข่งขันตะกร้อร่วมใจ 
ต้านภัย 
-โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ 
เร่ือง พิษภัยบุหรี่ 
-โครงการอุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขตามโครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขต 
อบต. 
-สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
 

  

 
 
 
 

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ ค่าเป้าหมาย ความ กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน หน่วยสนับสนุน 
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เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

อปท.  
61 62 63 64 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์
จังหวดัที่  
3  พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1  การ
ส่งเสริมด้าน
คุณภาพ
ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

เพ่ือส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิต 
 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลละแอ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

      -โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-โครงการฝึกอบรมภาษาภาคฤดู
ร้อนส าหรับเยาวชน 
-โครงการจัดกิจกรร To Be 
NUMBER ONE 
-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
-โครงการจัดสวัสดิการและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
-โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจ าปี 
-เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
-เบ้ียยังชีพผู้พิการ 

  

ยุทธศาสตร์
จังหวดัที่  
3  พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 การ
ส่งเสริมด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ระบบ
คมนาคม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

เพ่ือส่งเสริมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบคมนาคม 
 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลละแอ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4 - 1 5 10 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน -ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 6 
-โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 
-โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 
-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่
ที่ 3 
-โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
หรือต่อเติมลานกีฬา 
-โครงการต่อเติมสนามฟุตซอล  
หมู่ที่ 1 
-โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ า  
หมู่ที่ 1 
-โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ า  
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 
อบจ.ยะลา 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวดัที่  

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาด้าน

เพ่ือพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไข

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลละแอ

3 3 3 3 12 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ต าบลละแอเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

-โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ า  
หมู่ที่ 5 

ส านักปลัด ส านักปลัด 
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3  พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

การส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 
การค้าและ
การลงทุน 

เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ปัญหาความยากจน เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง --โครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 6 
-โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในต าบลละแอ 
-โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม/
การเลี้ยงสัตว ์
-สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์
จังหวดัที่  
3  พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 การ
ส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลละแอ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6 6 6 6 24 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 
-โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
-โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง
ทางถนนสายหลักและสายซอย 
-โครงการบริหารจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวดัที่  
4เสริมสร้าง
ยะลาสันติ
สุข 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1   
การส่งเสริม
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิต  
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  
การเพ่ิมศักยภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร 

เพ่ิมศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การปฏิบัติงานของบุคลากรมี
การประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

10 8 8 10 35 ส่งเสริมศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

-โครงการอบรมเพ่ิมระสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
-โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ของ อบต. 
-โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ส านักปลัด ส านักปลัด 
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งานส านักงาน 
-โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
-โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
-โครงการท าความสะอาดส านักงาน
(Big Cleaning Day) 
-โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-โครงการจัดท าวารสาร อบต. 
-โครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ) 
-โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผน 
ชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-โครงการจัดอบรมให้ความรู้และ
ทัศนศึกษาดูงาน แก่ผู้น าชุมชน และ
ผู้น ากลุ่มต่างๆ ในต าบลละแอ 
-โครงการตดิตั้งระบบเสียงตามสาย 

 
 
 
 
 
 
 

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวดัที่  
4เสริมสร้าง
ยะลาสันติ
สุข 

ยุทธศาสตร์ 
ที่  2 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
แหล่ง
ท่องเที่ยว
เชิง
ธรรมชาติ
และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลละแอ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

14 7 7 10  37 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

-โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟถนน) หมู่ที่ 1-6 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 5 
-โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 
หมู่ที่ 1-6 
-โครงการซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่บ้านภายในต าบล 
--โครงการปรับปรุงสระน้ า หมู่ที่ 1 
-โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 
-โครงการขยายเขตท่อประปา 
หมู่ที่ 6 
-โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน 
(ขนาดใหญ่) 

กองช่าง กองช่าง 
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-โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6 
-โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
-โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 
-โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ 
ระบายน้ า หมู่ที่ 1 
-โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
-โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า หมู่ที่ 2 
-โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า หมู่ที่ 3 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 
-โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 
 

 
 
 
 
 

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวดัที่  
4เสริมสร้าง
ยะลาสันติ
สุข 

ยุทธศาสตร์ ที่  
5 การส่งเสริม
ด้านอัตลักษณ์ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
คนและสังคม 

 

เพ่ือพัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลละแอ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2 2 2 2  8 พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ -โครงการจัดงาน "วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา5 ธันวา มหาราช" 
-โครงการจัดงาน "วันเฉลิมพระ
เกียรติ12 สิงหา มหาราชินี" 

ส านักปลัด  
 

ส านักปลัด  
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 1. บริการชุมชนและสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานการสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

1. บริการชุมชนและสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

อบจ.ยะลา 
4 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ

องค์กร 
บริหารทั่วไป แผนบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาสามปีพัฒนาสามปี    พ.ศ. 25พ.ศ. 256600  --  25256622                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลละแอละแอ  

ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมนิผล 

 
1. การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบท่ี
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี 

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
     5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถ่ิน

สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละแอใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
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(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ส่ิงแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) ส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) ส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นท่ี

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังท่ีกล่าวมาแล้ว 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามส่ิงแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้านท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง มี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องทราบความเคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวกา รณ์
ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าท่ีของข้าราชการ
ท้องถิ่น ท่ีจะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่า
เป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อื่นๆท่ีกระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรี ยกร้องในส่ิงท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เส้ือกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีพยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 
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ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก   “ตนเป็นท่ีพึ่ง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจท่ีจะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ี

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นท่ีอาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพื้นท่ีประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นท่ีประชาชนขาดความร่วมมือ บาง
พื้นท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจผลกระทบ
ท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบส่ิงท่ี
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อ ต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ท่ี
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือส่ังการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา
ต่างๆอยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

        การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์
ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น 
รวมท้ังการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งท้ังหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” 
ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ท้ังนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การ
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พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

1. ปัญหาทางสภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ ต าบลละแอมีท่ีต้ังอยู่ท่ีราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภค เกดิผลกระทบวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร เนื่องจากล าน้ าธรรมชาติท่ีมีอยู่ใน
สภาพแห้ง ท้ังต าบล 

2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาความยากจนของประชากรท่ีมีรายได้เฉล่ียเพียง  ปีละ  25,000  บาท  
ต่อคน ความยากจนของประชากรมาจากสาเหตุ ดังนี ้

     - ประชากรท่ีไม่มีอาชีพ (ว่างงาน) เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะประชากรในวัยแรงงาน 
     - ประชากรท่ีประกอบอาชีพแต่มีรายได้ไม่เพียงพอ  เนื่องจากประกอบอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว เช่น 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะด้ังเดิม ยังต้องพึ่งพาธรรมชาติขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี ขาด
อุปกรณ์ ขาดพืชพันธุ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนการขาดการรวมกลุ่มในระบบกลุ่มหมู่บ้าน ส าหรับการด าเนินการกลุ่มใน
หมู่บ้านก็มีปัญหาในการบริหารงาน ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า ราคาไม่แน่นอน 

3. ปัญหาด้านสังคม 
     1. การแพร่กระจายของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนของต าบลละแอ มีอัตราการ 

แพร่กระจายของยาเสพติดท่ีเพิ่มข้ึน โดยจะมีกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อและว่างงาน 
     2. ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี  
     3. ไม่มีการตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับต าบลไว้ส าหรับดูแลผู้สูงอายุในต าบลละแอ 
4.   ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ขาดการบริการไฟฟ้าสาธารณะริมทาง และมีไฟฟ้าใช้ไม่ท่ัวถึง 
    2. ปัญหาประชาชนขาดน้ าด่ืมท่ีสะอาด ในเขตพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ,2 , 4 , 5 , เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้าน

ยังมีใช้ไม่ท่ัวถึง 
     3. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ในฤดูแล้งจะขาดน้ าเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีต าบลละแอ เนื่องจากคู

ส่งน้ าเพื่อการท านาต้ืนเขิน ฝายน้ าล้นช ารุด คลองส่งน้ าไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เพียงพอ 
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
     1. ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ เนื่องจากประชาชนไม่สนใจวิธีการป้องกัน ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่

และเด็ก และความส าคัญของการออกก าลังกาย 
       2. สถานีอนามัยขาดอุปกรณ์ท่ีส าคัญบางอย่าง เช่น เครื่องมือทันตกรรม 

6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        1. ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อส่ือสาร อันเนื่องจากไม่มีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้านท่ีสมบูรณ์ เด็กบางส่วนยังไม่ได้รับการศึกษา ในขณะท่ีการจัดการศึกษานอกระบบ เช่น โรงเรียนตาดีกา 
ก็ยังมีปัญหา เพราะขาดเงินอุดหนุนจากรัฐ 
ศักยภาพในการพัฒนาต าบล 
 ต าบลละแอ มีศักยภาพในการปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่   รองลงมาเป็นข้าวนาปี และไม้ผลเป็นส่วนใหญ่  
ปัญหาอยู่ท่ีความรู้  ความเข้าใจ  ทุน  การยอมรับ  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกร  นอกจากปลูกพืช
ดังกล่าวแล้ว  การจัดท าไร่นาสวนผสมน่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีศักยภาพพื้นท่ีเอื้ออ านวย  และเกษตรกรปฏิบัติอยู่แล้ว  
เพียงแต่ขาดการจัดการท่ีดี   
ข้อจ ากัดในการพัฒนา 
ข้อจ ากัดในการพัฒนาต าบลละแอ ส่วนใหญ่เป็นข้อจ ากัดในลักษณะดังนี้ 

1. ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจัง 
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2. ข้อจ ากัดในการก าหนดโครงการขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอื่นมากกว่าการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริง 
3. ข้อจ ากัดจากสภาพกายภาพ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบมีล าคลองไหลผ่าน ซึ่งมีความเหมาะสมกับการ

เพาะปลูกหรือการเกษตรกรรม ปศุสัตว์   บางส่วนมีน้ าท่วมขังเพราะเป็นท่ีราบลุ่ม 
4. ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นท่ี 

ผนวก  ข  แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพือ่ความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา ๑๐  
๒. การปะเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  
๓. การปะเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐  
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕  
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕  
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ ๓  
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง ๕  
   ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓  
   ๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) ๔  
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕  
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง ๓  
   ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ ๕  
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ๕  
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ๔  
   ๕.๑๒ ผลคาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับโครงการ ๕  
   ๕.๑๓ ผลคาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕  
   ๕.๑๔ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓  
และ แบบ ยท. ๐๔  

๓ 
 

รวม ๑๐๐  
 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม น าใจแกไ้ข เพื่อให้เยาวชนตระหนัก เยาวชนที่ผ่านการอบรมฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชนมีความรู้ จริยธรรมและ ส านักปลัดฯ

ปัญหายาเสพติด" ถึงพษิภัยยาเสพติด จ านวน 360 คน ตระหนักถึงพษิภัยยาเสพติด
2 โครงการให้ความรู้แกผู้่ปกครองในการดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้เกีย่วกบัการดูแล อบรมผู้ปกครอง 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ผู้ปกครองมีความรู้ในการดูแล ส านักปลัดฯ

วัย 4-6 ขวบ และการปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัว เด็ก และสร้างความสัมพนัธ์ที่ จ านวน 180 คน เด็ก วัย 4-6 ขวบ
ดีในครอบครัว

1.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา

                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม

ผ.01 ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรม อปพร. (จัดต้ังหรือทบทวน) เพื่อให้สมาชิกมีความพร้อม สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 รุ่น/ปี สมาชิก อปพร.มีความพร้อม ส านักปลัดฯ

ในการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 180 คน ในการปฏิบัติหน้าที่
2 โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจร เพื่อให้ความรู้เกีย่วกบัวินัย อบรมประชาชนในพื้ที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนสามารถน าความรู้ ส านักปลัดฯ

จราจรแกป่ระชาชน จ านวน 180 คน ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม
1.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ

ผ.01 ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดสวัสดิการและส่งเสริม เพื่อเป็นการส่งเคราะห์ จัดหาเคร่ืองอปุโภค 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ผู้ด้อยโอกาสมีขวัญก าลังใจ ส านักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสให้มีขวัญ บริโภคให้ผู้ด้อยโอกาส (ป5ี9 50,000) และก าลังใจในการใช้ชีวิต
และก าลังใจ จ านวน 3 คร้ัง

2 โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัดฯ
ผู้สูงอายุในต าบลละแอ สุขภาพทุกคน (ป5ี9 100,000)

3 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พกิาร เพื่อให้การส่งเคราะห์ ผู้สูงอายุและผู้พกิาร 3,673,164 4,040,480 4,242,504 12 คร้ัง/ปี ผู้สูงอายุและผู้พกิารสามารถ ส านักปลัดฯ
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร ได้รับเบี้ยยังชีพ ใช้เบี้ยยังชีพในการด ารงชีพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

1.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาด้านคนและสังคม
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการอบรม/สัมนาให้ความรู้ด้าน เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ ผู้น าศานาและประชาชน 100,000 100,000 100,000 8 คน/ปี ประชาชนมีความรู้ในการ ส านักปลัดฯ

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรม ประชาชนเกีย่วกบัการปฏิบัติ ในพื้นที่ต าบลละแอ (ป5ี9 100,000) ปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน
และจริยธรรมในเดือนรอมฎอน ในเดือนรอมฎอน จ านวน 240 คน ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

6 โครงการจัดงานเมาลิด เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม จดังานเมาลิดในพื้นที่ต าบล 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนในพื้นที่ได้สืบสาน ส านักปลัดฯ
ท้องถิ่น จ านวน 3 คร้ัง (ป5ี9 80,000) วัฒนธรรมท้องถิ่น

7 โครงการจัดงานอาซูรอสัมพนัธ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม จดังานอาซูรอในพื้นที่ต าบล 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนในพื้นที่ได้สืบสาน ส านักปลัดฯ
ท้องถิ่น จ านวน 3 คร้ัง (ป5ี9 100,000) วัฒนธรรมท้องถิ่น

8 โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณี เพื่อส่งเสริมประเพณี จดักิจกรรมส่งเสริมประเพณี 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัดฯ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและ และการศานา (ป5ี9 50,000) ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

การศาสนา จ านวน 3 คร้ัง และการศาสนา
11 โครงการจัดการแข่งขันกฬีาสร้างความ เพื่อเป็นกจิกรรมให้ประชาชน จดัการแข่งขันกีฬาต้านภัย 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรักสามัคคี ส านักปลัดฯ

สัมพนัธ์ ต้านภัยยาเสพติด หันมาเล่นกฬีาเพื่อห่างไกล ยาเสพติด 3 คร้ัง (ป5ี9 100,000 ) และห่างไกลจากยาเสพติด
จากยาเสพติด

12 โครงการแข่งขันตะกร้อร่วมใจ ต้านภัย เพื่อเป็นกจิกรรมให้ประชาชน จดัการแข่งขันตะกร้อต้านภัย 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรักสามัคคีส านักปลัดฯ
ยาเสพติด หันมาเล่นกฬีาเพื่อห่างไกล ยาเสพติด 3 คร้ัง (ป5ี8 50,000) และห่างไกลจากยาเสพติด

จากยาเสพติด
14 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จดักิจกรรมส่งเสริมศิลป 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้แสดงออกถึง ส านักปลัดฯ

ของดีอ าเภอยะหา ศิลปวัฒนธรรมอนัดีงามของ วัฒนธรรมร่วมกับอ าเภอ/ (ป5ี9 25,000) วัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น อ าเภอยะหา
ท้องถิ่น จังหวัด

15 โครงการจัดกจิกรรมขบวนแห่ทาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จดักิจกรรมส่งเสริมศิลป 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้แสดงออกถึง ส านักปลัดฯ

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม

ผ.01 

ประเพณีวัฒนธรรมและของดี ระดับต าบล ศิลปวัฒนธรรมอนัดีงาม วัฒนธรรมระดับต าบล (ป5ี9 25,000) วัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น อ าเภอยะหา
16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีคุณธรรม ส านักปลัดฯ

(ดะวะห์สัญจร) จริยธรรม และแลกเปล่ียน จริยธรรม (ป5ี9 80,000) จริยธรรม 
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั จ านวน 3 คร้ัง

17 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องใน เพื่อให้ประชาชนได้สืบทอด จัดกจิกรรมรดน้ าด าหัว 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้สืบทอดประเพณี ส านักปลัดฯ
ประเพณีสงการนต์ วัฒนธรรมที่ดีงาม และแสดง ผู้สูงอายุเนื่องใน (ป5ี9 15,000) วัฒนธรรมที่ดีงาม และแสดง

ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ประเพณีสงการนต์ ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,270,500 1,397,550 1,537,350 12 คร้ัง/ปี เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์ ส านักปลัดฯ

พฒันาเด็กเล็กและเด็กระดับ และระดับประถมศึกษา (ป ี59 1,011,780) พฒันาเด็กเล็กและเด็กระดับ
ประถมศึกษาได้มีนมด่ืม ประถมศึกษาได้มีนมด่ืมทุกคน

2 โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนศูนย์พฒันา นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 207,200 207,200 207,200 45 คน เด็กนักเรียนมีอาหาร ส านักปลัดฯ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีอาหารรับประทาน จ านวน 45 คน (ป5ี9 207,200) รับประทานอย่างทั่วถึง

3 โครงการอดุหนุนโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียน สพฐ.ได้มี นักเรียนโรงเรียน สพฐ. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3 แห่ง เด็กนักเรียนมีอาหาร ส านักปลัดฯ
2 ต าบลละแอ ตามโคงการอาหารกลางวัน อาหารกลางวันรับประทาน ในพื้นที่ต าบลละแอ (ป5ี9 2,000,000) รับประทานอย่างทั่วถึง

จ านวน 3 แหง่

4 โครงการจัดซ้ือของขวัญให้กบัโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดงาน จดัซ้ือของขวัญ 30,000 30,000 30,000 600 ชิ้น/ปี นักเรียนในพื้นที่ได้รับของขวัญ ส านักปลัดฯ
1 ในพื้นที่ต าบลละแอ เพื่อจัดงานวันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียน จ านวน 1,800 ชิ้น (ป5ี9 30,000) อย่างทั่วถึง
8 แห่งชาติ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
9 โครงการซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อให้สถานที่เหมาะสมแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นละแอ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี มีสถานที่เหมาะสมแกก่าร ส านักปลัดฯ

บ้านละแอ การจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 คร้ัง จัดการเรียนการสอน กองช่าง
10 โครงการจัดงานตาดีกาสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมประเพณี จดัการแข่งขันกีฬา การแสดง 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี นักเรียนโรงเรียนตาดีกาได้มี ส านักปลัดฯ

วัฒนธรรมท้องถิ่นและ บนเวทีและการสดงผลงาน โอกาสแสดงความสามารถและ
สร้างความสามัคคีในกลุ่ม ทางวิชาการของนักเรียน ร่วมกจิกรรมตามประเพณี
นักเรียนตาดีกา จ านวน 3 คร้ัง วัฒนธรรมท้องถิ่น
จากยาเสพติด

12 โครงการแข่งขันตะกร้อร่วมใจ ต้านภัย เพื่อเป็นกจิกรรมให้ประชาชน จดัการแข่งขันตะกร้อต้านภัย 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรักสามัคคี ส านักปลัดฯ

1.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม

ผ.01 

ยาเสพติด หันมาเล่นกฬีาเพื่อห่างไกล ยาเสพติด 3 คร้ัง (ป5ี8 50,000) และห่างไกลจากยาเสพติด
จากยาเสพติด

13 โครงการกอ่สร้างหรือซ่อมแซมหรือ เพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับเล่น ก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือ 300,000 300,000 2 แห่ง/ปี ประชาชนมีสถานที่ในการ กองช่าง
ต่อเติมลานกฬีา กฬีาและออกก าลังกาย ตอเติมลานกีฬา (ป5ี8 300,000) เล่นกฬีาและออกก าลังกาย

จ านวน 6 แหง่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างหรือซ่อมแซมหรือ เพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับเล่น ก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือ - - - 300,000 2 แห่ง/ปี ประชาชนมีสถานที่ในการ กองช่าง

ต่อเติมลานกฬีา กฬีาและออกก าลังกาย ตอเติมลานกีฬา เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
จ านวน 6 แหง่

2 โครงการต่อเติมสนามฟตุซอล หมูท่ี่ 1 เพื่อให้สนามฟตุซอลได้มาตร ต่อร้ัวและหลังคาสนาม 500,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีสนามฟตุซอลที่ได้ กองช่าง
ฐานขึ้น ฟตุซอล มาตรฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอดุหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้ อสม./แกนน าชุมชน/ อสม.และประชาชน 90,000 90,000 90,000 90,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน ส านักปลัดฯ

ตามโครงการพฒันางานสาธารณสุข ประชาชนมีสุภาพแข็งแรง ทั้ง 6 หมู่บา้น (ป5ี9 90,000) กจิกรรมงานสาธารณสุข
มูลฐาน ในเขต อบต. หมูบ่้านละ 9,000 บาท ครอบคลุมทุกครัวเรือน

2 สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ เพื่อเป็นกองทุนในการด าเนิน ประชาชนในพื้นที่ต าบลละแอ 81,000 81,000 81,000 83,000 1 คร้ัง/ปี กองทุนฯมีทุนในการด าเนินงาน ส านักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ งานของกองทุนหลักประกนัฯ ทั้ง 6 หมู่บา้น (ป5ี9 80,708) ด้านสุขภาพให้กบัประชาชน
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1.4  แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก จดังานหรือกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้แสดงออกถึงความ ส านักปลัดฯ

5 ธันวา มหาราช" ถึงความจงรักภักดีต่อในหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษา จงรักภักดีต่อสถาบัน
และเพื่อปกป้องและเทิดทูน 5 ธันวา มหราช พระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริยฺ จ านวน 3 คร้ัง

2 โครงการจัดงาน "วันเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก จดังานหรือกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้แสดงออกถึงความ ส านักปลัดฯ
12 สิงหา มหาราชินี" ถึงความจงรักภักดีต่อในหลวง วันเฉลิมพระเกียรติ จงรักภักดีต่อสถาบัน

และเพื่อปกป้องและเทิดทูน 12 สิงหา มหราชินี พระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริยฺ จ านวน 3 คร้ัง
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1.5  แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  การส่งเสริมด้านอตัลักษณ์
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดอบรมให้ความรู้แกก่ลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมทักษะและ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ปี กลุ่มอาชีพมีความรู้และ ส านักปลัด

ต่างๆ ในต าบลละแอ ความรู้แกว่กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพตามความ ทักษะในการประกอบ
ถนัดและความต้องการ อาชีพมากขึ้น

2 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม/การเล้ียงสัตว์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบั ส่งเสริมเพื่อเพิ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนสามารถเพิ่ม ส านักปลัด
ประชาชนในพื้นที่ ศักยภาพอาชีพของ รายได้ของครอบครัวได้

ประชาชน
3 สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมของ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบั สนับสนุนปัจจัยการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนสามารถเพิ่ม ส านักปลัด

ประชาชน ประชาชนในพื้นที่ ผลิดในการประกอบ รายได้ของครอบครัวได้
อาชีพเสริมประชาชน
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งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

2.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาด้านเศรษฐกจิและแกไ้ขปัญหาความยากจน
2.1 แนวทางสรา้งเข้มแข็งของชุมชน

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมตามรอยพอ่เศรษฐกจิ เพื่อแกป้ัญหาความยากจนและ จัอบรมให้ความรู้แก่ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนสามารถด าเนิน ส านักปลัดฯ

พอเพยีง การเพิ่มรายได้ให้กบัประชาชน ประชาชน ชีวิตได้ตามหลักเศรษฐกจิ
ในชุมชน จ านวน 180 คน พอเพยีง

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึก จัดต้ังธนาคารขยะ 300,000 300,000 300,000 300,000 6 แห่ง ประชาชนมีจิตส านึกใน ส านักปลัดฯ
ต้ังธนาคารขยะ ในการจัดการขยะในชุมชน จ านวน 6 แห่ง การจัดการขยะในชุมชน
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งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

2.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาด้านเศรษฐกจิและแกไ้ขปัญหาความยากจน
2.2  แนวทางสรา้งเข้มแข็งของชุมชน

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซ่อมแซมฝาย หมูท่ี่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ ซ่อมแซมฝาย 100,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ กองช่าง

การเกษตรอย่างเพยีงพอ บ้านปือรอ ต่อการเกษตร
จ้านวน 1 แห่ง

2 โครงการกอ่สร้างฝายเกบ็น้้า หมูท่ี่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ กอ่สร้างฝาย - - 100,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ กองช่าง
การเกษตรอย่างเพยีงพอ บ้านชะเมาะ ต่อการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง
3 โครงการกอ่สร้างฝายเกบ็น้้า หมูท่ี่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ กอ่สร้างฝาย - - - 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ กองช่าง

การเกษตรอย่างเพยีงพอ บ้านตูวี ต่อการเกษตร
จ้านวน 1 แห่ง

4 โครงการกอ่สร้างฝายเกบ็น้้า หมูท่ี่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ กอ่สร้างฝาย - - - 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ กองช่าง
การเกษตรอย่างเพยีงพอ บ้านกอืยา ต่อการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง

2.2  แนวทางอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
2.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาด้านเศรษฐกจิและแกไ้ขปัญหาความยากจน

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.2  แนวทางอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
2.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาด้านเศรษฐกจิและแกไ้ขปัญหาความยากจน

ผ.01 
45



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกคูระบายน้้า หมูท่ี่ 1-6 เพื่อเป็นทางระบายน้้าและ ขุดลอกคูระบายน้้าภายใน - - 300,000 - 2 แห่ง/ปี มีคูระบายน้้าเพื่อป้องกนั กองช่าง

ป้องกนัน้้าท่วม ต้าบล น้้าท่วมขัง
2 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ต่อการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 500,000 500,000 500,000 500,000 2 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

ภายในต้าบล อปุโภค บริโภค อย่างเพยีงพอ บา้นที่เสียหาย เพยีงพอต่อการอปุโภค
บริโภค

6 โครงการปรับปรุงสระน้้า หมูท่ี่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ต่อการ ปรับปรุงสระน้้า บริเวณ อบต. 500,000 - - - 1 สระ ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง
อปุโภค บริโภค อย่างเพยีงพอ จา้นวน 1 สระ เพยีงพอต่อการอปุโภค

บริโภค
7 โครงการกอ่สร้างประปาหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ต่อการ ก่อสร้างประปาผิวดิน - - - 2,500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง นพค.

หมูท่ี่ 4 อปุโภค บริโภค อย่างเพยีงพอ จา้นวน 1 แหง่ เพยีงพอต่อการอปุโภค
บริโภค

8 โครงการขยายเขตท่อประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ต่อการ ขยายเขตท่อประปา 100,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง
หมูท่ี่ 6 อปุโภค บริโภค อย่างเพยีงพอ ระยะทาง 200 เมตร เพยีงพอต่อการอปุโภค

บริโภค
9 โครงการกอ่สร้างประปาผิวดิน เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ต่อการ ก่อสร้างประปาผิวดิน 15,000,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง

(ขนาดใหญ)่ อปุโภค บริโภค อย่างเพยีงพอ จา้นวน 1 แหง่ เพยีงพอต่อการอปุโภค
บริโภค

งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

3.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

3.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

ผ.01 
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เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ที ่1 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ บุกเบิกถนนลูกรัง 250,000 - - - 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายตะโล๊ะสาโร๊ะ ซอย3 คมนาคมและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

ยาว 500 เมตร
2 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม หมู่ที ่6 เพือ่เป็นช่องทางในการระบายน้ า กอ่สร้างท่อเหล่ียม คสล. 350,000 - - - 1 สาย มีช่องทางในการระบายน้ า กองช่าง

เมื่อเกดิอทุกภัย สายเสาะสุวรรณ เมื่อเกดิอทุกภัย
ขนาดกว้าง 1.8 เมตร
สูง 1.8 เมตร ยาว 5 เมตร

3 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ที ่4 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ บุกเบิกถนนลูกรัง - - - 850,000 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง
ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายฮูยงบาโระ-ตาหยง คมนาคมและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

ยาว 2,000 เมตร
4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที ่1 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ ปรับปรุงถนนลูกรัง 250,000 - - - 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายตะโละฮาแย คมนาคมและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

ยาว 250 เมตร
5 โครงการกอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีต เพือ่เป็นช่องทางในการระบายน้ า กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล./ท่อระบายน้ า - 700,000 - - 1 สาย มีช่องทางในการระบายน้ า กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ า หมู่ที ่1 เมื่อเกดิอทุกภัย ถนนสายตะโล๊ะสาโร๊ะ เมื่อเกดิอทุกภัย
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร

6 โครงการกอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีต เพือ่เป็นช่องทางในการระบายน้ า กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. - - 300,000 - 1 สาย มีช่องทางในการระบายน้ า กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

3.  ยทุธศาสตร์   การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

3.  ยทุธศาสตร์   การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

ผ.01 

เสริมเหล็ก หมู่ที ่1 เมื่อเกดิอทุกภัย ถนนสายข้างมัสยิด เมื่อเกดิอทุกภัย
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร

7 โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น้ า หมูท่ี่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชต่้อการ กอ่สร้างถังเกบ็น้ า คสล. - 300,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใชอ้ย่าง กองชา่ง
อปุโภค บริโภค อย่างเพยีงพอ บริเวณมัสยิด เพยีงพอต่อการอปุโภค

บริโภค
8 โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น้ า หมูท่ี่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชต่้อการ กอ่สร้างถังเกบ็น้ า คสล. - - - 300,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใชอ้ย่าง กองชา่ง

อปุโภค บริโภค อย่างเพยีงพอ บริเวณมัสยิด เพยีงพอต่อการอปุโภค
บริโภค

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที ่1 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กอ่สร้างถนน คสล. - - - 650,000 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง
ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายตะโละตูวี คมนาคมและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

ยาว 100 เมตร
10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที ่2 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อเหล่ียม - 300,000 - - 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายปลายนา คมนาคมและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

ยาว 20 เมตร

11 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ที ่2 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ บุกเบิกถนนลูกรัง - - 850,000 - 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง
ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายบาเละฮีเล-เจาะกแีย คมนาคมและขนส่งผลผลิต



เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

3.  ยทุธศาสตร์   การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

ผ.01 

ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น
12 โครงการกอ่สร้างคูระบายน้ า เพือ่เป็นช่องทางในการระบายน้ า กอ่สร้งคูระบายน้ า - - - 250,000 1 สาย มีช่องทางในการระบายน้ า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 เมื่อเกดิอทุกภัย สายบาเละฮีเล เมื่อเกดิอทุกภัย
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร

13 โครงการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีต หมู่ที ่4 เพือ่เป็นการให้เป็นสัดส่วนของ กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตบริเวณ - - - 100,000 1 แห่ง สามารถทราบพืน้ทีไ่ด้ชัดเจน กองช่าง
พืน้ทีใ่ห้ชัดเจน อาคารอเนกประสงค์

14 โครงการกอ่สร้างคูระบายน้ า เพือ่เป็นช่องทางในการระบายน้ า กอ่สร้งคูระบายน้ า - - 250,000 - 1 สาย มีช่องทางในการระบายน้ า กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 เมื่อเกดิอทุกภัย สายปอเนาะ เมื่อเกดิอทุกภัย

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กอ่สร้างถนน คสล. - 100,000 - - 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง
ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายตือเงาะ 2 ช่วง คมนาคมและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น 1.กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

2.กว้าง 2 เมตร ยาว 230 เมตร
16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กอ่สร้างถนน คสล. - - - 100,000 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายปิยะ ตอน 2 คมนาคมและขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

17 โครงการกอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. เพือ่เป็นช่องทางในการระบายน้ า กอ่สร้างคูระบายน้ า - - - 150,000 1 สาย มีช่องทางในการระบายน้ า กองช่าง

หมูท่ี่ 5 เมื่อเกดิอทุกภัย สายหน้าบ้านก านัน เมื่อเกดิอทุกภัย

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 



เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

3.  ยทุธศาสตร์   การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

ผ.01 

ลึก 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร

18 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ที ่4 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ บุกเบิกถนนลูกรัง - - - 500,000 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายศาลา ชรบ.-กโูบร์ คมนาคมและขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

ยาว 1,000 เมตร

19 โครงการซ่อมแซมลาดยาง หมูท่ี่ 6 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ ซ่อมแซมถนนลาดยาง - - - 700,000 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายปือรอ-ปาจุ คมนาคมและขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที ่6 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กอ่สร้างถนน คสล. 500,000 - - - 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายเจาะลอแง ช่วงที ่2 คมนาคมและขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

21 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูท่ี่ 2 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ ซ่อมแซมถนนลาดยาง 2,000,000 - - - 1 สาย เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง

ในการคมนาคมได้สะดวกย่ิงขัน สายบ้านตาเปาะ-บ้านปาโจ ใช้ในการคมนาคมได้สะดวก

กว้าง 6 เมตร ยาง 800 เมตร ย่ิงขึ้น

22 โครงการกอ่สร้างถงัระบบกรองน้ า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชต่้อการ กอ่สร้างระบบถังกรองน้ า - 500,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใชอ้ย่าง กองชา่ง
หมูท่ี่ 3 อปุโภค บริโภค อย่างเพยีงพอ บ้านกอืยา เพยีงพอต่อการอปุโภค

จ านวน 1 แห่ง บริโภค



เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

3.  ยทุธศาสตร์   การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

ผ.01 

23 โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น้ า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชต่้อการ กอ่สร้างถังเกบ็น้ า - - - 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใชอ้ย่าง กองชา่ง
พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมูท่ี่ 5 อปุโภค บริโภค อย่างเพยีงพอ บ้านชะเมาะ เพยีงพอต่อการอปุโภค

จ านวน 1 แห่ง บริโภค
24 โครงการกอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. เพือ่เป็นช่องทางในการระบายน้ า กอ่สร้างคูระบายน้ า - - - 100,000 1 สาย มีช่องทางในการระบายน้ า กองช่าง

หมูท่ี่ 5 เมื่อเกดิอทุกภัย สายข้างมัสยิด เมื่อเกดิอทุกภัย

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 

ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร

25 โครงการกอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. เพือ่เป็นช่องทางในการระบายน้ า กอ่สร้างคูระบายน้ า - 100,000 - - 1 สาย มีช่องทางในการระบายน้ า กองช่าง

หมูท่ี่ 6 เมื่อเกดิอทุกภัย สายบาเละฮูลู เมื่อเกดิอทุกภัย

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 

ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กอ่สร้างถนน คสล. - - 4,200,000 - 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต สายตะโละทอ คมนาคมและขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที ่5 เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กอ่สร้างถนน คสล. - - - 840,000 1 สาย ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต กสายกแูบจอืเนาะ-บูเกะอาบู คมนาคมและขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึ้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น



เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

3.  ยทุธศาสตร์   การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 3  การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

ผ.01 

57



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอด ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ 50,000 50,000 50,000 50,000 6 หมูบ่้าน ประชาชนมีความปลอด กองช่าง

(ไฟถนน) หมูท่ี่ 1-6 ภัยในการใช้รถใช้ถนนในยาม (ไฟถนน) ภัยในการใช้รถใช้ถนน
ค่่าคืน จ่านวน 6 หมูบ่้าน ในยามค่่าคืน

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมูท่ี่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ขยายเขตไฟฟา้ 800,000 - - - 3 ต้น ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ กองช่าง
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน ปิยะ-ชะเมาะ อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

59

งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

3.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม

ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการ กอ่สร้างศษลาอเนกประสงค์ 120,000 - - - 6 หลัง ประชาชนมีศาลา กองช่าง

(เคล่ือนที่ได้) เฝ้ากโูบร์เมือ่มีคนตาย ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร อเนกประสงค์ไว้ส าหรับ
จ านวน 6 หลัง เฝ้ากโูบร์เมือ่มีคนตาย

59

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
3.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ผ.01 ผ.01 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใหค้วามรู้ และเสริมทักษะ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ปี คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ส านักปลัด

การปฏิบติังานส าหรับผู้บริหาร สมาชิก ในการท างาน และสามารถน า พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล

สถาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง ประสบการณ์มาใช้ในการ เจา้หน้าที่ พนักงานจา้ง เจา้หน้าที่ พนักงานจา้ง

ปฏิบติังานในหน้าที่ จ านวน 41 คน มีความรู้ในการปฏิบติังาน

60

งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

4.  ยทุธศาสตร ์  การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข

ผ.01 ผ.01 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัประชุมประชาคมเพื่อ เพื่อน าข้อมูลปญัหาความต้อง จดัประชุมประชาคม 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี อบต.มีข้อมูลปญัหาและ ส านักปลัด

จดัท าแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น การจากประชาคม มาจดัท า หมู่บา้น จ านวน 6 หมู่ ความต้องการของชุมชน

แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมต าบล 1 คร้ัง ในการจดัท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

2 โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้และทัศน เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้ลุ่มผู้น า ผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่ม 250,000 250,000 250,000 250,000 1 คร้ัง/ปี กลุ่มผู้น ามีศักยภาพในการ ส านักปลัด

ศึกษาดูงาน แก่ผู้น าชุมชน และผู้น า ในการท างานเพื่อพัฒนาต าบล ต่างๆ ในต าบลละแอ ท างานเพื่อพัฒนาต าบล

กลุ่มต่างๆ ในต าบลละแอ จ านวน 50 คน ต่อไป

60

4.1 แผนงานสรา้งความเข็มแข้งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
4.  ยทุธศาสตร ์  การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

ผ.01 ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับ เพื่อเป็นการอ านวยความ จัดซ้ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ชุด ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวก ส านักปลัด

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย สะดวกและความปลอดภัย 1.ชุดหมีซ้อมดับเพลิง และปลอดภัยในการปฏิบัติ
ส าหรับผู้บฏิบัติงาน 2.รองเท้าดับเพลิง งาน

3.หมวกดับเพลิง
4.ถุงมือกนัไฟ
5.สายส่งน้ าดับเพลิง
6.หัวฉีดน้ าดับแพลิง

2 โครงการจัดท าวารสาร อบต. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและ จัดท าวารสาร อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 1,000 เล่ม อบต.สามารถเผยแพร่ ส านักปลัด
ประชาสัมพนัธ์ กจิกรรม จ านวน 1,000 เล่ม ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์
ผลการด าเนินงานของ อบต. งานของ อบต.ได้

63

4.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลเละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
4.  ยทุธศาสตร ์  การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

ผ.01 ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาการจัดเกบ็รายได้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน จัดกจิกรรมเพื่อ 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมาเสียภาษีเพิ่ม กองคลัง

ของ อบต. เสียภาษีเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นให้มีการเสีย มากขึ้น
ภาษีมากขึ้น

2 โครงการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับ 16,000 - - - 1 เคร่ือง ท าให้การปฏิบัติงานมี ส านักปลัด
งานส านักงาน ท างานของ อบต. งานส านักงาน ประสิทธิภาพมากขึ้น

จ านวน 1 เคร่ือง
3 โครงการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค 17,000 - - - 1 เคร่ือง ท าให้การปฏิบัติงานมี ส านักปลัด

ท างานของ อบต. จ านวน 1 เคร่ือง ประสิทธิภาพมากขึ้น

4 โครงการจัดกจิกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการสร้างความรัก เข้าร่วมกจิกรรมวันท้อง 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ปี พนักงานส่วนท้องถิ่นมี ส านักปลัด
ความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน ถิ่นไทย ความรักความสามัคคีกนั
ส่วนท้องถิ่น

63

งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลเละแอ 

4.  ยทุธศาสตร ์  การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
4.2  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข

ผ.01 ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย เพื่อเป็นช่องทางการประชา ติดต้ังระบบเสียงตามสาย - - - 1,500,000 6 หมูบ่้าน อบต.มีช่องทางการประชา กองช่าง

สัมพนัธ์ข่าวสารให้กบัราษฎร ทั้ง 6 หมูบ่้าน สัมพนัธ์
ในพื้นที่
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4.2  แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลเละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
4.  ยทุธศาสตร ์  การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

ผ.01 ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือรภพยาบาลฉุกเฉิน เพื่ออ านวยความสะดวกใน จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน - - - 1,000,000 1 คัน ท าการบริการทางการแพทย์ ส านักปลัด

(รถกระบะ) การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รถกระบะ)พร้อมอปุกรณ์ ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แกร่าษฎรในพื้นที่ ครบชุด จ านวน 1 คัน
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4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลเละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
4.  ยทุธศาสตร ์  การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

ผ.01 ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการท าความสะอาดส านักงาน เพื่อท าความสะอาดและ เพื่อท าความสะอาดและ 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี ส านักงาน อบต.มีความเป็น ส านักปลัด

(Big Cleaning Day) จัดระเบียบทั้งภายนอกและ จัดระเบียบทั้งภายนอก ระเบียบ เรียบร้อย น่าอยู่ กองคลัง
ภายในส านักงาน อบต. และภายในส านักงาน กองช่าง

อบต.
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4.3  แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลเละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
4.  ยทุธศาสตร ์  การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

ผ.01 ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์เพื่อ เพื่อสร้างจิตส านึกให้ รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีจิตส านึกในการ ส านักปลัด

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากร จ านวน 1 คร้ัง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์รักษา เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ จัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 6 ป้าย/ปี ประชาชนรักษาความสะอาด ส านักปลัด
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ ประชาชนรักษาความสะอาด จ านวน 6 ป้าย และความเป็นระเบียบเรียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง และความเป็นระเบียบเรียบ ร้อยของบ้านเมือง

ร้อยของบ้านเมือง
3 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการจัด เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกใน อบรมแกนน าเยาวชนและ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีจิตส านึกในการ ส านักปลัด

การทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนในพื้นที่ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ ส่ิงแวดล้อม
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งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

5.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน

 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผ.01 ผ.01 



ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม
5.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 1.เพื่อรักษาความสะอาด ตัดหญ้าสองข้างทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 6 คร้ัง/ปี ถนนสะอาด ส านักปลัด

ถนนสายหลักและสายซอย 2.เพื่อดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ถนนสายหลักและสายซอย ส่ิงแวดล้อมดูสวยงาม
2 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อบริหารจัดการ จัดกจิกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 2 หมูบ่้าน/ปี สามารถบริหาร ส านักปลัด

อย่างย่ังยืน ขยะแบบย่ังยืน กลุ่มตัวอย่าง จัดการขยะ
6 หมูบ่้าน ได้แบบย่ังยืน
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งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ผ.01 ผ.01 



ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม
5.  ยทุธศาสตร ์  การพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและสร้าง ปลูกปา่ จ านวน 600 ต้น 30,000 30,000 30,000 30,000 200 ต้น/ปี มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ส านักปลัด

จิตส านึกให้ประชาชนรักป่า
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5.3  แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

ผ.01 ผ.01 



ล ำดับ หน่วยงำนที่
ที่ ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม รับผิดชอบ
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,494,000  -  - 3,494,000 อบจ.ยะลำ

สำยบำเละอำงิง-วังส ำรำญ

3,494,000  -  - 3,494,000รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ

งบประมำณ
ชื่อโครงกำร

บัญชีโครงการเพ่ือการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลละแอ   อ าเภอยะหา   จังหวัดยะลา

ตามกรอบการประสานที่ 3 (4) ต้องใช้วงเงนิงบประมาณจ านวนมาก

ผ.02      68 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดเกบ็ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดท า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี อบต.มีข้อมูลพื้นฐานในการ ส านักปลัดฯ

แผนพฒันาท้องถิ่น แผนพฒันาท้องถิ่น ในต าบลละแอ พฒันาต าบล
2 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ สมาชิกกลุ่มสตรีในต าบล 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ปี กลุ่มสตรีมีทักษะในการ ส านักปลัดฯ

ของกลุ่มสตรี บริหารจัดการกลุ่ม
3 โครงการฝึกอบรมภาษาภาคฤดูร้อน เพื่อเพิ่มพนูความรู้ด้านภาษา อบรมภาษาใหเ้ยาวชนใน 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชนได้ความรู้ในการใช้ ส านักปลัดฯ

ส าหรับเยาวชน ให้เยาวชน ต าบลละแอ ภาษาต่างๆ
4 โครงการจัดกจิกรร To Be NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในต าบล เยาวชนมีการจดักิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชนที่เข้าร่วมได้มีการจัด ส านักปลัดฯ

ละแอมีกจิกรรมสร้างสรรค์ ที่สร้างสรรค์และหา่งไกล กจิกรรมที่สร้างสรรค์และ
อย่างต่อเนือ่ง ยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด

5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมความรู้ เร่ืองประชาธิปไตยอบรมเยาวชนหรือประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
ให้กบัเยาวชนและประชาชน จ านวน 180 คน เร่ืองประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

1.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม

ผ.01 ผ.01 ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ เร่ือง พษิภัยบุหร่ี เพื่อส่งเสริมความรู้ ทัศนคติที่ถูกอบรมเด็กและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีความรู้และ ส านักปลัด

ต้องเกีย่วกบับุหร่ีแกเ่ด็กและยาวชนจ านวน 180 คน ทัศนคติที่ถูกต้องเกีย่วกบับุหร่ี

1.1 แผนงานการสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา

                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม

ผ.01 ผ.01 ผ.01 ผ.01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 6 เพื่อใช้ส าหรับการจัดกจิกรรม ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 200,000 - - - 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่ในฝึกอาชีพ กองช่าง

ต่างๆของชุมชน ขนาดกว้าง 4 เมตร ต่างๆ ตามความถนัด
ยาว 8 เมตร

3 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 2 เพื่อใช้ส าหรับการจัดกจิกรรม กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,500,000 - - - 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่ในการจัด อบจ.ยะลา
ต่างๆของชุมชน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร กจิกรรมต่างๆ

ยาว 18 เมตร
4 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 5 เพื่อใช้ส าหรับการจัดกจิกรรม กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ - - - 2,500,000 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่ในการจัด อบจ.ยะลา

ต่างๆของชุมชน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร กจิกรรมต่างๆ
ยาว 18 เมตร

5 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 3 เพื่อใช้ส าหรับการจัดกจิกรรม ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ - - - 200,000 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่ในฝึกอาชีพ กองช่าง
ต่างๆของชุมชน ขนาดกว้าง 4 เมตร ต่างๆ ตามความถนัด

ยาว 10 เมตร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านการศึกษา กฬีา และนันทนาการ
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม

ผ.01 ผ.01 ผ.01 



ผ.03

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

    1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 15 6,130,000 15 6,130,000 15 6,130,000 45 18,390,000
    1.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและจดัสวัสดิการให้แกผู้่สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 3 4,392,504 3 4,392,504 3 4,392,504 9 13,177,512
    1.3  แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษา กจิกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          กีฬาและนันทนาการ 19 7,389,505 19 7,389,505 19 7,389,505 57 22,168,515
    1.4  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนงานสาธารณสุขทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจติ 2 171,000 2 171,000 2 171,000 6 513,000
    1.5  แนวทางการพัฒนา การป้องกนัและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000

รวม 41 18,123,009 41 18,123,009 41 18,123,009 102 54,369,027

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นตามความถนัดและศักยภาพของชุมชน 3 240,000 3 240,000 3 240,000 9 720,000
     2.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและส่งเสริมใหป้ระชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

          สนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 6 720,000 6 720,000 6 720,000 18 2,160,000
รวม 9 960,000 9 960,000 9 960,000 27 2,880,000

     3.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและการเกษตร 9 5,400,000 8 5,400,000 8 5,400,000 25 16,200,000
     3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อเหล่ียม ทางเท้า 

          ท่อกลม คูระบายน้ า ถังเก็บน้ า 38 21,662,000 38 21,662,000 38 21,662,000 114 64,986,000
     3.3 แนวทางการพัฒนา จดัใหม้ีไฟฟ้า แสงสว่างในที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง

          และสร้างที่พักริมทาง 7 6,030,000 7 6,030,000 7 6,030,000 21 18,090,000
รวม 54 33,092,000 53 33,092,000 53 33,092,000 160 99,276,000
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บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลละแอ   

ยทุธศำสตร/์แนวทำง

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

1. ยุทธศำสตร์กำรกำรพัฒนำด้ำนคนและสังคม

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร



ผ.03

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลละแอ   

ยทุธศำสตร/์แนวทำง

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

    4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพของบคุลากรทั้งภายในองค์กรและบคุลากร

         ที่เกี่ยวข้ององค์กรกับการบริหารจดัการองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจดัการ 3 460,000 3 460,000 3 460,000 9 1,380,000
    4.2 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังานและการจดัหาครุภัณฑ์ 13 3,268,000 13 3,268,000 13 3,268,000 39 9,804,000
    4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบติังาน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000

รวม 17 3,738,000 17 3,738,000 17 3,738,000 51 11,214,000

    5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 2 70,000 2 70,000 2 70,000 6 210,000

    5.2 แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและก าจดัขยะมูลฝอย 2 130,000 2 130,000 2 130,000 6 390,000

    5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมใหม้ีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในต าบล 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

รวม 5 230,000 5 230,000 5 230,000 15 690,000

รวมทั้งสิน้ 126 56,143,009 125 56,143,009 125 56,143,009 376 168,429,027
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร



ผ. 07

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ โครงการ

1.) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 8 160,000
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 8 520,000
1.3 แผนงานการศึกษา 11 4,084,750 11 4,224,550 11 4,378,290 11 4,547,400 44 18,314,990
1.4 แผนงานการสาธารณสุข 3 191,000 3 191,000 3 191,000 3 191,000 12 764,000
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 600,000
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 160,000 5 160,000 5 160,000 5 160,000 20 640,000
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 665,000 10 665,000 10 665,000 10 665,000 40 2,660,000
1.8 แผนงานงบกลาง 3 4,128,280 3 4,330,300 3 4,744,950 3 5,287,470 12 18,491,000

รวม 38 9,549,030 38 9,890,850 38 10,459,240 38 11,170,870 114 41,069,990
2) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
    แก้ไขปัญหาความยากจน
2.1 แนวทางสร้างเข้มแข็งของชุมชน 5 560,000 5 560,000 5 560,000 5 560,000 20 2,240,000

รวม 5 560,000 5 560,000 5 560,000 5 560,000 20 2,240,000
3.) ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 850,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 1,000,000
 3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 38 20,000,000 6 2,050,000 6 2,300,000 14 7,100,000 64 31,450,000

รวม 40 20,850,000 7 2,100,000 7 2,350,000 15 7,150,000 69 32,450,000
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ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ โครงการ
4.) ยทุธศาสตร์ การเพ่ิมศักยภาพการบริหาร
     จดัการองค์กร
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 293,000 4 260,000 4 260,000 4 260,000 18 1,073,000

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลเละแอ 

รวม 4 ปีปี 2564ปี 2563ปี 2562ปี 2561



ผ. 07

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลเละแอ 

รวม 4 ปีปี 2564ปี 2563ปี 2562ปี 2561
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 600,000
4.3 แผนงานสาธารณสุข 1 - - - - - 1 1,000,000 1 1,000,000
4.4  แผนงานสร้างความเข็มแข้งของชุมชน 2 260,000 2 260,000 2 260,000 3 1,760,000 9 2,540,000

รวม 11 703,000 8 670,000 8 670,000 10 3,170,000 36 5,213,000
5) ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจดัการ
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000
5.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 12 280,000
5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 8 520,000

รวม 6 230,000 6 230,000 6 230,000 6 230,000 24 920,000

รวมทั้งสิน้ 100 31,892,030 64 13,450,850 64 14,269,240 74 22,280,870 263 81,892,990
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ผ. 03

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพื่อใช้ส าหรับการจัดกจิกรรม กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,500,000 - - - 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่ในการจัด อบจ.ยะลา

อเนกประสงค์ หมูท่ี่ 2 ต่างๆของชุมชน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร กจิกรรมต่างๆ
ยาว 18 เมตร

2 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพื่อใช้ส าหรับการจัดกจิกรรม กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ - - - 2,500,000 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่ในการจัด อบจ.ยะลา
อเนกประสงค์ หมูท่ี่ 5 ต่างๆของชุมชน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร กจิกรรมต่างๆ

ยาว 18 เมตร
รวม            2         โครงการ - - 2,500,000 - - 2,500,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
องค์การบรหิารส่วนต าบลเละแอ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 -  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
1.  ยทุธศาสตร ์ การพฒันาด้านคนและสังคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ผ. 03/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่ 5 การส่งเสริมด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ แผนงานอตุสาหกรรม 1.โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ใช้ส าหรับการจดั กอ่สร้างอาคาร 2,500,000 - - - 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่
พฒันาคุณภาพชีวิต กฬีา และนันทนาการ การพฒันาด้านคน และการโยธา  อเนกประสงค์ หมู่ที ่2 กจิกรรมต่างๆของชุมชน อเนกประสงค์ ในการจดั1กจิกรรม

ของประชาชน และสังคม 2 ชั้น ขนาดกว้าง ต่างๆ
9 เมตร 

ยาว 18 เมตร

2.โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ใช้ส าหรับการจดั กอ่สร้างอาคาร - - - 2,500,000 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่
อเนกประสงค์ หมู่ที ่5 กจิกรรมต่างๆของชุมชน อเนกประสงค์ ในการจดั1กจิกรรม

2 ชั้น ขนาดกว้าง ต่างๆ
9 เมตร 
ยาว 18 เมตร

ยุทธศาสตร์
(อปท.)

โครงการแผนงาน วัตถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ..2561 - 2564)

ของคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ

อ าเภอยะลา  จงัหวัดยะลา

ที่
ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์
การพฒันาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด

งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์
(อปท.)

โครงการแผนงาน วัตถุประสงค์ที่
ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์
การพฒันาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด

งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์
(อปท.)

โครงการแผนงาน วัตถุประสงค์ที่
ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์
การพฒันาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับ 16,000 - - - ส านักปลัด

ในการท างานของ อบต. งานส านักงาน
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ 17,000 - - - ส านักปลัด

ท างานของ อบต. จ านวน 1 เคร่ือง
3 แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน - - - 1,000,000 ส านักปลัด

และขนส่ง การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รถกระบะ)พร้อมอปุกรณ์
แกร่าษฎรในพืน้ที่ ครบชุด จ านวน 1 คัน
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บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ

ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมวดแผนงานที่ ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์


