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ค าน า 
 

การจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นการจัดท าแผน
ระยะยาวที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   โดยจัดท าตามขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบ มีขั้นตอน มีเป้าหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  วิสัยทัศน์อ าเภอ  โดยการน าเอาข้อมูลจาก
การส ารวจปัญหา / ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา น ามาประมวลผลสรุปเป็น
ประเด็นน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากด าเนินงานไปตามแนวทางที่ก าหนด  
ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง เพ่ือให้ประชาชน สังคม  
เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพ้ืนฐานของการประหยัด  แต่มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.  ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

   ที่ตั้ง 
  เป็นต าบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดถนนสายจันดี–พิปูน อ าเภอฉวาง
  เนื้อที ่
 ประมาณ 111.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 55,112 ไร่ 
  อาณาเขต 
  ทิศเหนือ จด ต าบลยางค้อม  อ าเภอพิปูน 
  ทิศใต ้  จด ต าบลสวนขัน  อ าเภอช้างกลาง 
  ทิศตะวันตก จด ต าบลนาแว , ไสหร้า อ าเภอฉวาง 
  ทิศตะวันออก จด ภูเขาหลวง  อ าเภอลานสกา 

 

 
 

แผนที่ต าบลละอาย 
 
 
 
 
 
 



ค าขวัญต าบลละอาย 
“พัฒนา  สามัคคี   มีคุณธรรม” 

 

วิสัยทัศน์ต าบลละอาย 
“พัฒนาชุมชนก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา แก้ปัญหาสังคม ระดมความคิด เศรษฐกิจก้าวหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”   

 
 1.2 ประวัติความเป็นมา 
 ตามประวัติเดิม  ต าบลละอาย เป็นหัวเมืองหนึ่งในสมัยสมุหเทศาภิบาล ขึ้นอยู่กับ อ าเภอล าพูน         
ซึ่งปัจจุบันเป็นต าบลขึ้นอยู่กับอ าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในสมัยนั้นมีหลวงปราบประทุษราษฎร์       
(นายเอียด  ณ .  นคร) เป็นนายอ าเภอ ซึ่งต่อมาได้แยกออกมาเป็นต าบลในอ าเภอฉวาง 
        ส่วนค าว่า “ละอาย” ตามที่เล่ากันมา หมายถึง หมอกและละอองน้ า ที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณที่ราบ
ติดกับภูเขา 
ค าขวัญและวิสัยทัศน์ต าบลละอาย 
  
 
 
 

 
 
 
 
  

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของต าบลละอาย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบบริเวณเชิงภูเขา 

 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อนแบ่งออกเป็น  2  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  และฤดูฝน 

  ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่เดือน    กุมภาพันธ์  -  เมษายน 

  ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือน    พฤษภาคม  -  มกราคม 

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ต าบลละอายตั้งอยู่ในบริเวณท่ีราบแม่น้ าหลวง ต้นน้ าแม่น้ าตาปีส่วนพ้ืนที่อ าเภอฉวาง และเป็นที่ราบ
เชิงเขาสลับกันไป  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเหมาะแก่การเกษตร ( สวนยาง  , ผลไม้  ) และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่
อยู่อาศัย  เป็นแหล่งก าเนิดล าคลอง   ล าธาร  และยังอุดมไปด้วยป่าไม้  ภูเขา  น้ าตก  เช่น  น้ าตกสอยดาว  
น้ าตกสวนอาย  น้ าตกหนานโจน เป็นต้น ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้มีทัศนียภาพที่โดดเด่น คือ  
บริเวณยอดเขาจะปกคลุมไปด้วยหมอก  มีค่ายเย็นซึ่งในอดีตเป็นค่ายที่พักของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ซึ่งใน
ปัจจุบันยังปรากฏร่องรอยให้เห็นกันอยู่  

1.6 ทรัพยากรน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ และการชลประทาน   

-  คลอง      7   แห่ง                          -  หนองบึง 6 แห่ง 

-  บ่อน้ าตื้น 35  แห่ง                          -  ฝาย  3 แห่ง 

-  สระน้ า 3 แห่ง                          -  ล าห้วย 2 แห่ง 
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1.7 การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในพื้นที่ต าบลละอาย 

-  น้ าตกสอยดาว    อยู่ในพ้ืนที่    หมู่ที่  7                       

-  น้ าตกหนานโจน อยู่ในพื้นท่ี   หมู่ที่  7,11 

-  น้ าตกสวนอาย    อยู่ในพื้นท่ี    หมู่ที่  10                     

-  น้ าตกปลายพุก  อยู่ในพื้นท่ี   หมู่ที่  12 

-  อุทยานเขาหลวง อยู่ในพื้นท่ี   หมู่ที่  9,16,10,7,11,12 

เนื่องด้วยต าบลละอายเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับเขตอุทยานเขาหลวงประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ใน พ้ืนที่
ประกอบอาชีพทางการเกษตร (สวนยางพารา และสวนผลไม้) ท าให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานา
พันธุ์  ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมยังคงสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีมลพิษทางอากาศ 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลละอาย (เต็มทั้งหมู่บ้าน) มีจ านวน 17 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1.  บ้านนาค้อ 
2.  บ้านมะปรางงาม 
3.  บ้านเศลาใต้ 
4.  บ้านกลาง 
5.  บ้านนาพลาย 
6.  บ้านปลายคลองเพรงใหม่ 
7.  บ้านโคกยาง 
8.  บ้านทอนวังปราง 
9.  บ้านปลายคลองเสลา 
10.  บ้านสวนอาย 
11.  บ้านไสควนแจ้ง 
12.  บ้านปลายระแนะ 
13.  บ้านหนองใหญ่ 
14.  บ้านป่าสงวน 
15.  บ้านกลางพัฒนา 
16.  บ้านห้วยกิ่งทอง 
17.  บ้านป่าพาด 

2.2 จ านวนครัวเรือน ทั้งหมด 4,019 ครัวเรือน  
2.3 จ านวนประชากร 11,496 คน แยกเป็นชาย 5,632 คน หญิง 5,864 คน มีความหนาแน่น

เฉลี่ย 103 คน / ตารางกโิลเมตร (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
 
3.  สภาพทางสังคม 

3.1 การศึกษา 

มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง  มีโรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง หนึ่งในจ านวนนี้มีโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  1 แห่ง มีศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง  
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โรงเรียนมัธยมศึกษา     โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์   ตั้งอยู่หมู่ที่   2   

โรงเรียนประถมศึกษา  

- โรงเรียนบ้านทอนวังปราง (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงมัธยมต้น)   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  

- โรงเรียนวัดมะปรางงาม         ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  

- โรงเรียนบ้านเศลาใต ้                ตั้งอยู่หมู่ที่  3  

- โรงเรียนบ้านโคกยาง                ตั้งอยู่หมู่ที่  7 

- โรงเรียนบ้านสวนอาย                ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  

- โรงเรียนบ้านป่าพาด                ตั้งอยู่หมู่ที่  17  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอาย (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) ตั้งอยู่หมู่ที ่10    

2.  ศพด. บ้านเหนือคลองประชาสรรค์ (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) ตั้งอยู่หมู่ที่  9   

3.  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดมะปรางงาม (กรมการศาสนา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   

4.  อนุบาลวงศ์สวัสดิ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  8 อยู่ในความดูแลของเอกชน 
 

3.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน 2 แห่ง คือ  
1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมะปรางงาม ตั้งอยู่หมู่ที่2  

       2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทอนวังปรางตั้งอยู่หมู่ที่8  
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน  17  แห่ง (หมู่บ้านละ  1  แห่ง) 

3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ป้อมยามสถานีต ารวจชุมชน 2 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ 3  คน   

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน  268 คน (จ านวนการฝึกอบรม 4 รุ่น) 
รุ่นที่ 1   (ฝึกปี 2548)      115   คน        
รุ่นที่ 2   (ฝึกปี 2550)      50     คน    
รุ่นที่ 3   (ฝึกปี 2553)      66     คน  
รุ่นที่ 4   (ฝึกปี 2557)      37     คน   

- รถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) และรถน้ าเอนกประสงค์ ไว้รองรับการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
ละอายและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

4.  ระบบบริการพื้นฐาน 

4.1 การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคม 
 ถนนลาดยาง  8  สาย ถนนคอนกรีต  29 สาย ถนนหินคลุกและบุกเบิก  73 สาย 
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4.2 การไฟฟ้า 

 มีไฟฟ้าใช้ครบจ านวน  17  หมู่บ้าน 3,952  ครัวเรือน  นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งไฟแสงจันทร์ใน
ย่านชุมชนนี้มีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่น และ บริเวณถนนที่ใช้สัญจรไปมาในพ้ืนที่ต าบลละอายเพ่ือความ
สะดวกในการสัญจรและความปลอดภัยในยามค่ าคืน ณ ปัจจุบันจ านวน  220  ดวง     

4.3 การประปา โดยแบ่งเป็น    

- หมู่ที่ 3 เป็นประปาของกรมอนามัย ซึ่งได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอายแล้ว        
(ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 4) 

- หมู่ที ่12    เป็นประปาของกรมพัฒนาที่ดิน  

- หมู่ที่ 13    เป็นประปาของ รพช.  

- หมู่ที่  11   เป็นประปาพระราชด าริ 

- หมู่ที่  9     เป็นประปาฝายน้ าล้นพระราชด าริ   

- หมู่ที่ 2      เป็นประปาบาดาลของกรมทรัพยากรน้ า  

- หมู่ที ่17    เป็นประปาบาดาลของกรมทรัพยากรน้ า 

     นอกจากนี้ในปีงบประมาณ  2550 - 2551 ยังได้มีการก่อสร้างเพ่ิม  คือ 

1. หมู่ที่ 2    ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (กรมทรัพย์ฯ) 

2. หมู่ที่ 7 ,11   ประปาผิวดินขนาดกลาง (กรมทรัพย์) 

3. หมู่ที่ 14  ประปาผิวดินขนาดกลาง (การประปานครหลวง)                                                 

4.4 ศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน 

ต าบลละอายจัดสร้างศาลาที่ประชุมหมู่บ้านแล้วจ านวน 16 แห่ง จากทั้งหมด จ านวน 17 แห่ง       
(เหลือหมู่ที่ 2 บ้านมะปรางงาม)  

4.5 เสียงตามสาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้จัดสร้างเสียงตามสายแล้วเสร็จจ านวน 17 แห่ง  

  
5. ระบบเศรษฐกิจ 

5.1  การเกษตร 
สืบเนื่องด้วยต าบลละอายเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การประกอบอาชีพทางการ

เกษตร จึงถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนในต าบลละอาย โดยจะสังเกตได้จากตัวเลขจ านวนการประกอบ
อาชีพของประชาชนในต าบลละอายซึ่งการประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 90 % ท าให้
ผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมากมาย ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีรายได้และความ
เป็นอยู่ที่ดีพอสมควร  
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ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ๆ ได้แก่   

1. ยางพารา                                   
2. เงาะโรงเรียน                             
3. มังคุด 

4. ลางสาด 
5. ลองกอง 
6.ปาล์มน้ ามัน 

ในอนาคตมีแนวโน้มการลงทุนในด้านการท่องเที่ยว สืบเนื่องจากมีสถานท่ีท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจที่สวยงามและยังสภาพความสมบูรณ์ในหลายๆจุด ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนคาดว่าน่าจะ
เป็นช่องทางในการท ารายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก
กลุ่มอาชีพต่างๆในพ้ืนที่ต าบลละอายที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงให้กับต าบลละอาย เช่น  
  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 17  

กลุ่มน้ ายาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 , 7  
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 12                
กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 5 ,10  
กลุ่มกล้วยฉาบมันฉาบ หมู่ที่ 3  
กลุ่มไม้เท้ากิ่งทอง หมู่ที่ 16  
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 9 
กลุ่มเลี้ยงด้วงสาคู  
กลุ่มข้าวไร่ หมู่ที่ 7  เป็นต้น  

  

5.2 การบริการ 
ด้านการบริการก็จะเป็นร้านเสริมสวย ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์  

 
 

6. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
6.1 การนับถือศาสนา 
สถาบันและองค์กรศาสนา ในเขตต าบลละอาย  ประกอบด้วยวัด  จ านวน  5   แห่ง 

1. วัดมะปรางงาม หมู่ที ่2    
2. วัดปลายระแนะ หมู่ที ่12    
3. วัดสวนอาย หมู่ที ่10    
4. วัดเขาป้อม หมู่ที ่11    
5. วัดบุญประสิทธิ์ หมู่ที ่3    

ส านักสงฆ์ ในเขตต าบลละอาย จ านวน 1 แห่ง 
 1.  ส านักสงฆ์วัดควนเนียง หมู่ที่ 3    
6.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

ประเพณีท่ีส าคัญๆของชาวต าบลละอาย คือ  
1. ประเพณีเกาะเทวดาตาขาว 
2. ประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย 
3. ประเพณีสงกรานต์ 
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6.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.  ดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 17  
2.  น้ ายาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 , 7  
3.  ไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 12                
4.  เพาะเห็ด หมู่ที่ 5 ,10  
5.  กล้วยฉาบมันฉาบ หมู่ที่ 3  
6.  ไม้เท้ากิ่งทอง หมู่ที่ 16  
7.  เลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 9 
8.  เลี้ยงด้วงสาคู  
9.  ข้าวไร่ หมู่ที่ 7  เป็นต้น  

 
  

7. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
7.1 ด้านการเมืองการบริหาร 

  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย จ านวน 1 คณะดังนี้  
  นายทรงวุฒิ        ทองรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

นางสาวศรีม่วง เจริญพานชิ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 นางสาวจิรายุส  พยาบาล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
                                 (ว่าง)   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 รายช่ือประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการและสมาชิกสภา อบต. ดังนี้ 
  1. นายจ าเปี้ยน  พรหมสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
 2. นายนนทภักตร์  ศรีอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 3. นางโสภา  ทองฉิม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
          รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 1. นายจ าเปี้ยน  พรหมสข สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  1  
 2. นายนิกร เลิศไกร    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  1  
 3. นายวิจิตร        หัตถิยา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  2 
 4. นายบุญธรรม  ธราพร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  2 
 5. นายสมโชค    จิตรา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  3 
 6. นายศุภชัย       ไชยประพันธ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  3 
              7. นายวิรัตน์      บางโรย       สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  4  
              8. นายปริวัฒน์  เจียรนันทพิสุทธ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  4 
              9. นายนนทภักตร์  ศรีอินทร์      สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  5 
            10. นายไสว       ศรีนิล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  5 
 11. นายสุทิน        แสงศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  6 
            12. นายมานพ     รักษายศ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  6 
            13. นายเอกชัย     ศิลปรัศมี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  7 
            14. นายผดุงเกียรติ  สมวงศ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  7 
            15. นายชรินทร์    ปรีชา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  8 
 
 
 

7 



 
 
            16. นายยุทธนา ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  8 
            17. นายสมหมาย   แก้วหีด สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  9 
            18. นายโชติมา วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  9 
            19. นายจารึก   พิบูลย์ (เสียชีวิต) สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  10 
            20. นาสุธารินี  วงค์ล้อม  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  10 
           21. นายยงยุทธ    ชู  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  11 
            22. นายบุญประกอบ  ศิริรักษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  11 
            23. นายขรรค์ชัย     โมสิกะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  12 
            24. นายจริญ  สิทธิสมบูรณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  12 
            25. นายวัชรินทร์  ศรีอักษร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  13  
            26. นางสาวรัศมี  ชนะราวี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  13 
            27. นายปิยะพันธ์  มูณีสวน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  14  
            28. นายประคองศักดิ์  ฤทธิชัย สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  14 
            29. นายนิติพงศ์    วงศ์พิพันธ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  15 
            30. นายสิทธิชัย    ไหมดี  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  15 
            31. นายสุวิทย์        สุทธิ        สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  16 
            32. นายเอกสิทธิ์    สุทธิเกิด สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  16 
            33. นายพงษ์พิวัฒน์  สรรเสริญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  17 
            34. นายสาธร        ไกรปราบ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  17 
  
 นายก อบต.ที่มาจากการเลือกตั้ง 
 คณะผู้บริหาร    ( 25 กรกฎาคม 2547 - 30 พฤศจิกายน 2550) 
 นายอนุศักดิ์  จันชนะ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
 นายส่อง ปรีชานุรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 นายศรีทอง สุดสาย  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 นางสาวศรีม่วง เจริญพานิช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

คณะผู้บริหาร    ( 20 มกราคม 2551 - 27 ธันวาคม 2554) 
นายทรงวุฒิ        ทองรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
นายเสรี  จิตจ า   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
นายอาดูร  แสงศรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
นางสาวศรีม่วง เจริญพานิช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 
คณะผู้บริหาร    ( 12 กุมภาพันธ์ 2555 - 11 กุมภาพันธ์ 2559) 
นายทรงวุฒิ        ทองรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
นางสาวศรีม่วง เจริญพานิช รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
นายอาดูร  แสงศรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
นางสาวจิรายุส  พยาบาล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
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คณะผู้บริหาร   ชุดปัจจุบัน  ( 12 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน) ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ตาม
ค าสั่ง คสช. 
นายทรงวุฒิ        ทองรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
นางสาวศรีม่วง เจริญพานิช รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
นางสาวจิรายุส  พยาบาล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 (ว่าง)  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
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ส่วนที่ 2 
แผนผังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
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สมาชิกสภาเทศบาล 
(34 คน) 

ส านักงาน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

คณะผู้บริหาร 

นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เลขานุการนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

องค์การบริหารส่วน 
ต าบลละอาย 



 
ส่วนที่ 3 

แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
1. งานประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย 26-27 มี.ค. วัดธาตุน้อย เข้าร่วมงาน 
2. ประเพณีเกาะเทวดาตาขาว มี.ค. หมู่ที่ 13 ต าบลละอาย  
3. งานประเพณีสงกรานต์ เม.ย. ต าบลละอาย  
4. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  พ.ค.  วัดต าบลละอาย  
5. งานประเพณีลอยกระทง พ.ย.  ต าบลละอาย  
6. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน 
    เขตพ้ืนที่ 
    -ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 
 

ตลอดทั้งปี 

 
 

หมู่ที่ 2 ต าบลละอาย 

 

8. ส่งเสริมจัดท าแผ่นพับและเผยแพร่
แหล่งท่องเที่ยวทางเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

ตลอดทั้งปี 

 
 
- 
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