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 ค าน า 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีลักษณะเป็น 
การก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา และแผนพัฒนา
ระดับต่าง ๆ มีการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ซึ่งจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ มีความต่อเนื่อง 
เป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี ในการด าเนินการจัดท าแผนฯ ได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้ค านึงถึงงบประมาณรายรับ – รายจ่าย 
ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รวมทั้ง ภาคีร่วมพัฒนา ในการด าเนินกิจกรรมที่ม ี
ความหลากหลายในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด และการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจังหวัดโดยรวม 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ นพอสมควร และยินดีรับค าแนะน าและข้อคิดเห็นจากท่าน  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
  ค ำว่ำ “ยะลา”  มำจำกภำษำพ้ืนเมืองเดิมว่ำ “ยาลอ”  ซึ่งแปลว่ำ “แห” ตำมประวัติตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้น “เมืองยะลา” เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลปัตตำนี ต่อมำในรัชสมัย 
ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หั วรัชกำลที่  ๕ ได้ทรงโปรดเกล้ำให้มีกำรปรับปรุงกำรปกครอง 
ส่วนภูมิภำคใหม่ เป็นกำรปกครองแบบเทศำภิบำล โดยออกประกำศข้อบังคับส ำหรับกำรปกครอง ๗ หัวเมือง  
ร.ศ. ๑๒๐ ซึ่งประกอบด้วย เมืองปัตตำนี หนองจิก ยะหริ่ง สำยบุรี ยะลำ ระแงะ และเมืองรำมัน  ในแต่ละเมือง  
มีพระยำเมืองเป็นผู้รักษำรำชกำร  โดยอยู่ภำยใต้กำรดูแลของข้ำหลวงเทศำภิบำลมณฑลนครศรีธรรมรำช   
ต่อมำในปีพุทธศักรำช ๒๔๗๖  ได้มีกำรยุบเลิกมณฑลปัตตำนี และได้มีกำรจัดระเบียบรำชกำรส่วนภูมิภำค จังหวัด 
อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บ้ำน “เมืองยะลา” จึงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 

  ส ำหรับเมืองยะลำ ได้มีกำรโยกย้ำยที่ตั้งมำแล้ว ๔ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑  ตั้งเมืองอยู่ที่ต ำบลบ้ำนยะลำ 
  ครั้งที่ ๒  ได้ย้ำยเมืองไปตั้งที่ต ำบลท่ำสำป (ฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำปัตตำนี) 
  ครั้งที่ ๓  ได้ย้ำยไปตั้งท่ีเมืองสะเตง (ทำงฝั่งขวำของแม่น้ ำปัตตำนี) 
  ครั้งท่ี ๔  ได้ย้ำยไปตั้งท่ีต ำบลบ้ำนนิบง 
 

  ในสมัยอ ำมำตย์โทพระรัฐกิจวิจำรณ์ (สวำสดิ์  ณ นคร)  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ คนที่ ๑๐  
(พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๘)  ได้วำงผังเมืองด้วยกำรหำจุดศูนย์กลำงใจเมือง โดยกำรปักหลักไว้ และเอำก้อนหินวำงไว้
เป็นเครื่องหมำย เรียกว่ำ “กิโลศูนย์” และลำกเส้นวงกลมเป็นชั้น ๆ  มีถนนรองรับเป็นตำข่ำยลักษณะใยแมงมุม   
ในเขตเทศบำลยะลำ จนได้รับกำรชื่นชมว่ำเป็นเทศบำลซึ่ งจัดวำงผั งเมืองแบบใยแมงมุมที่ สวยงำมที่ สุ ด 
ของประเทศไทย และได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดควำมสะอำด ๓ ปีซ้อน (พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐) และ 
ในปี ๒๕๔๐ ได้รับกำรคัดเลือกจำกองค์กำรอนำมัยโลกยกให้เป็น ๑ ใน ๕ เมืองของประเทศไทยในโครงกำร 
เมืองน่ำอยู่ทั่วโลก 
     
1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
        จังหวัดยะลำ เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย อยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ ๕ - ๗ องศำเหนือ และ 
เส้นแวงที่ ๑๐๐ - ๑๐๒ องศำตะวันออก อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมทำงรถไฟสำยใต้ ๑,๐๓๙ กิโลเมตร และ
ตำมถนนเพชรเกษมสำยเก่ำ ๑,๓๙๕ กิโลเมตร หรือสำยใหม่ ๑,๐๘๔ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมำณ ๔,๕๒๑ ตำรำง
กิโลเมตร หรือประมำณ ๒.๘ ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ ของพ้ืนที่ภำคใต้ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ   จังหวัดสงขลำ และปัตตำนี   
  ทิศใต้    ติดต่อกับ   รัฐเปรัค ประเทศมำเลเซีย    
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   จังหวัดนรำธิวำส และรัฐเปรัค ประเทศมำเลเซีย   
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   จังหวัดสงขลำ และรัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเซีย 
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  ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดยะลำ 
 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
     ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลำ มีลักษณะเป็นภูเขำ เนินเขำ  และหุบเขำ ตั้งแต่ตอนกลำง 
จนถึงใต้สุดของจังหวัดมีที่รำบบำงส่วนทำงตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณท่ีรำบแม่น้ ำปัตตำนี และแม่น้ ำสำยบุรี
ไหลผ่ำน อยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลปำนกลำงถึงสูงมำก โดยเฉลี่ยระหว่ำง ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุม
ด้วยป่ำดงดิบ และสวนยำงพำรำ มีเทือกเขำที่ส ำคัญอยู่ ๒ เทือกเขำ คือ เทือกเขำสันกำลำคีรี เริ่มจำกอ ำเภอเบตง   
เป็นแนวยำวกั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซีย และเทือกเขำปิโล ซึ่งเป็นเทือกเขำอยู่ภำยใน
จังหวัดในเขตต ำบลบุดี ต ำบลบันนังสำเรง ของอ ำเภอเมืองยะลำ อ ำเภอกรงปินัง และอ ำเภอรำมัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยะลำ 
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 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
     จังหวัดยะลำ ตั้งอยู่ ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ท ำให้  
มีสภำพอำกำศแบบร้อนชื้น มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ 
เดือนพฤษภำคม - กุมภำพันธ์ อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ยประมำณ ๒๘.๒๐ องศำเซลเซียส และสูงสุดเฉลี่ย ๓๔.๕๐ องศำ
เซลเซียส ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย ๑,๗๑๒.๑ มิลลิเมตรต่อปี  มีฝนตกเฉลี่ย ๑๔๘ วันต่อปี  เดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน  
มีฝนตกชุกที่สุด 
 

 1.4  ลักษณะของดิน 
       ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลำ มีลักษณะภูเขำ เนินเขำ และหุบเขำ ตั้งแต่ตอนกลำงจนถึง 
ใต้สุดของจังหวัด มีที่รำบบำงส่วนทำงตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณที่รำบแม่น้ ำปัตตำนี และแม่น้ ำสำยบุรี 
ไหลผ่ำน อยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเล โดยเฉลี่ยระหว่ำง 100  - 200 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่ำดงดิบ 
และสวนยำงพำรำ มีเทือกเขำที่ส ำคัญอยู่ 2 เทือกเขำ คือ เทือกเขำสันกำลำคีรี เริ่มจำกอ ำเภอเบตงเป็นแนวยำว  
กั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซียและเทือกเขำปิโล ซึ่งเป็นเทือกเขำอยู่ภำยในจังหวัด  
ในเขตต ำบลบุดี บันนังสำเรง ของอ ำเภอเมืองยะลำ อ ำเภอกรงปินัง และอ ำเภอรำมัน 
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
        จังหวัดยะลำ มีหน่วยกำรปกครอง ประกอบด้วย   
  (๑) อ ำเภอ     ๘   อ ำเภอ   
  (๒) ต ำบล   ๕๘   ต ำบล   
  (๓) หมู่บ้ำน                       ๓๘๐ หมู่บ้ำน 
  (4) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด   1   แห่ง 
  (5) เทศบำล   ๑๖   แห่ง (๑ เทศบำลนคร , 2 เทศบำลเมือง , 1๓ เทศบำลต ำบล)  
  (6) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 4๗   แห่ง   
 

  ตารางท่ี 1  แสดงกำรแบ่งเขตกำรปกครองและพ้ืนที่ 
 

   

ที่มา : www..wikipedia.org 
ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภำคม ๒๕62 

 

ที ่ อ าเภอ 
เขตการปกครอง พื้นที่ 

(ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน 
 

เทศบาล อบต. 
1. เมืองยะลำ ๑๔ ๘๐ 6 9 258 
๒. รำมัน     ๑๖ ๙๐ ๓ ๑๔ ๕๑๖ 
๓. บันนังสตำ     ๖ ๕๐ ๒ ๕ 629 
๔. กรงปินัง      ๔ ๒๓ - ๔ ๑91 
๕. ธำรโต  ๔ ๓๗ ๑ ๔ ๖48 
๖. เบตง     ๕ ๓๒ 2 3 ๑,๓๒๘ 
๗. ยะหำ     ๗ ๔๙ 2 6 500 
๘. กำบัง    ๒ ๑๙ - ๒ ๔๕๑ 

รวม ๕๘ ๓๘๐ ๑๖ 4๗ ๔,521 

https://th.wikipedia.org/


 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๔  

        โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 
 

  การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยรำชกำรที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด คือ ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บ้ำน 
  ส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน ๒ ลักษณะ คือ หน่วยรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
ประจ ำจังหวัด และหน่วยรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลำง) และหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  
รวมจ ำนวน ๑๑๖ หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดของจังหวัดยะลา  มีทั้งสิ้น ๓๔ หน่วยงำน  
 หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด  มีทั้งสิ้น ๗๕ หน่วยงำน  

 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด  มีทั้งสิ้น ๗ หน่วยงำน 
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  

 เทศบาล ๑๖ แห่ง (แยกเป็น เทศบำลนคร ๑ แห่ง เทศบำลเมือง 2 แห่ง และเทศบำลต ำบล 13 แห่ง) 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบล  47 แห่ง   
 

 2.2  การเลือกตั้ง 
         คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 24 
มกรำคม 2562 โดยก ำหนดให้จังหวัดยะลำมีจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้ 3 คน และแบ่งเขตเลือกตั้ง 
เป็น 3 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย  
       เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองยะลำ (ยกเว้นต ำบลบุดี ต ำบลเปำะเส้ง และต ำบลบันนังสำเรง) 
       อ ำเภอยะหำ (เฉพำะต ำบลยะหำ ต ำบลตำชี และต ำบลบำโงยซิแน) 
       เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองยะลำ (เฉพำะต ำบลบุด ีต ำบลเปำะเส้ง และต ำบลบันนังสำเรง)  
            อ ำเภอรำมัน อ ำเภอยะหำ (ยกเว้นต ำบลยะหำ ต ำบลตำชี และต ำบล 
            บำโงยซิแน) และอ ำเภอกำบัง 
 เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย อ ำเภอกรงปินัง อ ำเภอบันนังสตำ อ ำเภอธำรโต และอ ำเภอเบตง 
 

 ส ำหรับกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีได้จ ำนวน 1 คน และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จ ำนวน 30 คน มีวำระกำรท ำงำนครำวละ 4 ปี  
  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ได้มีกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำและสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ครั้งล่ำสุด ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีผลกำรเลือกตั้งตำมกำรรับรองของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ดังนี้ 

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ ำนวน 314,403  คน  
 ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 179,818  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.19 
 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ ำนวน    15,529  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 8.64  
 บัตรเสีย  จ ำนวน   16,976  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 9.44 

 
 
 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๕ 

3.  ประชากร   
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   

       ประชำกร ณ เดือนธันวำคม 2561 จ ำนวน  532,326 คน แยกเป็น 
   ประชากรเพศชาย จ ำนวน  264,928 คน 
   ประชากรเพศหญิง  จ ำนวน  267,398 คน 
   จ านวนครัวเรือน จ ำนวน  163,696 ครัวเรือน 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ ำนวนประชำกรเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี 
 

เวลาที่ส ารวจข้อมูล 
จ านวนประชากร (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

เดือนธันวำคม ประจ ำปี พ.ศ. 2557 254,056 257,855 511,911 
เดือนธันวำคม ประจ ำปี พ.ศ. 2558 257,124 261,015 518,139 
เดือนธันวำคม ประจ ำปี พ.ศ. 2559 259,452 262,827 522,279 
เดือนธันวำคม ประจ ำปี พ.ศ. 2560 262,057 265,238 527,295 
เดือนธันวำคม ประจ ำปี พ.ศ. 2561 264,928 267,398 532,326 

ที่มา : กรมการปกครอง  
ระบบสถิติทางการทะเบียน 

 คำดกำรณ์ว่ำสิ้นปี พ.ศ.2562 จ ำนวนประชำกรของจังหวัดยะลำมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนประมำณ 5,000 คน  
 

ตารางท่ี 3  แสดงจ ำนวนประชำกรรำยอ ำเภอ / เทศบำล  
 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนประชากร )นค(  

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1. เมืองยะลา 37,212 38,372 75,584 18,037 
 - เทศบำลนครยะลำ 29,237 31,981 61,218 27,295 
 - เทศบำลเมืองสะเตงนอก 15,715 16,638 32,353 13,546 
 - เทศบำลต ำบลล ำใหม่ 528 522 1,050 374 

2. เบตง 18,534 17,370 35,904 15,193 
 - เทศบำลเมืองเบตง 12,840 13,828 26,668 11,157 

3. บันนังสตา 27,976 26,965 54,932 15,129 
 - เทศบำลต ำบลเขื่อนบำงลำง 2,307 2,115 4,422 1,968 
 - เทศบำลต ำบลบันนังสตำ 1,370 1,351 2,721 939 

4. ธารโต 12,310 11,266 23,576 8,693 
 - เทศบำลต ำบลคอกช้ำง 804 754 1,558 582 

5. ยะหา 30,136 30,064 60,200 13,796 
 - เทศบำลต ำบลยะหำ 1,313 1,305 2,618 728 

6. รามัน 42,128 43,109 85,237 19,861 
 - เทศบำลต ำบลเมืองรำมันห ์ 2,517 2,603 5,120 1,827 
 - เทศบำลต ำบลโกตำบำรู 2,797 2,895 5,692 1,440 

7. กาบัง 12,634 11,930 24,564 6,839 
8. กรงปินัง 14,579 14,330 28,909 6,292 

รวมทั้งหมด 264,928 267,398 532,326 163,696 
ที่มา : กรมการปกครอง  

ระบบสถิติทางการทะเบียน 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๖  

 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ตารางท่ี 4  จ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ จังหวัดยะลำ เดือนธันวำคม ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ  264,928  267,398  532,326 
แยกตามลักษณะสถานะของบคุคล   
- ผู้ที่มีสัญชำตไิทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบำ้น   261,501  264,429  525,930 
- ผู้ที่ไมไ่ด้สัญชำตไิทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน   605  580  1,185 
- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนกลำง  
  (ทะเบียนซึ่งผู้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนดให้จัดท ำขึน้ 
  ส ำหรับลงรำยกำรบุคคลที่ไม่อำจมีชื่อในทะเบียนบ้ำน) 

 2,058  1,940  3,998 

- ผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรยำ้ย (ผูท้ี่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ)  764  449  1,213 
 

ตารางท่ี 5  แยกตำมช่วงอำยุ (ปี) (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน) 
 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 4,267 4,013 8,280 1 ปี 4,487 4,240 8,727 
2 ปี 4,584 4,135 8,719 3 ปี 4,628 4,419 9,047 
4 ปี 4,794 4,482 9,276 5 ปี 5,052 4,636 9,688 
6 ปี 5,150 4,745 9,895 7 ปี 5,034 4,631 9,665 
8 ปี 4,698 4,426 9,124 9 ปี 4,604 4,432 9,036 

10 ปี 4,631 4,497 9,128 11 ปี 4,760 4,545 9,305 
12 ปี 4,627 4,334 8,961 13 ปี 4,506 4,429 8,935 
14 ปี 4,531 4,375 8,906 15 ปี 4,445 4,183 8,628 
16 ปี 4,721 4,253 8,974 17 ปี 4,484 4,294 8,778 
18 ปี 4,688 4,277 8,965 19 ปี 4,395 4,090 8,485 
20 ปี 4,607 4,377 8,984 21 ปี 4,992 4,604 9,596 
22 ปี 4,818 4,792 9,610 23 ปี 4,677 4,536 9,213 
24 ปี 4,695 4,364 9,059 25 ปี 4,787 4,590 9,377 
26 ปี 4,743 4,356 9,099 27 ปี 4,359 4,129 8,488 
28 ปี 4,424 4,452 8,876 29 ปี 4,418 4,281 8,699 
30 ปี 4,128 4,131 8,259 31 ปี 4,236 4,112 8,348 
32 ปี 3,926 3,913 7,839 33 ปี 3,808 3,599 7,407 
34 ปี 3,603 3,742 7,345 35 ปี 3,701 3,605 7,306 
36 ปี 3,536 3,586 7,122 37 ปี 3,370 3,450 6,820 
38 ปี 3,427 3,543 6,970 39 ปี 3,392 3,324 6,716 
40 ปี 3,141 3,291 6,432 41 ปี 3,306 3,563 6,869 
42 ปี 3,103 3,290 6,393 43 ปี 2,964 3,121 6,085 
44 ปี 2,911 3,139 6,050 45 ปี 3,028 3,039 6,067 
46 ปี 3,303 3,583 6,886 47 ปี 3,026 3,328 6,354 
48 ปี 2,834 3,048 5,882 49 ปี 3,031 3,235 6,266 
50 ปี 2,949 3,312 6,261 51 ปี 2,774 2,955 5,729 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๗ 

ตารางท่ี 5  แยกตำมช่วงอำยุ (ปี) (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน) (ต่อ) 
 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
52 ปี 2,926 3,201 6,127 53 ปี 2,821 3,149 5,970 
54 ปี 2,969 3,056 6,025 55 ปี 2,794 3,171 5,965 
56 ปี 2,694 3,000 5,694 57 ปี 2,294 2,562 4,856 
58 ปี 2,141 2,336 4,477 59 ปี 2,048 2,175 4,223 
60 ปี 2,000 2,088 4,088 61 ปี 1,666 1,862 3,528 
62 ปี 1,453 1,754 3,207 63 ปี 1,535 1,742 3,277 
64 ปี 1,544 1,848 3,392 65 ปี 1,532 1,685 3,217 
66 ปี 1,622 1,808 3,430 67 ปี 1,456 1,574 3,030 
68 ปี 1,245 1,632 2,877 69 ปี 1,187 1,480 2,667 
70 ปี 1,233 1,422 2,655 71 ปี 998 1,260 2,258 
72 ปี 737 1,001 1,738 73 ปี 740 887 1,627 
74 ปี 637 752 1,389 75 ปี 732 893 1,625 
76 ปี 721 859 1,580 77 ปี 720 849 1,569 
78 ปี 656 896 1,552 79 ปี 589 790 1,379 
80 ปี 599 824 1,423 81 ปี 549 767 1,316 
82 ปี 390 556 946 83 ปี 481 922 1,403 
84 ปี 342 432 774 85 ปี 328 395 723 
86 ปี 275 351 626 87 ปี 228 378 606 
88 ปี 267 448 715 89 ปี 124 214 338 
90 ปี 131 207 338 91 ปี 127 169 296 
92 ปี 114 159 273 93 ปี 152 265 417 
94 ปี 70 83 153 95 ปี 64 75 139 
96 ปี 61 60 121 97 ปี 60 76 136 
98 ปี 91 151 242 99 ปี 32 45 77 

100 ปี 53 33 86 มากกว่า 100 ปี 170 261 431 
 

 

ที่มา : กรมการปกครอง  
ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือน ธันวาคม 2561 

 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 

     จังหวัดยะลำ มีกำรจัดกำรศึกษำหลำยระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย ทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ และระดับอุดมศึกษำ โดยมีสถำนศึกษำที่เปิดสอน
ระดับอุดมศึกษำ ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชยะลำ วิทยำลัยอิสลำมยะลำ 
วิทยำลัยเทคนิคยะลำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำยะลำ วิทยำลัยกำรอำชีพเบตง วิทยำลัยกำรอำชีพรำมัน วิทยำลัยชุมชน
ยะลำ และวิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ 
 
 
 
 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๘  

ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลสถำนภำพสถำนศึกษำของรัฐในระบบ 
 

สถานศึกษาของรัฐในระบบ 
ที ่ ประเภทสถานศึกษา เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ไม่ระบ ุ รวม 
๑. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 - - - - ๑ 
๒. โรงเรียนกีฬำ - ๑ - - - ๑ 
๓. สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สพป.ยล เขต ๑ 83 25 1 2 - ๑๑๑ 
๔. สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สพท.เขต ๒ 34 34 - - - 68 
๕. สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สพท.เขต ๓ 23 9 1 - - 33 
6. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 8 1 2 1 - 12 
7. โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 5 - - - - 5 
8. โรงเรียนเทศบำล 4 4 2 1 - 11 
9. โรงเรียนสำธิต 1 - - - - 1 

10. ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 1 - - - - 1 
๑1. สถำบันกำรพลศึกษำ - 1 - - - 1 
๑2. สถำบันอำชีวศึกษำ 4 1 - - - 5 
13. สถำบันอุดมศึกษำ - 1 1 - - 2 

ที่มา : ส านักบริหารยุทธศาสตรแ์ละบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ 

ตารางท่ี 7  แสดงข้อมูลสถานภาพสถานศึกษาของรัฐนอกระบบ 
 

สถานศึกษาของรัฐนอกระบบ 
ที ่ ประเภทสถานศึกษา เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ไม่ระบุ รวม 
๑. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 41 - - - - 41 
2. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ - 1 - - - 1 
3. ศูนย์กำรเรียนชุมชน 1 - - - - 1 
๔. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 

ตำมอัธยำศัยอ ำเภอ 
4 - 1 2 1 8 

๕. ส ำนักส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

- 1 - - - 1 

6. ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพฯ - - - - - 0 
7. ส ำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ - - - - - 0 

ที่มา : ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ 
 

ตารางท่ี 8  แสดงข้อมูลสถานภาพสถานศึกษาเอกชนในระบบ 
 

สถานศึกษาเอกชนในระบบ 

ที ่ ประเภทสถานศึกษา เล็ก กลาง ใหญ่ 
ใหญ่
พิเศษ 

ไม่ระบุ รวม 

๑. ประเภทสอนศำสนำควบคู่วิชำสำมัญศึกษำ 19 19 6 3 - 4๗ 
๒. ประเภทสำมัญศึกษำ 4 6 5 1 - ๑๖ 
๓. ประเภทอำชีวศึกษำ 1 2 - - - 3 
๔. ประเภทสถำบันอุดมศึกษำ - - - - - 0 

ที่มา : ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๙ 

ตารางท่ี 9  แสดงข้อมูลสถำนภำพสถำนศึกษำเอกชนนอกระบบ 
 

สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 

ที ่ ประเภทสถานศึกษา เล็ก กลาง ใหญ่ 
ใหญ่
พิเศษ 

ไม่ระบุ รวม 

๑. ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ)  101 118 196 - 8 423 
๒. ประเภทสอนศำสนำอิสลำม 15 2 - - - 17 
๓. สถำบันศึกษำปอเนำะ 39 34 34 3 5 115 

ที่มา : ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ 

 4.2  สาธารณสุข 
     จังหวัดยะลำ มีสถำนบริกำรสำธำรณสุขในทุกระดับ ประกอบด้วย โรงพยำบำลศูนย์ (ยะลำ) 1 แห่ง 
โรงพยำบำลทั่วไป (เบตง) 1 แห่ง โรงพยำบำลชุมชน 6 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ (ศูนย์อนำมัยที่ 12) ยะลำ 1 แห่ง 
และโรงพยำบำลเอกชน (สิโรรส) 1 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 80 แห่ง และศูนย์สุขภำพชุมชน 9 แห่ง 
 

ตารางท่ี 10  แสดงจ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุข จังหวัดยะลำ  ปี 2561  
 

สถานบริการหลัก 
(CUP) 

จ านวนประชากร 
จ านวนเตียง 

ที่ให้บริการจริง 
อัตรา 

การครองเตียง 
จ านวน  

รพ.สต./ศสม. 
รพศ.ยะลำ 138,905 479 97.42 18/6 
รพท.เบตง 51,873 170 53.87 9/3 
รพ.รำมัน 83,528 96 90.53 16 
รพร.ยะหำ 50,572 72 84.51 10 
รพ.บันนังสตำ 53,568 60 60.80 10 
รพ.ธำรโต 22,083 30 62.28 9 
รพ.กำบัง 23,801 30 57.54 4 
รพ.กรงปินัง 25,960 30 142.32 5 

รวม 450,290 967 84.91 81/9 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

หมายเหตุ : โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยที่ 12 จ ำนวนเตียง 60 เตียง โรงพยำบำลเอกชน (สิโรรส) จ ำนวนเตียง 60 เตียง 

  
  จังหวัดยะลำ มีหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย  

1. ศูนย์อนำมัยที่ ๑๒ ยะลำ 
2. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนียะลำ  
3. วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ  
4. ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต ๑๒ สงขลำ สำขำยะลำ  
5. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ ๑๒.๑ จังหวัดยะลำ  
6. ศูนย์วัณโรคท่ี ๑๒ จังหวัดยะลำ 

 
 
 

 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๐  

 4.3  อาชญากรรม 
       สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชำยแดนใต้ ที่ยังไม่นิ่ง ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำจะเกิด
ควำมรุนแรงหรือไม่ ท ำให้สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวของยะลำ ในช่วงระยะเวลำต่อไปมีควำมท้ำทำยมำกขึ้น 
สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชำยแดนใต้ ได้กลำยเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยว  
และภำพลักษณ์ของประเทศ  นับตั้งแต่เกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบขึ้นในปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมำ และทวีควำมรุนแรง
มำกยิ่งขึ้น  ท ำให้นักท่องเที่ยวขำดควำมมั่นใจ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยวอ ำเภอเบตง เพรำะ
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติมีควำมมั่นใจในศักยภำพและควำมเข้มแข็งของภำครัฐ และทุกภำคฝ่ำย 
 

 4.4  ยาเสพติด 
    มีกำรป้องกันกลุ่มเสี่ยงและผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ทั้งกำรป้องกันเยำวชนกลุ่มเสี่ยง  
ในและนอกสถำนศึกษำ กลุ่มผู้ใช้แรงงำน และประชำชนทั่วไป เพ่ือลดจ ำนวนผู้ค้ำโดยกำรปรำบปรำมสกัดกั้น  
กำรลักลอบขนส่งและจ ำหน่ำยยำเสพติดในพ้ืนที่และเรือนจ ำ เพ่ือน ำผู้เสพผู้ติดยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัด
ฟ้ืนฟูอย่ำงเหมำะสมผ่ำนกลไกกำรคัดกรองที่มีมำตรฐำน ตลอดจนมีกำรให้ควำมช่วยเหลือกลับมำใช้ชีวิตอย่ำงปกติสุข
ในสังคมอีกครั้ง เพ่ือกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นระบบครบวงจรอย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งด้ำนกำร
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด กำรปรำบปรำมผู้ค้ำยำเสพติด กำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ ผู้เสพผู้ติดยำเสพติด และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือบูรณำกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ 
ภำคประชำชน และภำคประชำสังคม ในกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนและมีผลกำรด ำเนินงำนที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือให้ประชำชนมีควำม
มั่นใจและพึงพอใจกลไกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของภำครัฐ ได้ด ำเนินกำรทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด 
   กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด 
   กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมด้ำนกำรบ ำบัดฟื้นฟูผู้เสพยำเสพติด 
   กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร 
 

      ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  (1) สำมำรถป้องกันกลุ่มเสี่ยงและผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ทั้งกำรป้องกันเยำวชน
กลุ่มเสี่ยงในและนอกสถำนศึกษำ กลุ่มผู้ใช้แรงงำน และประชำชนทั่วไป 
  (2) ลดจ ำนวนผู้ค้ำโดยกำรปรำบปรำมสกัดกั้นกำรลักลอบขนส่งและจ ำหน่ำยยำเสพติด 
ในพ้ืนที่และเรือนจ ำอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง และส่งผลให้กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในภำพรวมเบำบำงลง
ตลอดจนสำมำรถลดปัญหำอำชญำกรรมที่เก่ียวข้อง 
  (3) น ำผู้เสพผู้ติดยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนมีกำรให้ควำม
ช่วยเหลือกลับมำใช้ชีวิตอย่ำงปกติสุขในสังคมอีกครั้ง 
  (4) สำมำรถด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นระบบครบวงจรอย่ำงต่อเนื่อง 
ทั้งด้ำนกำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด กำรปรำบปรำมผู้ค้ำยำเสพติด กำรบ ำบัดรักษำและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ผู้เสพผู้ติดยำเสพติด และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  (5) สำมำรถบูรณำกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคประชำสังคมในกำร
ด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนและ  
มีผลกำรด ำเนินงำนที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
   (6) ประชำชนมีควำมมั่นใจและพึงพอใจกลไกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของภำครัฐ 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๑๑ 

 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
     จังหวัดยะลำแม้จะมีบริบท ขนบธรรมเนียมประเพณี และหลักศำสนำ เป็นกรอบในกำรด ำเนินชีวิต  
แต่เมื่อเข้ำสูช่่วงวัยรุ่นและเยำวชน ด้วยสภำพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท ำให้วัยรุ่นและเยำวชนทีไ่ม่ได้ด ำเนินชีวิตอยู่ใน
กรอบค ำสอนของศำสนำ มีปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยส่งผลต่อปัญหำต่ำงๆ จำกกำรส ำรวจระบบเฝ้ำระวัง
พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมำณ 2558 มีกำรใช้ถุงยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 
ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 5 และอำชีวศึกษำปีที่ 2 พบว่ำ  ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 (48.21) โดยมีอำยุเฉลี่ย 
กำรมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอำยุประมำณ 15 - 16 ปี และพบว่ำ อัตรำกำรคลอดของหญิงอำยุ 15 - 19 ปี  ไม่เกินเกณฑ์ 
และมีแนวโน้มลดลง ส ำหรับกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในวัยรุ่น 15 - 19 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นจำกปี 2556 - 2559 ร้อยละ 

20.70 , 15.82 , 17.99 และ 26.90 ตำมล ำดับ 
แม้นจะพบว่ำ อัตรำกำรคลอดของหญิงอำยุ 15 - 19 ปี ไม่เกินเกณฑ์และมีแนวโน้มลดลง แต่กำรตั้งครรภ์ซ้ ำ

ในมำรดำอำยุน้อยกว่ำ 20ปี ยังเกินเกณฑ์ที่ก ำหนดและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยพบว่ำมีปัญหำ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ระบบบริกำรให้ค ำปรึกษำ เพ่ือวำงแผนครอบครัว หรือเว้นช่วงกำรมีบุตรยังไม่เข้มข้น และยังไม่มีระบบบริกำรเว้นช่วง
กำรมีบุตรแบบกึ่งถำวร (ห่วงอนำมัย / ยำฝัง) ครอบคลุมในสถำนบริกำร อีกทั้งขำดกำรท ำงำนเชิงรุกเยี่ยมบ้ำนดูแล
ต่อเนื่อง แม่วัยรุ่นที่อำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี  ส่วนที่ 2 เนื่องจำกกำรวำงแผนครอบครัวและกำรเว้นช่วงกำรมีบุตร ซึ่งไม่
สำมำรถด ำเนินงำนได้ร้อยละ 100 เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดบำงประเด็น หรือบำงรำยที่รับบริกำรเว้นช่วงกำรมีบุตรแล้ว 
แต่ตั้งครรภ์ครั้งแรกอำยุน้อยจึงมีควำมประสงค์ตั้งครรภ์ซ้ ำก่อนอำยุ 20 ปี  ดังนั้น กำรน ำเสนอสถำนกำรณ์ปัญหำ
ผนวกกับกำรน ำหลักกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขและน ำหลักศำสนำมำบูรณำกำรกำรท ำงำนจะช่วยเสริมใน
กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อสุขภำพและคุณภำพชีวิตของลุ่มวัยรุ่นและเยำวชนต่อไป 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
      การดูแลบ ารุงรักษาถนน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแลบ ำรุงรักษำถนน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ในจังหวัดยะลำ มีถนนโครงข่ำยในควำมรับผิดชอบ จ ำนวน ๙9  สำยทำง ระยะทำง
ทั้งสิ้น 509.086 กิโลเมตร เป็นถนนสำยรองที่เชื่อมต่อจำกทำงหลวงแผ่นดินทำงหลวงชนบท และเชื่อมต่อกับ 
ถนนภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นถนนลำดยำง 
 

ตารางที่ 11  แสดงจ ำนวนสำยทำงในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
 

ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอ 
จ านวน 
สายทาง 

ชนิดผิวจราจร ระยะทาง 
(กม.) ลาดยาง คสล. ลูกรัง 

เมือง 24 103.097 5.910 - 109.007 
ยะหำ 9 45.962 0.420 2.200 48.582 
กำบัง 3 9.172 1.450 - 10.622 
รำมัน 22 93.016 2.580 - 95.596 
กรงปินัง 5 19.431 0.500 4.425 24.356 
บันนังสตำ 17 69.017 10.352 - 79.369 
ธำรโต 11 92.805 1.920 13.545 108.270 
เบตง 8 30.904 2.380 - 33.284 

รวม 99 463.404 25.512 20.170 509.086 
ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภำคม ๒๕62 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๒  

 5.2  การไฟฟ้า 
      จังหวัดยะลำ มีโรงผลิตไฟฟ้ำ จ ำนวน ๔ แห่ง เป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน ๒ แห่ง และโรงไฟฟ้ำชีวมวลของบริษัทเอกชน จ ำนวน ๒ แห่ง  มีก ำลังกำรผลิต
ติดตั้งรวม ๑๐๖.๑๗ เมกะวัตต์  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 12  แสดงโรงไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ในจังหวัดยะลำ  
 

โรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง 
ก าลังผลิตติดตัง้ 

(เมกะวัตต)์ 
๑. โรงฟ้ำเข่ือนบำงลำง (พลังงำนน้ ำ) อ ำเภอบันนังสตำ ๗๒ 
๒. โรงไฟฟ้ำเข่ือนบ้ำนสันติ (พลังงำนน้ ำ) อ ำเภอบันนังสตำ ๑.๒๗5 

รวม ๗๓.๒๗5 
ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดยะลา 

รวบรวมจากรายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

ตารางท่ี 13  แสดงโรงไฟฟ้ำของผู้ประกอบกำรเอกชน ในจังหวัดยะลำ  
 

โรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง 
ก าลังผลิต

ติดต้ัง 
(เมกะวัตต์) 

ปริมาณขาย 
ตามสัญญา 
(เมกะวัตต์) 

๑. โรงไฟฟ้ำ บริษัท กัลฟ์ ยะลำกรีน จ ำกัด  (พลังงำนชีวมวล) อ ำเภอเมืองยะลำ ๒๓ ๒๐.๒ 
๒. โรงไฟฟ้ำ บริษัท ยะลำกรีน เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (พลังงำนชีวมวล) อ ำเภอเมืองยะลำ ๙.๙ ๘.๗ 

รวม ๓๒.๙ ๒๘.๙ 
ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดยะลา 

รวบรวมจากรายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
   

  สถานีไฟฟ้าแรงสูง 
  จังหวัดยะลำ มีสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง จ ำนวน ๓ แห่ง เป็นสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน ๒ แห่ง และเป็นสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) จ ำนวน 
๑ แห่ง  ดังนี้ 
  สถำนีไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน ๒ แห่ง  
    - สถำนีไฟฟ้ำยะลำ (YL๑)  ขนำด ๑๑๕ kV  
    - สถำนีไฟฟ้ำยะลำ (YL๒)  ขนำด ๒๓๐ kV  
  สถำนีไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)  จ ำนวน ๑ แห่ง 

- สถำนีไฟฟ้ำยุพรำชันย์ (YRA)  ขนำด ๑๑๕ - ๓๓ kV 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๑๓ 

ตารางท่ี 14 แสดงจ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ เช่น ชำวบ้ำน , โรงงำน 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยะลำ 61,682 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอยะหำ 13,128 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอกำบัง 5,747 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอกรงปินัง 6,441 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบันนังสตำ 15,718 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอธำรโต 5,782 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอรำมัน 20,821 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอเบตง 21,547 

รวม 150,866 
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา 

 

ตารางท่ี 15 แสดงจ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคไม่เรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ เช่น ไฟสำธำรณะ , ไฟควำมมั่นคง , 
ไฟทำงหลวง 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยะลำ 1,040 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอยะหำ 283 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอกำบัง 116 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอกรงปินัง 162 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบันนังสตำ 242 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอธำรโต 55 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอรำมัน 413 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอเบตง 354 

รวม 2,665 
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา 

  

 5.3 การประปา 
  หน่วยงำนที่ให้บริกำรทำงด้ำนกำรประปำของจังหวัดยะลำ มีทั้งหน่วยงำนประปำส่วนภูมิภำค และ  
กำรประปำเทศบำล  แยกได้ดังนี้  

(๑) การประปาส่วนภูมิภาค  มีส ำนักงำนประปำ จ ำนวน ๒ แห่ง 
 

ตารางท่ี 16  แสดงข้อมูลของส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดยะลำ 
 

สาขา 
จ านวนผู้ใช้น้ า
ทั้งหมด (ราย) 

ก าลังผลิตที่ใช้งาน  
(ลบ.ม. / วัน) 

ปริมาณน้ าผลิต 
(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 
(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ าจ าหน่าย 
(ลบ.ม.) 

๑. เบตง 10,604 17,280 292,677 281,177 200,614 
๒. ยะหำ 2,861 3,516 104,094 102,505 54,958 

                                                    ที่มา : ส านักงานประปาเบตง และส านักงานประปายะหา  
                                             ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕62 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๔  

  (๒) การประปาเทศบาลนครยะลา   
 

ตารางท่ี 17  แสดงข้อมูลอัตรำกำรผลิตและผู้ใช้น้ ำประปำ ในเขตเทศบำลนครยะลำ 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตรำกำรผลิต (ลบ.ม.) 4,350,000 9,125,000 9,000,000 
ผู้ใช้น้ ำประปำ (รำย) 18,304 18,568 19,074 

  ที่มา : กองการประปา เทศบาลนครยะลา 
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 

 

 5.4  โทรศัพท์ 
       กำรให้บริกำรโทรศัพท์ของจังหวัด มี ๒ หน่วยงำน คือ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท  

ไทยเทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด (TT&T)  โดยมีสถิติบริกำรโทรศัพท์ในปี ๒๕61 
 

ตารางท่ี 18  แสดงสถิติกำรบริกำรโทรศัพท์  ปี ๒๕61 
 

บริษัท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
จ ำนวนชุมสำย 101  
จ ำนวนหมำยเลขท่ีม ี 33,386  
จ ำนวนเลขหมำยที่มีผู้เช่ำ 
จ ำแนกตำมประเภทผู้เช่ำ 

ธุรกิจ 1,824  
บ้ำน 9,934  
สำธำรณะ 1,656  
รำชกำร 2,423  
ท.ศ.ท. 279  
รวม         16,116  

 

ที่มา : บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)    
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจกิำยน 2561 

 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

ตารางท่ี 19  แสดงรหัสไปรษณีย์จังหวัดยะลำ 
 

อ าเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ 
กรงปินัง 95000 ปณ.ยะลำ  
กาบัง 95120 ปณ.ยะหำ  
ธารโต 95130 ปณ.บันนังสตำ เฉพำะ ต.แม่หวำด ม.6 
ธารโต 95150 ปณ.ธำรโต  
ธารโต 95170 ปณ.แม่หวำด เฉพำะ ต.แม่หวำด ม.1-5, ม.7-8 

บันนังสตา 95130 ปณ.บันนังสตำ  
เบตง 95110 ปณ.เบตง  
เมือง 95000 ปณ.ยะลำ  
เมือง 95160 ปณ.ล ำใหม่ เฉพำะ ต.พร่อน, ต.ลิดล, ต.ล ำใหม่, ต.ล ำพะยำ 
ยะหา 95120 ปณ.ยะหำ  
รามัน 95140 ปณ.รำมัน  



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๑๕ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
      จังหวัดยะลำ เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทย มีพืชเศรษฐกิจส ำคัญรองรับกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม 
ได้แก่ ยำงพำรำ ไม้ยำงพำรำ และไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง มังคุด) ในอดีตพ้ืนที่ของจังหวัดยะลำอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยำกรธรรมชำติ คือ แร่ดีบุก ซึ่งปรำกฏในสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด เป็นรูปกำรท ำเหมืองหำบของประชำชน 
  (1)  ยางพารา 
             ยำงพำรำเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดยะลำ มีพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำมำกเป็นอันดับ  ๕  
ของภำคใต้ รองจำกจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สงขลำ นครศรีธรรมรำชและตรัง โดยในปี ๒๕๖๐ มีพ้ืนที่ปลูกยำงทั้งหมด 

๑,๒๔๙,๗๔๓ ไร่  และมีพ้ืนที่เปิดกรีดที่ให้ผลผลิตแล้ว ๑,๐๗๙,๑๑๑ ไร่ ผลผลิตรวม ๒๕๓,๕๗๕ ตัน/ปี เกษตรกร
ส่วนใหญ่ผลิตเป็น ยำงก้อนถ้วยร้อยละ ๖๓  น้ ำยำงสดร้อยละ ๑๕ ยำงแผ่นดิบร้อยละ ๒๐ และอ่ืนๆ ร้อยละ ๒ 
    

ตารางท่ี 20  แสดงข้อมูลพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำและผลผลิตยำงพำรำของจังหวัดยะลำ 
 

      
       ป ี

เนื้อท่ีปลูก เนื้อท่ีกรีด ผลผลิต ผลผลิต 
(ไร่) (ไร่) (ตัน) (ก.ก./ไร่/ปี) 

๒๕๕๔ ๑,๐๙๖,๕๙๔ ๙๓๕,๗๐๑ ๒๕๔,๕๑๑ ๒๗๒ 
๒๕๕๕ ๑,๓๖๒,๐๔๕ ๑,๐๙๓,๗๙๐ ๒๙๒,๗๙๐ ๒๖๗ 
๒๕๕๖ ๑,๓๖๐,๖๕๙ ๑,๐๙๔,๕๘๘ ๒๘๑,๓๖๖ ๒๕๗ 
๒๕๕๗ ๑,๓๖๑,๙๒๔ ๑,๑๒๗,๔๙๓ ๒๘๗,๒๖๒ ๒๕๕ 
๒๕๕๘ ๑,๒๕๙,๐๐๗ ๑,๐๒๐,๙๑๙ ๒๕๒,๗๔๓ ๒๔๘ 
๒๕๕๙ ๑,๒๕๔,๙๑๗ ๑,๐๕๗,๗๒๙ ๒๖๑,๗๑๕ ๒๔๗ 
๒๕๖๐ ๑,๒๔๙,๗๔๓ ๑,๐๗๙,๑๑๑ ๒๕๓,๕๗๕ ๒๓๕ 

ที่มำ : ผลกำรประชุมข้อมูลเอกภำพ คณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพดำ้นพืช 
                                           ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ ๙ สงขลำ 

  

ตารางที่ 21 แสดงเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เปิดกรีด รำยอ ำเภอ ปี ๒๕๖๐ 
 

อ าเภอ เนื้อที่ปลูก  (ไร่) เนื้อที่กรีด (ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิต 
(ก.ก./ไร่/ปี) 

เมืองยะลำ ๕1,๗๐๖ ๔๒,๐๗๐ 10,๐๙๗ 24๐ 
เบตง ๓๗๙,0๖๒ ๓๓๒,0๗๘ 8๑,๓๕๙ 2๔๕ 
บันนังสตำ ๑8๗,9๕๙ ๑๖๐,๙๕7 39,๔๓๔ 2๔๕ 
ธำรโต ๙๘,๙๓๑ 8๔,๔๔๒ 2๐,๒66 2๔0 
ยะหำ ๑๘๘,๖๖๓ ๑4๖,๙๐๑ 3๒,๑๗๑ 2๑๙ 
รำมัน ๑61,๒๗๕ ๑๕๑,๔๖๕ 3๕,๒๙๑ 2๓๓ 
กำบัง ๑๑๑,๑๓๖ 10๑,๓๗6 21,๗๙๖ 21๕ 
กรงปินัง ๗๑,๐๑๑ 5๙,๘๒๒ 13,1๖1 22๐ 

รวม ๑,24๙,7๔๓ ๑,๐7๙,๑๑๑ 2๕๓,5๗๕ 2๓๕ 
ที่มำ :  ผลกำรประชุมขอ้มูลเอกภำพคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพดำ้นพืช   

                                           ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ ๙ สงขลำ 

 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๖  

  (2)  ไม้ผล  
       จังหวัดยะลำมีพ้ืนที่ในกำรท ำสวนผลไม้มำกรองลงมำจำกกำรปลูกยำงพำรำ  ซึ่งไม้ผล 

ที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของจังหวัด  ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงำะ ส้มโชกุนและกล้วยหิน กำรปลูกไม้ผล  
ของเกษตรกรส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสวนผสม คือ มีกำรปลูกไม้ผลทุกชนิดในสวนเดียวกันแต่จะแบ่งพ้ืนที่ปลูกไม้ผล 
ชนิดใดเป็นหลักขึ้นอยู่กับสภำพพ้ืนที่ในกำรปลูก เช่น ทุเรียนและกล้วยหินปลูกมำกในอ ำเภอบันนังสตำ ลองกอง
ปลูกมำกในพ้ืนที่อ ำเภอธำรโต และอ ำเภอบันนังสตำ มังคุดและเงำะ ปลูกมำกในอ ำเภอธำรโต  ส่วนส้มโชกุนพ้ืนที่
ปลูกท่ีส ำคัญและเหมำะสมอยู่ในพื้นทีอ่ ำเภอเบตง 

ทุเรียน เป็นไม้ผลที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจของจังหวัดยะลำ มีกำรปลูกในพ้ืนที่ของ 
ทุกอ ำเภอปลูกมำกที่สุดในพ้ืนที่อ ำเภอบันนังสตำในปี 2560 จังหวัดยะลำมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนจ ำนวน 51,717 ไร่  
โดยทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีปริมำณกำรผลิตและมูลค่ำมำกที่สุดเมื่อเทียบกับทุเรียนพันธุ์อ่ืนๆทำงด้ำนปริมำณ
ผลผลิตจะมีปริมำณเพ่ิมขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศและปริมำณน้ ำฝนที่ผันผวนในแต่ละปี ซึ่งส่งผล 
ต่อกำรติดดอกของทุเรียนขณะที่พ้ืนที่กำรปลูกทุเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  เนื่องมำจำกรำคำยำงพำรำตกต่ ำ 
ประกอบกับในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ รำคำผลผลิตทุเรียนสูงขึ้นมำโดยตลอด  ท ำให้เกษตรกรบำงส่วนโค่นยำงพำรำ  
เพ่ือปรับเปลี่ยนมำท ำสวนทุเรียน 

ตารางที่ 22 แสดงข้อมูลปริมำณ และมูลค่ำกำรปลูกทุเรียนจังหวัดยะลำ 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณผลผลิต (ตัน) ราคาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 
2556 18,229 25 455.73 
2557 30,007 27 810.19 
2558 24,965 25 624.13 
2559 22,926 29 664.85 
2560 11,798 40 470.30 

ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ ป ี2560 

 
ลองกอง เป็นผลไม้เมืองร้อน เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในสภำพภูมิอำกำศร้อนชื้น 

สภำพดินที่เหมำะสมดินร่วนปนทรำย มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้ำงสูงและน้ ำเพียงพอ ยะลำเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เหมำะสม 
ในกำรปลูกลองกองอีกทั้งเกษตรกรนิยมปลูกควบคู่ไปกับผลไม้ชนิดอ่ืนในสวนเดียวกัน ในปี 2560 จังหวัดยะลำ 
มีพ้ืนที่ปลูกลองกอง จ ำนวน 34,453 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต 33,388 ไร่ ปลูกมำกที่สุดในพ้ืนที่อ ำเภอธำรโตและ
อ ำเภอบันนังสตำ ทำงด้ำนพ้ืนที่ปลูกและปริมำณผลผลิตมีปริมำณลดลง เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เหมำะสม 
ต่อกำรกระตุ้นกำรออกดอกของลองกอง เกษตรกรจึงให้ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน 

ตารางที่ 23 แสดงข้อมูลปริมำณ และมูลค่ำกำรปลูกลองกองจังหวัดยะลำ 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณผลผลิต (ตัน) ราคาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 
2556 9,266 9.78 90.66 
2557 22,404 7 156.828 
2558 14,185 7 99.295 
2559 12091 11 133.00 
2560 600 18 10.80 

ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๑๗ 

มังคุด เป็นผลไม้ยืนต้นขนำดใหญ่ ชอบอำกำศร้อนชื้น อุณหภูมิที่ เหมำะสมอยู่ในช่วง  
๒๕-๓๐องศำเซลเซียส มังคุดถือเป็นรำชินีผลไม้ ได้รับควำมนิยมมำกทั้งในและต่ำงประเทศในปี 2560 จังหวัด 
ยะลำมีพ้ืนที่กำรปลูกมังคุดและพ้ืนที่ให้ผลผลิตจ ำนวน 6,621 ไร่ ปริมำณผลผลิตมังคุดมีปริมำณลดลงจำกปีก่อน 

ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลปริมำณ และมูลค่ำกำรปลูกมังคุดจังหวัดยะลำ 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณผลผลิต (ตัน) ราคาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 
2556 4,807 13.00 62.49 
2557 2,078 13.06 27.14 
2558 3,213 13.00 41.77 
2559 2793 16 44.69 
2560 319 20 7.29 

ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ 

เงาะ เป็นไม้ผลยืนต้นขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ ชอบอำกำศร้อนชื้นเช่นเดียวกับมังคุด  
จึงมีกำรปลูกรวมอยู่ในสวนเดียวกันในปี ๒๕60 เงำะมีพ้ืนที่ปลูกจ ำนวน 3,302 ไร่ เนื้อที่ปลูกและปริมำณผลผลิต 
มีปริมำณลดลง เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เหมำะสมต่อกำรกระตุ้นกำรออกดอกของไม้ผลและรำคำผลผลิต 
ไม่คุ้มค่ำต่อกำรจัดกำร 

ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลปริมำณ และมูลค่ำกำรปลูกเงำะจังหวัดยะลำ 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณผลผลิต (ตัน) ราคาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 
2556 2,125 7.00 14.87 
2557 1,977 7.51 14.84 
2558 1,898 9.00 17.07 
2559 1,456 11 16.02 
2560 325 16 6 

ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ 

ส้มโชกุน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส ำคัญของจังหวัดยะลำอีกชนิดหนึ่ง นิยมปลูกมำกในพ้ืนที่
อ ำเภอเบตงเนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศที่เหมำะสม คือ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่สูงได้รับแสงแดดเต็มที่และนำนในช่วงกลำงวัน
และมีอำกำศที่หนำวเย็นและถ่ำยเทได้ดีในช่วงกลำงคืนในปี 2559 ส้มโชกุนมี พ้ืนที่ปลูกจ ำนวน 867 ไร่  
ปัจจุบันส้มโชกุนมีปริมำณลดลงเนื่องจำกต้นส้มโชกุนมีอำกำรทรุดโทรม เพรำะปลูกมำแล้วหลำยปีประกอบกับ 
มีต้นทุนในกำรผลิตสูงจำกกำรใช้สำรเคมีในกำรก ำจัดโรคแมลงศัตรูพืชท ำให้บำงส่ว นต้องเลิกกิจกำรและ 
ตัดต้นส้มทิ้งบำงส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนมำปลูกยำงพำรำทดแทน 

ตารางที่ 26 แสดงข้อมูลปริมำณ และมูลค่ำกำรปลูกส้มโชกุนจังหวัดยะลำ 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณผลผลิต (ตัน) ราคาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 
2556 1,392 78 109.86 
2557 1,196 51 103.38 
2558 1,165 53 103.53 
2559 1,079 52 105.00 
2560 973 100 103.68 

ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ 

 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๘  

กล้วยหิน  สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) ของจังหวัดยะลำ ที่มีต้นก ำเนิดในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
และปลูกมำกในพ้ืนที่อ ำเภอบันนังสตำ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของ
กล้วยหิน ซึ่งปัจจุบันมีควำมต้องกำรในกำรบริโภคกล้วยหินในปริมำณที่สูงขึ้น ทั้งในรูปผลผลิตสดและสินค้ำแปรรูป 
สำมำรถปลูกได้ทั้งในรูปแบบสวนเดี่ยว สวนผสมและพืชแซมในสวนยำงพำรำ สร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรชำวยะลำ
สูงขึ้นในแต่ละป ี
 

ตารางที่ 27 แสดงข้อมูลปริมำณ และมูลค่ำกำรปลูกกล้วยหินจังหวัดยะลำ 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณผลผลิต (ตัน) ราคาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 
2556 5,900 18 85.60 
2557 6,094 15 91.94 
2558 7,599 15 76.18 
2559 5,024 15 54 
2560 1,385.5 15 17.77 

ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ 
 

  

  (3) เหมืองแร่และเหมืองหิน 
      จังหวัดยะลำเป็นแหล่งผลิตหินอุตสำหกรรมเพ่ือกำรก่อสร้ำงที่ส ำคัญของภำคใต้ชำยแดน  
มีเหมืองแร่ จ ำนวน 10 แปลง เป็นประเภทหินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน(เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง) จ ำนวน 9 แปลง 
และประเภทชนิดหินอ่อน จ ำนวน 1 แปลง ปัจจุบันมีกำรเปิดเดินเครื่องผลิตเพียง 6 แปลง มีโรงโม่จ ำนวน 6 โรง  
ในแต่ละปีสำมำรถผลิตหินได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนเมตริกตัน มูลค่ำกว่ำ 450 ล้ำนบำท/ปี โดยผลผลิตที่ได้จะน ำไปใช้
ในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ ประมำณร้อยละ 50 หรือประมำณ 5 แสนเมตริกตัน ส่วนที่เหลือจะน ำไปใช้ในจังหวัด 
ข้ำงเคียง 
 

ตารางท่ี 28  แสดงจ ำนวนพื้นที่กำรท ำเหมืองแร่ 
 

ประเภท จ านวน (แปลง) 
หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง) 9 
หินอ่อน 1 

รวม 10 
 

685,104.6
841,813.9

1,040,610.4 968,829.6
1,082,386.4

0.0

200,000.0

400,000.0

600,000.0
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1,200,000.0

2557 2558 2559 2560 2561(มิ.ย.)

ปริมาณ(เมตรริกตัน

 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕61 

ภาพที่ 3 แสดงผลผลิตแร่ ปี 2557 – 2561 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๑๙ 

6.2  การประมง 
          กิจกรรมด้ำนกำรประมงผลผลิตด้ำนกำรประมงในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2506.2 ตัน มีมูลค่ำรวม 

152.6 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 
          - ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำมีจ ำนวน 3,445 ครัวเรือน พ้ืนที่ขนำด 
631.4 ไร่ ผลผลิตสัตว์น้ ำ 1,492.8 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 85.3 ล้ำนบำท ชนิดสัตว์น้ ำที่นิยมเลี้ยงมำกที่สุด  
คือ ปลำดุก รองลงมำคือ ปลำนิลและปลำตะเพียน  

- ส่วนกำรจับสัตว์น้ ำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง อ่ำงเก็บน้ ำต่ำงๆ มี พ้ืนที่
โดยประมำณ 41,516 ไร่ มีผลผลิตสัตว์น้ ำที่จับได้ 1,013.4 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 67.3 ล้ำนบำท โดยชนิดสัตว์น้ ำ  
ที่ได้รับมำกท่ีสุด คือ ปลำนิล รองลงมำคือปลำตะเพียนและปลำสวำย  
 

ตารางที่ 29 แสดงจ ำนวนครัวเรือน  เนื้อท่ี ผลผลิตและมูลค่ำสัตว์น้ ำท่ีได้จำกกำรเพำะเลี้ยงจังหวัดยะลำ พ.ศ.2558-2560 
 

อ ำเภอ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ ำนวน 
ครัวเรือน 

เนื้อที่ 
 (ไร)่ 

ผลผลิต 
 (ตัน) 

มูลค่ำ  
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน 
ครัวเรือน 

เนื้อที ่
 (ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

มูลค่ำ  
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

เนื้อที ่ 
(ไร่) 

ผลผลิต 
 (ตัน) 

มูลค่ำ  
(ล้ำนบำท) 

เมืองยะลำ 699 129.0 0.28 12.9 669 116.1 204.9 10.9 651 116.8 314.9 14.4 

เบตง 373 97.3 0.44 44.7 314 96.1 466.3 31.7 323 100.6 199.4 20.3 

บันนังสตำ 972 87.1 0.23 13.1 1,049 104.3 717.4 37.3 1,080 107.2 416.4 22.9 

ธำรโต 281 35.4 0.05 3 303 35.4 98.8 5 295 34.3 145.0 8.0 

ยะหำ 210 55.9 0.09 3.5 220 43.9 641.0 26.4 220 43.9 81.5 3.8 

รำมัน 364 71.3 0.45 27.2 436 86.2 150.4 7.4 439 86.4 60.5 3.2 

กำบัง 195 34.2 0.04 2 138 26.9 100.1 4.5 138 26.9 81.4 4.3 

กรงปีนัง 319 110.1 0.16 8.7 317 105.0 50.3 2.6 299 115.3 192.7 8.4 

รวมยอด 3,413 620.4 1.74 115.1 3,446 614.0 2429.2 125.5 3,445 631.4 1492.8 85.3 
ที่มา :  ส านักงานประมงจังหวัดยะลา 

ตารางท่ี 30 ผลผลิตสัตว์น้ ำชนิดต่ำงๆ ที่จับได้จำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ จังหวัดยะลำ พ.ศ.2558-2560 
 

ชนิดสัตว์น้ า ปี 2558 (ตัน) ปี 2559 (ตัน) ปี 2560 (ตัน) 

ปลำดุก 935.5 1,594.4 862.9 

ปลำนิล 610.1 603.4 382.2 
ปลำตะเพียน 95.1 81.3 67.3 
ปลำจีน 64.4 19.1 46.7 
ปลำจำระเม็ด 17.8 6.5 26.3 
ปลำยี่สก 4.3 37.7 23.2 
ปลำแรด 4.2 16.4 4.2 
ปลำหมอ 4.0 7.5 4.8 
ปลำสวำย 3.9 2.4 5.4 
สัตว์น้ ำอื่นๆ 2.0 60.3 69.8 

รวมยอด 1,741.4 2,429.1 1,492.7 
ที่มา :  ส านักงานประมงจังหวัดยะลา 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๐  

ตารางท่ี 31 แสดงผลผลิตสัตว์น้ ำชนิดต่ำงๆ ที่จับได้จำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ จังหวัดยะลำ พ.ศ. 2559-2560 
 

ชนิดสัตว์น้ า 
ปี 2559 ปี 2560 

ปริมาณสัตว์น้ ารวม
ทั้งหมด (ตัน) 

มูลค่ารวมทั้งหมด 
(ล้านบาท) 

ปริมาณสัตว์รวมน้ า
ทั้งหมด (ตัน) 

มูลค่ารวมทั้งหมด 
(ล้านบาท) 

ปลำนิล 45.7  2.9  84.6  4.1  
ปลำตะเพียน 66.5  3.7  354.1  20.4  
ปลำช่อน 18.4  1.6  13.6  1.4  
ปลำสวำย 40.4  1.7  90.1  4.1  
ปลำหมอ 17.1  1.3  5.0  0.4  
ปลำฉลำด 14.1  0.6  6.5  0.2  
ปลำกระดี ่ 37.4  4.2  2.1  0.1  
ปลำหมอช้ำงเหยียบ 40.0  2.0  14  0.7  
ปลำกระสูบ 23.2  1.0  38.9  1.6  

ปลำสร้อยนกเขำ 14.3  0.8  15.1  0.5  
ปลำชนิดอื่นๆ 168.5  10.2  389.4  33.8  

รวมยอด 317.1                          30  1013.4                          67.3  
ที่มา :  ส านักงานประมงจังหวัดยะลา 

 

 6.3  การปศุสัตว์ 
         ปี ๒๕๕๘ จังหวัดยะลำมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ ำนวนกว่ำ ๔๒,๘๒๗ รำย ซึ่งประกอบอำชีพเลี้ยงสัตว์
ตำมชนิดสัตว์ 9 ชนิดสัตว์ พบว่ำ จ ำนวนผู้เลี้ยงสัตว์มำกที่สุด คือ พื้นที่อ ำเภอรำมัน จ ำนวน ๑๑,๘๐๑ รำย รองลงมำ 
คือ อ ำเภอเมืองยะลำ จ ำนวน ๖,285 รำย ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์แบบรำยย่อยจ ำนวนสัตว์ 
ที่เลี้ยงแต่ละครัวเรือนมีน้อย และจะเลี้ยงแบบปล่อยตำมธรรมชำติ ไม่มีกำรจัดกำรเลี้ยงดูตำมวิธีกำรที่ถูกต้อง
ประกอบกับกำรเลี้ยงสัตว์เกษตรกรส่วนใหญ่ยึดเป็นอำชีพเสริม ซึ่งอำชีพหลักก็คือ กำรท ำสวนยำงพำรำ สวนผลไม้
และไร่นำ 
 

ตารางที่ 32  แสดงข้อมูลจ ำนวนเกษตรกรและพ้ืนที่ท ำกำรปศุสัตว์ 
 

อ าเภอ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ราย) พ้ืนที่ปลูกหญ้า พืชอาหารสัตว์ (ไร่) 

ปี 255๖ ปี 2557 ปี 2558 ปี 255๖ ปี 2557 ปี 2558 
เมืองยะลา 4,485 5,236 6,285 263.50 263.50 220.25 
เบตง 4,722 5,120 5,400 19,826.50 5,202.00 216.75 
บันนังสตา 4,818 5,235 5,406 11,118.75 10,863.75 580.50 
ธารโต 2,355 2,737 2,771 17,057.0 3,347.50 3,328.75 
ยะหา 2,779 2,905 3,115 9.0 33.00 40 
รามัน 9,830 9,681 11,801 1,339.50 1,410.,50 1,361.50 
กาบัง 3,351 3,369 3,381 560.0 1,028.50 945.50 
กรงปินัง 4,346 4,468 4,668 688.25 771.00 1,366.25 

รวม 36,686 38,751 42,827 50,862.50 22.919.75 8,059.50 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 

 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๒๑ 

ตารางท่ี 33  แสดงข้อมูลด้ำนกำรเลี้ยงและมูลค่ำผลผลิตปศุสัตว์จังหวัดยะลำ  
 

ชนิด 
สัตว์เลี้ยง 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวน 

สัตว์เลี้ยง (ตัว) 
มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
สัตว์เลี้ยง (ตัว) 

มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
สัตว์เลี้ยง (ตัว) 

มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

โคเนื้อ 33,490 1004.70 ๓๐,๕๔๗ ๙๑๖.๔๑ 37,172 ๑,๑๑๕.16 
กระบือ ๓๕๐ 12.25 ๑,๐๘๕ ๓๗.๙๗ 1,085 32.55 
สุกร ๑๘,๓๓๒ 146.65 ๑๕,๒๐๘ ๑๒๑.๖๖ 15,208 121.66 
ไก่ไข ่ 73,517 18.40 ๑๐๗,๙๑๗ ๒๖.๙๘ 73,104 16.08 
ไก่เนื้อ 32,931 5.92 ๕,๔๓๔ ๙๗๑.๙๗ 36,359 4.90 
ไก่พ้ืนเมือง 600,280 132.60 565,452 ๑๒๔.๔๐ 488,864 97.77 
เป็ด 232,943 38.43 ๑๕๕,๗๖๕ ๒๔.๙๒ 165,255 29.74 
แพะ 49,326 271.29 ๔๓,๙๐๕ ๒๔๑.๔๗ 44,398 120.76 
แกะ 4,165 16.70 ๑,๘๗๗ ๗.๕๐ 2,790 8.64 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 
  

  6.4  การบริการ 
        บริการด้านความปลอดภัย 
        จังหวัดยะลำ มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพำะในพ้ืนที่อ ำเภอเบตง กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว
อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยลดปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงและปัญหำอ่ืน  ๆ ที่จะตำมมำในอนำคต  
รวมไปถึงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบทั้งในเชิงรับและเชิงรุก โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 - ควบคุมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวและระบบดูแลสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว 
 - สร้ำงควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 - สร้ำงเครือข่ำยกำรข่ำวเพื่อควำมมั่นคง 
 - จัดตั้งระบบกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย  CCTV 

 6.5  การท่องเที่ยว 
        (1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
       สวนขวัญเมือง 
       เป็นสวนสำธำรณะกลำงเมืองยะลำ ดัดแปลงมำจำกสวนสำธำรณะพรุบำโกย อยู่ห่ำงจำก 
ศำลเจ้ำพ่อหลักเมืองประมำณ ๓๐๐ เมตร มีเนื้อที่ประมำณ ๒๐๗ ไร่ จัดให้เป็นสนำมกีฬำ สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของชำวเมือง โดยเฉพำะทะเลสำบ มีเนื้อท่ี ๖๙ ไร่ เนื่องจำกจังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่มีพ้ืนที่ทั้งหมด
เป็นป่ำเขำ ไม่มีชำยแดนทะเลเลย ทำงเทศบำลเมืองยะลำจึงได้จัดท ำชำยหำดจ ำลองขึ้น มีสนำมแข่งขันนกเขำชวำเสียง  
ซึ่งเป็นสนำมมำตรฐำนใหญ่ที่สุดในจังหวัดภำคใต้ โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ เป็นผู้ท ำพิธีเปิด “สวนขวัญเมือง” 
อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๒๙ 
    

   น้ าตกบูเก๊ะปิโล  หรือน้ าตกตะวันรัศมี    
   อยู่ระหว่ำงต ำบลบุดีกับต ำบลบันนังสำเรง อ ำเภอเมืองยะลำ ที่สันเขำลูกนี้มีน้ ำตกซึ่งตำมประวัติ
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเจ้ำผู้ครองนครเมืองรำมัน  ในสมัยที่เมืองชำยแดนภำคใต้ยังแยกตัวเป็น ๗ หัวเมือง อยู่ห่ำง
จำกทำงหลวงแผ่นดินสำยยะลำ - รำมัน ๑ กม. 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๒  

   ถ้ าคนโท 
   อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองยะลำประมำณ ๖ กิโลเมตร บนถนนสำยยะลำ - ยะหำด้ำนขวำมือ หรือถึงก่อน 
ถ้ ำคูหำภิมุขเพียง ๑ กิโลเมตร มีรถประจ ำทำงจำกตัวเมืองผ่ำนทุกครึ่งชั่วโมง เมื่อลงจำกรถแล้วเดินเข้ำไปตำมถนนเล็ก ๆ 
ประมำณ ๕๐ เมตร ผ่ำนป่ำละเมำะไปยังทิวเขำก ำปั่นอันเป็นที่ตั้งของถ้ ำส ำเภำทอง และถ้ ำคนโทเมื่อผ่ำน ถ้ ำส ำเภำทอง
แล้วเดินเลียบเชิงเขำไปอีก ๑๕ นำที จึงถึงถ้ ำคนโท ซึ่งเป็นถ้ ำที่มีควำมสวยงำม และใหญ่ที่สุดในภูเขำก ำปั่น เป็นภูเขำ
หินอ่อน ภำยในถ้ ำมีหินงอกสูงประมำณ ๑๒๐ เมตร มีลักษณะคล้ำยผู้หญิงนั่งสมำธิใคร ๆ เรียกเธอว่ำ “แม่นางมณโฑ” 
ซึ่งเพ้ียนมำจำกชื่อถ้ ำนั่นเอง นอกจำกนี้ยังเป็นแหล่งที่ขุดพบพระพิมพ์เก่ำแก่มำกมำย โดยเฉพำะพระพิมพ์อวโลกิเตศวร
แบบศรีวิชัย ซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่มีลักษณะดีและเนื้อสวยที่สุดในบรรดำที่ขุดพบได้ทั้งหมด 
 

   ถ้ าศิลป์ 
   ตั้งอยู่หมู่ ๒ ต ำบลหน้ำถ้ ำ ในเขตอ ำเภอเมือง ไม่ไกลจำกถ้ ำคูหำภิมุข กำรเดินทำงใช้เส้นทำง
เดียวกับวัดถ้ ำคูหำภิมุข แต่ต้องเดินทำงต่อไปอีก ๒ กิโลเมตร สภำพถนนลำดยำงจนถึงเชิงเขำ มีบันไดให้นักท่องเที่ยว
เดินขึ้นไปยังปำกถ้ ำโดยสะดวก (ปำกถ้ ำสูงจำกเชิงเขำ ๒๘ เมตร) จุดเด่นของถ้ ำศิลป์อยู่ที่ภำยในถ้ ำมีจิตรกรรมฝำผนัง 
ทั้งสมัยก่อนประวัติศำสตร์เป็นภำพคนล่ำสัตว์ เขียนด้วยสีด ำ และจิตรกรรมสมัยประวัติศำสตร์เป็นภำพพระพุทธ
ประวัติ ตอนธิดำพระยำมำรยั่วยวนพระพุทธเจ้ำ ภำพนี้มีขนำด ยำว ๘ เมตร สูง ๕ เมตร แต่สภำพของจิตรกรรม
ค่อนข้ำงลบเลือน จิตรกรรมนี้ได้รับกำรยกย่องว่ำมีอำยุเก่ำแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย และเป็นงำนศิลปกรรม  
สมัยศรีวิชัยชิ้นเดียวที่เป็นภำพจิตรกรรม กำรเข้ำชมแจ้งควำมจ ำนงต่อครูใหญ่โรงเรียนบันนังลูวำที่อยู่ใกล้ถ้ ำ  
ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษำกุญแจประตูถ้ ำ 
 

   น้ าตกตะวันรัศมี   
   เป็นน้ ำตกที่สวยงำมแตกต่ำงจำกน้ ำตกอ่ืน ๆ เพรำะเมื่อแสงแดดกระทบกับสำยน้ ำจะท ำให้ 
สีของหิน ใต้แอ่งน้ ำเป็นสีเหลืองสวยงำม น้ ำตกนี้ตั้งอยู่หมู่ ๖ อ ำเภอรำมัน ตั้งบนภูเขำบ้ำนบือมัง ห่ำงจำกตัวเมืองยะลำ
ประมำณ ๑๙ กิโลเมตร ใช้เส้นทำงยะลำ - โกตำบำรู ถนนลำดยำงตลอด ๑๕ กิโลเมตร เลี้ยวเข้ำต ำบลโกตำบำรู ถึง
ต ำบลท่ำเรือประมำณ ๒ กิโลเมตร เลี้ยวเข้ำถนนหมู่บ้ำนประมำณ ๒ กิโลเมตร จะถึงทำงเข้ำน้ ำตกเข้ำไปประมำณ ๕๐๐ เมตร 
 

   บึงน้ าใส 
   แหล่งก ำเนิดปลำมังกร อยู่ที่อ ำเภอรำมัน ห่ำงจำกตัวเมืองยะลำรำว ๒๖ กม. ผ่ำน อ.รำมัน ไปทำง 
อ.รือเสำะ ประมำณ ๘ กม. เลี้ยวซ้ำยจำกถนนใหญ่เข้ำสู่บ้ำนบึงน้ ำใสหมู่ที่ ๕ ต.ตะโละ - หะลอ อ.รำมัน ปลำชนิดนี้ 
มีมำกในแถบอินโดจีน มำเลเซีย และประเทศไทยตอนล่ำง  เชื่อกันว่ำใครเลี้ยงปลำมังกร จะมีโชคลำภ รำคำซื้อขำย
จึงค่อนข้ำงสูง 
   ถ้ ากระแชง 
   เป็นถ้ ำที่สวยงำมตำมธรรมชำติเพดำนของถ้ ำมีหินย้อยมำกมำย ถ้ ำที่อยู่ใกล้เคียงกับถ้ ำกระแชง             
อีก ๓ ถ้ ำ ได้แก่ ถ้ ำลูกอม ถ้ ำน้ ำลอด และถ้ ำพระ ถ้ ำเหล่ำนี้อยู่ในเขตอ ำเภอบันนังสตำ อยู่ห่ำงตัวจังหวัดยะลำ ๕๐ กม. 
ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอบันนังสตำ ๘ กม. ใช้เส้นทำงเดียวกับกำรไปเขื่อนบำงลำง ลักษณะเด่นของถ้ ำกระแชง คือ มีล ำธำร
ไหลผ่ำนลอดถ้ ำปำกถ้ ำเป็นโพรงขนำดใหญ่มองออกไปภำยนอกเห็นป่ำไม้ร่มรื่น และทิวทัศน์ งดงำมเหมำะส ำหรับ
ท่องเที่ยวพักผ่อน 
 
 
 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๒๓ 

   น้ าตกกือลอง (สุขทาลัย) 
   อยู่ในนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ อ ำเภอบันนังสตำ ขนเขำปกโย๊ะ เขำนี้เป็นที่ตั้งสถำนี
ถ่ำยทอดสัญญำณห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ ๔๐ กม. ตำมเส้นทำงสำยยะลำ - เบตง แยกซ้ำยเข้ำทำงลูกรังอีก
ประมำณ ๘ กม. น้ ำตกนี้ถูกค้นพบเมื่อปี ๒๕๐๗ ประกอบด้วย น้ ำตก ๕ ชั้น สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
ทรงประทำนนำมน้ ำตกแห่งนี้ว่ำ “น้ าตกสุขทาลัย” มีทิวทัศน์ที่สวยงำมมำกเหมำะส ำหรับเล่นน้ ำในแอ่งน้ ำ 
และพักรับประทำนอำหำร ณ ศำลำที่สร้ำงไว้ 
 

   ถ้ าทะลุ  
   อยู่ในเขตต ำบลถ้ ำทะลุ อ ำเภอบันนังสตำ ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงตำมเส้นทำงหลวง 
สำยยะลำ - บันนังสตำ - เบตง และมีทำงแยกสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ ำทะลุอยู่ขวำมือ จุดเด่น คือ ถ้ ำหินปูนซึ่งทะลุลอด
ไปอีกด้ำนหนึ่งของภูเขำที่มีศำลประดิษฐำนรูปปั้นเจ้ำแม่กวนอิม อันเป็นที่เคำรพสักกำระของชำวไทย เชื้อส ำยจีน 
ในจังหวัดยะลำและพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยเฉพำะในช่วงเดือนยี่ทำงจันทรคติของจีน ซึ่งจัดให้มีเทศกำลกินเจขึ้นที่บริเวณ
ศำลแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวและผู้นับถือศรัทธำเจ้ำแม่กวนอิมเดินทำงมำร่วมสักกำระ และกินเจมำกกว่ำในช่วงอ่ืน ๆ 
ของปี 
   เขื่อนบางลาง 
   กั้นแม่น้ ำปัตตำนี ที่บริเวณบ้ำงบำงลำง ต ำบลเขื่อนบำงลำง อ ำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ  
ห่ำงจำกตัวอ ำเภอเมือง ๕๘ กิโลเมตร ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถม แกนดินเหนียว มีควำมสูง ๘๕ เมตร สันเขื่อนยำว 
๔๓๐ เมตร กว้ำง ๑๐ เมตร อ่ำงเก็บน้ ำมีควำมจุ ๒๖๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่รับน้ ำเหนือเขื่อน ๒,๐๘๐ ตำรำงกิโลเมตร 
 
   ป่าฮาลา – บาลา 
   หรือสวนป่ำพระนำมำภิไธย (ส่วนที่ ๒) เป็นป่ำดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ พืชพันธุ์สัตว์
นำนำชนิด มีพ้ืนที่ขนำดใหญ่อยู่ในแนวรอยต่อระหว่ำงจังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส นอกจำกนั้นยังเป็นต้นก ำเนิด 
ของแหล่งน้ ำในเขื่อนบำงลำง และนักท่องเที่ยวที่สนใจจะศึกษำกำรเดินป่ำธรรมชำติ กำรนั่งเรือ ล่องแพ ตกปลำ  
สำมำรถติดต่อได้ที่ กองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๔๔๕ ถนนสุขยำงค์ อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
 

   วนอุทยานน้ าตกธารโต 
   อยู่ที่ต ำบลแม่หวำด อ ำเภอธำรโต เป็นวนอุทยำนและป่ำสงวน มีเนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ เป็นน้ ำตก  
ที่สวยงำมลดหลั่นกันลงมำถึง ๙ ชั้น ห่ำงจำกตัวเมืองออกไปตำมถนนยะลำ - เบตง ประมำณ กม.ที่ ๕๗ - ๕๘  
มีทำงลูกรังแยกเข้ำไป ๒ กิโลเมตร ประกำศเป็นวนอุทยำน เมื่อวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๐๓  
 

   น้ าตกละอองรุ้ง 
   เป็นน้ ำตกท่ีตั้งอยู่ระหว่ำงเขตติดต่ออ ำเภอธำรโตและอ ำเภอเบตงห่ำงจำกจังหวัดยะลำประมำณ  
๙๐ กิโลเมตร ใช้เส้นทำงยะลำ - เบตง ถนนลำดยำงตลอด ก่อนถึงอ ำเภอเบตงประมำณ ๔๐ กิโลเมตร จะมีถนน 
ดินแยกเข้ำน้ ำตก ประมำณ ๑๐๐ เมตร น้ ำตกแห่งนี้มีควำมงดงำมอันเกิดจำกละอองน้ ำตกกระทบแสงแดด  
มองเห็นเป็นสีรุ้งอยู่เบื้องล่ำงริมภูผำ บริเวณร่มรื่นตลอดทั้งวัน 
 

   บ่อน้ าร้อน 
   เป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติอย่ำงหนึ่งของเบตงที่มีน้ ำพุเดือดขึ้นมำจำกพ้ืนดินในหมู่บ้ำนนะเรำะปะไร  
ต ำบลตำเนำะ - แมเรำะ ห่ำงจำกอ ำเภอเบตงประมำณ ๔ กิโลเมตร แยกขวำเข้ำไปอีก ๖ กิโลเมตร ตรงจุดบริเวณ 
ที่น้ ำเดอืดสำมำรถต้มไข่สุกภำยใน ๗ นำที และเชื่อกันว่ำน้ ำแร่นี้สำมำรถรักษำโรคผิวหนังได้ 
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  ๒๔  

  (2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน 
   พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาถ้ าภิมุข (วัดหน้าถ้ า) 
   ตั้งอยู่ที่ต ำบลหน้ำถ้ ำ อ ำเภอเมือง ไปตำมเส้นทำงยะลำ - หำดใหญ่ ห่ำงจำกตัวเมือง ๖ กิโลเมตร 
ตำมเส้นทำงไปสู่อ ำเภอยะหำ ชำวบ้ำนทั่วไปเรียกว่ำวัดหน้ำถ้ ำ เพรำะภำยในวัดนี้มีถ้ ำใหญ่แห่งหนึ่ง มีพระพุทธไสยำสน์
ของโบรำณขนำดใหญ่ประดิษฐำนอยู่ภำยใน สันนิษฐำนว่ำสร้ำงมำแต่ปี พ.ศ.  ๑๓๐๐ เป็นพระพุทธไสยำสน์สมัยศรี
วิชัย มีขนำดควำมยำว ๘๑ ฟุต ๑ นิ้ว เชื่อกันว่ำเดิมเป็นปำงนำรำยณ์บรรทมสินธุ์ เพรำะมีภำพนำคแผ่พังพำนปก
พระเศียร  ต่อมำจึงได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธไสยำสน์แบบหินยำน พระพุทธไสยำสน์วัดหน้ำถ้ ำแห่งนี้ชำวภำคใต้ถือว่ำ
เป็นปูชนียสถำน ที่ส ำคัญ ๑ ใน ๓ ของดินแดนภำคใต้ คือ พระบรมธำตุเมืองนครฯ พระธำตุไชยำที่สุรำษฎร์ธำนี 
และพระพุทธไสยำสน์ วัดหน้ำถ้ ำ นอกจำกนี้ภำยในถ้ ำยังมีหินงอกหินย้อยสวยงำม ในบริเวณใกล้ ๆ กัน มีถ้ ำอีกแห่งหนึ่ง 
เรียกว่ำ ถ้ ำมืด ซึ่งภำยในมีหินงอกหินย้อยเป็นรูปลักษณะต่ำง ๆ เช่น ม่ำน เศียรช้ำงเอรำวัณ ฯลฯ มีน้ ำเย็นสะอำด
ไหลจำกโขดหินธรรมชำติ   มีไฟฟ้ำติดตั้งเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกสบำยแก่นักท่องเที่ยวที่จะชมถ้ ำมืดแห่งนี้ 
 

   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
   เป็นที่ตั้งของหลักเมืองจังหวัดยะลำ  ซึ่งเป็นที่เคำรพนับถือของประชำชนชำวจังหวัดยะลำ  
ตั้งอยู่ใจกลำง วงเวียนหน้ำศำลำกลำงจังหวัด พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
พระรำชทำนยอดเสำหลักเมืองให้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๐๕ ภำยในศำลประดิษฐำนเสำหลักเมือง ซึ่งสร้ำง 
ด้วยแก่นไม้ชัยพฤกษ์ สูง ๕๐ เซนติเมตร วัดโดยรอบที่ฐำน ๔๓ นิ้ว ที่ปลำย ๓๖ นิ้ว พระเศียรยอดเป็นรูปพรหม 
จตุรพักตร์และเปลวไฟ บริเวณโดยรอบเป็นสวนสำธำรณะ ร่มรื่น สวยงำม เป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจของประชำชน
ทั่วไป จะมีกำรจัดงำนสมโภชเจ้ำพ่อหลักเมือง ระหว่ำงวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภำคม ของทุก ๆ ปี 
 

   พระมหาธาตุเจดีย์  พระพุทธธรรมประกาศ 
   ตั้งอยู่ที่วัดพุทธำธิวำส ถนนรัตนกิจ องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขำ มีควำมกว้ำง ๓๙ เมตร  
สูง ๓๙.๙ เมตร  เป็นมหำธำตุเจดีย์ที่สวยงำม และใหญ่ที่สุดในภำคใต้ ภำยในพระมหำธำตุเจดีย์บรรจุพระบรม
สำรีริกธำตุ ศิลปะกำรก่อสร้ำงเป็นสถำปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ 
 

   มัสยิดกลางจังหวัดยะลา 
   เป็นมัสยิดใหญ่ประจ ำจังหวัดยะลำ ตั้งอยู่ด้ำนซ้ำยของถนนสำยยะลำ - ปัตตำนี ในเขตเทศบำล
เมืองยะลำ โดยผ่ำนบริเวณท่ีทำงรถไฟฟ้ำตัดข้ำมถนนไปเพียง ๒๐๐ เมตร มัสยิดแห่งนี้เพิ่งสร้ำงเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  
รูปทรงงดงำม เป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวันออกที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่ำไว้ได้อย่ำงกลมกลืน ด้ำนหน้ำเป็น
บันไดกว้ำง สูงประมำณ ๓๐ ขั้น ทอดสู่ลำนชั้นบน หลังคำทรงสี่เหลี่ยม มีโดมใหญ่อยู่กลำง 
 

    (3)  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม 
     สวนสาธารณะสนามช้างเผือก 
     สนำมโรงพิธีช้ำงเผือก ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองยะลำ มีพ้ืนที่ ๘๐ ไร่ เคยใช้เป็นสถำนที่ประกอบ 
พิธีน้อมเกล้ำฯ ถวำยช้ำงเผือก “พระเศวตสุรคชาธาร” แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 
๙ มีนำคม ๒๕๑๑ ปัจจุบันได้รับกำรตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ประดับไว้อย่ำงสวยงำม มีสระน้ ำ มีศำลำ  
กลำงน้ ำ รูปปั้นจ ำลองของสัตว์ต่ำง ๆ หลำยชนิด ประชำชนนิยมไปพักผ่อนในยำมว่ำงเป็นจ ำนวนมำก และ 
ในช่วงปิดภำคเรียนฤดูร้อน เทศบำลจัดให้มีกำรแสดงดนตรีเพ่ือให้ประชำชน ไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนสำธำรณะ
ได้รับควำมเพลิดเพลินอีกด้วย 
 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๒๕ 

    อ าเภอเบตง 
    เบตงเมืองในหมอก เมื่อดูแผนที่ประเทศไทยแล้ววัดระยะทำงจำกจุดเริ่มต้นกรุงเทพมหำนคร  
ลงไปทำงใต้สุดเป็นระยะทำงไกลสุดผืนแผ่นดินไทยตรงจุดที่เป็นแหลมยื่นเข้ำไปในประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย อำณำ
บริเวณนั้น คือ “เบตง” เป็นอ ำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลำ ภูมิประเทศในเขตเทศบำลเมืองเบตงมีภูเขำปกคลุมอยู่ทั่วไป 
บำงคนเรียกอ ำเภอเบตงว่ำ “เมืองในหมอก” ช่วงเช้ำจะมีหมอกปกคลุมไปทั่วทั้งอ ำเภอเบตงเป็นเมืองชำยแดน 
ที่น่ำเที่ยวเมืองหนึ่ง เพรำะมีคนเกือบทุกชำติทุกภำษำพักอยู่ในเบตงโดยเฉพำะในเขตเทศบำล มีคนจีนมำอำศัยอยู่
หลำยพวก เช่น คนกวำงใส กวำงตุ้ง ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว ฯลฯ ส่วนคนไทยมีทั้งไทยเหนือ ไทยใต้  ไทยกลำงทุกภำค  
นอกจำกนี้ก็มีไทยอิสลำม ตลอดจนชำวญี่ปุ่น เกำหลี และฝรั่งชำติต่ำง ๆ  เขำ้มำท ำค้ำขำยผู้ที่มีควำมสนใจด้ำนภำษำ 
แล้วจะเรียนรู้ได้หลำยภำษำทีเดียว โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ ชำวเบตงมีโอกำสใช้มำกเพรำะเป็นเมืองชำยแดน  
มีแขกชำวต่ำงประเทศเข้ำออกเป็นประจ ำ และชำวเบตงก็มีโอกำสออกต่ำงประเทศด้ำนมำเลเซีย สิงค์โปร์ ชำวเบตง 
เป็นคนขยันในกำรประกอบอำชีพมีควำมเป็นอยู่ดี มีควำมสำมัคคี รักควำมสงบ 
 

    อุโมงค์เบตง 
    ตั้งอยู่หมู่ ๒ บ้ำนปิยะมิตร ๑ ต ำบลตะเนำะแมเรำะ เข้ำทำงเดียวกับบ่อน้ ำร้อนเบตง อยู่ถัดจำก
น้ ำตกอินทรสร ไปอีก ๓ กิโลเมตร เป็นอุโมงค์ดินซึ่งอดีตขบวนกำรโจรคอมมิวนิสต์มลำยำ (จคม.) สร้ำงข้ึนบนเนินเขำ
ในป่ำทึบส ำหรับเป็นฐำนปฏิบัติกำรต่อสู้ทำงกำรเมือง ปัจจุบันเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ที่น่ำสนใจ  
อีกแห่งหนึ่ง 
 

   ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
   ตั้งอยู่ที่อ ำเภอเบตงในเขตเทศบำลมุมถนนสุขยำงค์ สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  ๒๔๖๗ โดยคุณสงวน  
จิระจินดำ อดีตนำยไปรษณีย์โทรเลข อ ำเภอเบตง เพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์ของอ ำเภอเบตงในเรื่องกำรติดต่อสื่อสำร
ลักษณะของตู้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นรูปกลมทรงกระบอก แยกได้เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนฐำนและส่วนตัวตู้ 
ส่วนสูงของตู้ คือ ๒๙๐ เซนติเมตร นับจำกฐำนขึ้นไปรวมควำมสูงของตู้ด้วย วัดได้ ๓๒๐ เซนติเมตร ปัจจุบัน 
ตู้ไปรษณีย์ใบนี้ยังใช้งำนอยู่ 
   สวนสาธารณะเทศบาลต าบลเบตง 
   สวนสำธำรณะแห่ งนี้ มี พ้ืนที่ประมำณ ๑๒๐ ไร่  ตั้ งอยู่บนเนิน เขำกลำง เมือง เบตง 
เป็นจุดชมทัศนียภำพ มุมกว้ำงของเมืองเบตง ภำยในสวนร่มรื่นไปด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกนำนำพันธุ์ นอกจำกนั้นแล้ว  
ยังมีสิ่งที่น่ำสนใจ ได้แก่ สวนนก สวนสัตว์ สถำนที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ สวนสุขภำพ เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ  
ของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองเบตง 
   หมู่บ้านซาไก 
   อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ ต ำบลบ้ำนแหร อ ำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ ห่ำงจำกตัวจังหวัดยะลำไปทำงเบตง
ประมำณ ๘๐ กม. และห่ำงจำกถนนใหญ่ลึกเข้ำไปกลำงขุนเขำประมำณ ๔ กม. เป็นที่อยู่อำศัยของชนพ้ืนเมืองที่เรำ
นิยมเรียกว่ำ “เงาะ” หรือ “เงาะซาไก” บ้ำนเรือนของซำไกสร้ำงด้วยไม้ไผ่มุงหลังคำจำก มีประมำณ ๒๐ - ๓๐ หลังคำเรือน 
มีอำชีพในกำรท ำไร่และหำของป่ำ ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำหมู่บ้ำนแห่งนี้ โดยกรมประชำสงเครำะห์รวบรวมให้อยู่ใน
บริเวณเดียวกันได้ จ ำนวน ๒๑ ครอบครัว ๕๒ คน ได้จัดสร้ำงบ้ำนให้อยู่อำศัยที่ดีขึ้น ปลูกยำงพำรำพันธุ์ดีให้จ ำนวน 
๓๐๐ ไร่ และได้กรำบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ขอใช้ค ำว่ำ “ศรีธารโต” ให้ทุกคนใช้เป็นนำมสกุล 
เด็ก ๆ สำมำรถเรียนรู้ และมีกำรศึกษำที่ก้ำวหน้ำมำกขึ้น มีครูจำกจังหวัดและเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจตระเวนชำยแดนเข้ำ
ไปให้ควำมรู้ ท ำให้ชำวซำไกมีควำมเจริญขึ้นมำก 
 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๖  

 6.6  อุตสาหกรรม 
      จังหวัดยะลำ มีโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕61 

จ ำนวนทั้งสิ้น 324 โรง เงินลงทุนรวม 11,594 ล้ำนบำท และมีคนงำน จ ำนวน 6,883 คน โดยจ ำแนกตำมขนำด
เงินลงทุนและแรงงำน แยกตำมอ ำเภอได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 34  แสดงจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมแบ่งตำมขนำดในแต่ละอ ำเภอ 

 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนโรงงาน 

ขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) ขนาดใหญ่ (L) รวมท้ังสิ้น 

1 เมืองยะลำ 141 10 10 16 
2 เบตง 47 8 3 58 
3 บันนังสตำ 9 3 1 13 
4 ธำรโต 5 0 0 5 
 ยะหำ 7 0 0 7 
6 รำมัน 68 1 1 70 
7 กำบัง 3 0 0 3 
8 กรงปินัง 7 0 0 7 

รวม 287 22 15 324 
 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 
หมำยเหตุ โรงงำนขนำดเล็ก (S) หมำยถึง โรงงำนท่ีมีเงินลงทุนน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท และ คนงำนน้อยกว่ำ 50 คน 
            โรงงำนขนำดใหญ่ (L) หมำยถึง โรงงำนท่ีมีเงินลงทุนมำกกว่ำ 200 ล้ำนบำท หรือ คนงำนมำกกว่ำ 200 คน 
ตารางท่ี 35 แสดงจ ำนวนโรงงำนแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
 

กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 
(โรงงาน) 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

ผลิตภัณฑ์จำกพืช 70 78.02 111 1,078.00 
อุตสำหกรรมอำหำร 29 203.59 239 4,005.36 
อุตสำหกรรมเครื่องดื่ม 2 25.86 44 1,058.89 
อุตสำหกรรมเครื่องแต่งกำยยกเว้นรองเท้ำ 1 35.00 250 50.60 
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 55 542.98 2,077 50,057.36 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งฯ 15 487.91 860 8,969.90 
ผลิตกระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ 1 7.90 18 89.00 
กำรพิมพ์ กำรเย็บเล่ม ท ำปกหรือกำรท ำแม่พิมพ์ 6 8.70 43 86.79 
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 2 3.40 8 18.50 
ผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียม 2 33.00 12 830.56 
ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 22 1,480.78 1,581 26,759.43 
ผลิตภัณฑ์พลำสติก 1 3.90 5 238.85 
ผลิตภัณฑ์อโลหะ 21 339.85 442 6,270.38 
ผลิตโลหะขั้นมูลฐำน 1 0.68 15 150.60 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 12 34.65 83 731.44 
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 12 28.84 87 555.14 
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ 1 0.84 4 20.37 
ผลิตยำนพำหนะและอุปกรณ์รวมทั้งกำรซ่อมฯ 17 241.19 165 580.45 
กำรผลิตอื่นๆ 54 8,036.96 839 534,030.43 

รวม 324 11,594.03 6,883 635,582.05 
ที่มำ : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๒๗ 

 

 
ที่มำ : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ   

ภาพที่ 4 แสดงจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
 

จ ำนวนโรงงำนในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ (ณ เดือนธันวำคม) อยู่ในภำวะชะลอตัว อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์
ควำมไม่สงบในพ้ืนที่  ตลอดจนกำรประกำศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดยะลำที่ เป็นข้อจ ำกัด ท ำให้กำรลงทุน
ภำคอุตสำหกรรมบำงประเภทไม่สำมำรถประกอบกิจกำรได้ในหลำยพ้ืนที่ แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำจำกเงิน
ลงทุน จะพบว่ำ อุตสำหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่มีแนวโน้มเป็นอุตสำหกรรมขนำดใหญ่  เห็นได้จำกทิศทำงกำรลงทุนของ
ผู้ประกอบกำรที่หันมำลงทุนในกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำชีวมวลมำกขึ้น ซึ่งสอดรับกับสภำพพ้ืนที่ที่มีเศษไม้ยำงพำรำ 
ที่เป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตและยังสอดคล้องนโยบำยด้ำนพลังงำนทดแทนที่รัฐบำลให้กำรสนับสนุนกำรผลิตและ
กำรใช้พลังงำนทดแทนโดยเฉพำะกำรพัฒนำเชื้อเพลิงชีวภำพและชีวมวล 

 

ตารางท่ี 36 อุตสำหกรรมที่สร้ำงรำยได้ให้กับจังหวัด 3 ล ำดับแรก 
 

ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวน  

(โรง) 
สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า  

(ล้านบาท/ปี) 

1 ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 22 12,000 

2 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 55 3,000 

3 กำรผลิตอื่นๆ (เฉพำะโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ 7 2,000 

ที่มำ : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 
 

    1) อุตสาหกรรมยาง เป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงรำยได้มำกที่สุด คือ ไม่น้อยกว่ำ 12,000 ล้ำนบำท/ปี 
จังหวัดยะลำมีกำรปลูกยำงกว่ำ 1.3 ล้ำนไร่ มีผลผลิตต่อปีไม่น้อยกว่ำ 3 แสนตัน มีโรงงำนแปรรูปยำงที่ได้รับ
อนุญำตทั้งสิ้น 22 โรง เงินลงทุน 1,480 ล้ำนบำท คนงำน 1,581 คน ปัจจุบันมีโรงงำนที่เปิดเดินเครื่องผลิต 
เพียง 13 โรง ก ำลังกำรผลิตรวม 174,989 ตัน/ปี ส่วนใหญ่เป็นกำรแปรรูปยำงขั้นกลำงเพ่ือส่งออกเป็นหลัก  
มีลูกค้ำที่ส ำคัญ ได้แก่ จีน มำเลเซีย และสหรัฐอเมริกำ  

     2) อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงรำยได้มำกรองจำกอุตสำหกรรมยำง คือ            
ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ล้ำนบำท/ปี จังหวัดยะลำมีกำรตัดโค่นไม้ยำงพำรำ ประมำณ 24,000 ไร่/ปี คิดเป็นปริมำตร 
ไม้ ไม่น้อยกว่ำปีละ 912,000 ลบ.ม. มีโรงงำนแปรรูปไม้ท่ีได้รับอนุญำตทั้งสิ้น 55 โรง เงินลงทุน   542 ล้ำนบำท 
คนงำน 2,077 คน ปัจจุบันมีโรงงำนที่เปิดเดินเครื่องผลิตเพียง 28 โรง ก ำลังกำรผลิตรวม 357,395 ลบ.ม./ปี 
เป็นกำรแปรรูปเป็นไม้ยำงพำรำท่อน และอัดอบน้ ำยำ มีลูกค้ำที่ส ำคัญ ได้แก่ โรงงำนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 
ส่วนตลำดส่งออกท่ีส ำคัญ ได้แก่ จีน และมำเลเซีย  

 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๘  

     3) โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า (จัดอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืนตำมกำรจ ำแนกกลุ่มอุตสำหกรรม)  
เป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงรำยได้ต่อปี ไม่น้อยกว่ำ 2,000 ล้ำนบำท จังหวัดยะลำมีโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำที่ได้รับอนุญำต
ทั้งสิ้น จ ำนวน 7 โรง เงินลงทุน 7,691 ล้ำนบำท คนงำน 559 คน แบ่งเป็นประเภทพลังงำนน้ ำ จ ำนวน 1 โรง  
ใช้กระแสน้ ำจำกเขื่อนในกำรผลิต และประเภทพลังงำน ควำมร้อนจำกเชื้อเพลิงชีวมวล จ ำนวน 6 โรง ใช้วัตถุดิบ
จำกเศษไม้ยำงพำรำเป็นหลัก แตป่ัจจุบันมีกำรเดินเครื่องผลิตเพียง 3 โรง ผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ 130 เมกะวัตต์/ชม. 
อีก 4 โรง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง คือ บริษัท เบตง กรีนเพำเวอร์  จ ำกัด , บริษัท พี ซี เบตง กรีนเอนเนอร์ยี่ 
จ ำกัด , บริษัท ทีพีซีเอช 1 จ ำกัด และบริษัท ทีพีซีเอช 2 จ ำกัด เป็นโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล 
 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
        ข้อมูลพื้นฐานการค้าชายแดนไทยกับประเทศมาเลเซีย ด้านจังหวัดยะลา 

       จังหวัดยะลำ มีช่องท ำกำรค้ำกับประเทศมำเลเซีย จ ำนวน 1 แห่ง คือ ด่ำนศุลกำกรเบตง อ ำเภอเบตง   
ซึ่งอยู่ทำงตอนใต้สุดของประเทศไทย ภูมิประเทศมีลักษณะยื่นเข้ำไปในประเทศมำเลเซีย โดยมีทิศตะวันตก ทิศใต้ 
และทิศตะวันออกบำงส่วนติดต่อกับประเทศมำเลเซีย ดังนี้  

ทิศใต้  จดอ ำเภอโกร๊ะ และอ ำเภอกริก ประเทศมำเลเซีย 
ทิศตะวันออก จดอ ำเภอกริก ประเทศมำเลเซีย 
ทิศตะวันตก  จดอ ำเภอบำลิ่ง ประเทศมำเลเซีย 
 

เนื่องจำกอ ำเภอเบตง อยู่ห่ำงไกลจำกจังหวัดและเส้นทำงจำกจังหวัดที่จะไปอ ำเภอเบตง มีลักษณะ
คดเคี้ยวเลี้ยวไปตำมไหล่เขำมำกมำยหลำยช่วง ประกอบกับภูเขำสลับซับซ้อน ท ำให้กำรคมนำคมขนส่งไม่สะดวก
ต้องใช้เวลำเดินทำงนำนประมำณ 3 ชั่วโมง ทั้งที่มีระยะทำงเพียงแค่ 140 กิโลเมตร ซึ่งท ำให้เป็นอุปสรรค  
ในกำรขนส่งสินค้ำและส่งผลกระทบให้กับสินค้ำน ำเข้ำ-ส่งออก ไปยังประเทศมำเลเซียที่ผ่ำนด่ำนศุลกำกรเบตง  
มีปริมำณและมูลค่ำ น้อยกว่ำภำวะกำรค้ำระหว่ำงประเทศจึงไม่คึกคักเท่ำที่ควร เมื่อเทียบกับกำรน ำเข้ำ  - ส่งออก 
ทำงด่ำนศุลกำกรอ่ืนๆ และมูลค่ำกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำผ่ำนด่ำนศุลกำกรเบตง ในแต่ละเดือนจึงมีน้อย  
เมื่อเปรียบเทียบกับกำรซื้อขำยสินค้ำทำงด่ำนศุลกำกรอ่ืนๆ 
 จุดผ่านแดนระหว่างจังหวัดยะลากับประเทศมาเลเซีย ด่ำนศุลกำกรเบตง ที่ตั้งเทศบำลเมืองเบตง  
อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ ติดกับประเทศมำเลเซียที่ เมืองเปิงกำลันฮูลู (โกร๊ะ) รัฐเปรัค 
 การขนส่ง โดยทำงรถยนต์ ใช้เส้นทำงหลวงหมำยเลข 410 เชื่อมกับทำงหลวงของมำเลเซีย
หมำยเลข 77 ซึ่งเส้นทำงนี้สำมำรถเชื่อมกับด่ำนศุลกำกรสะเดำ จังหวัดสงขลำ และด่ำนศุลกำกรสุไหงโก -ลก  
จังหวัดนรำธิวำส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๒๙ 

         สถานการณ์การค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย (ผ่านด่านศุลกากรเบตง)  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 37 แสดงสถิติกำรน ำเข้ำ – ส่งออก ผ่ำนด่ำนศุลกำกรในจังหวัดยะลำ 
 

มูลค้าการค้ารวม สง่ออก น าเข้า ดุลการค้า มูลค้าการค้ารวม สง่ออก น าเข้า ดุลการค้า มูลค้าการค้ารวม สง่ออก น าเข้า ดุลการค้า

ตุลาคม 405.04 394.18 10.86 383.32 276.20 260.42 15.78 244.64 174.70 166.56 8.14 158.42

พฤศจิกายน 339.15 328.93 10.22 318.71 223.57 211.77 11.80 199.97 132.83 127.42 5.41 122.01

ธนัวาคม 399.58 387.82 11.76 376.06 256.95 244.50 12.45 232.05 182.89 134.38 8.51 165.87

มกราคม 407.33 377.28 30.05 347.23 216.50 204.58 11.92 192.66 10.05 179.03 11.02 168.01

กุมภาพันธ์ 386.11 371.27 14.84 356.43 211.15 201.21 9.94 191.27 190.15 184.39 5.76 178.63

มีนาคม 298.66 288.75 9.91 278.48 204.73 197.11 7.62 189.49 166.87 160.54 6.33 154.21

เมษายน 336.46 325.38 11.08 314.30 267.53 264.40 3.13 261.27 255.13 247.13 8.00 239.13

พฤษภาคม 221.19 204.14 17.05 187.09 234.44 223.87 8.57 215.30 220.67 215.93 4.74 211.19

มิถุนายน 246.39 236.42 9.97 226.45 190.44 139.60 10.84 186.76 233.54 220.23 13.31 206.92

กรกฎาคม 253.04 236.73 16.31 220.42 295.14 285.92 9.22 276.70 235.95 225.30 10.65 214.65

สงิหาคม 243.28 226.19 17.09 209.10 257.81 244.37 13.44 230.93 226.19 216.83 9.36 207.47

กันยายน 342.32 331.59 10.73 320.86 238.70 228.30 10.40 217.90 219.16 210.79 8.37 202.42

    ยอดรวม 3,878.55 3,708.68 169.87 3,538.45 2,873.16 2,706.05 125.11 2,638.94 2,248.13 2,288.53 99.60 2,228.93

หน่วย : ลา้นบาท

สถิติการน าเข้า - สง่ออก ผ่านด่านศุลกากรในเขตจังหวัดยะลา

จ าแนกตามปีงบประมาณ 2557-2561

เดือน
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559

 
ที่มำ : ด่ำนศุลกำกรเบตง 

 

ตารางท่ี 38 แสดงสถิติกำรน ำเข้ำ – ส่งออก ผ่ำนด่ำนศุลกำกรในจังหวัดยะลำ  
 

มูลค้าการค้ารวม สง่ออก น าเข้า ดุลการค้า มูลค้าการค้ารวม สง่ออก น าเข้า ดุลการค้า

ตุลาคม 183.95 175.54 8.41 167.13 316.89 307.99 8.90 299.00

พฤศจิกายน 311.11 303.56 7.55 296.01 339.07 330.65 8.42 322.22

ธนัวาคม 325.33 314.35 10.98 303.37 379.90 374.05 5.85 328.20

มกราคม 255.61 247.47 8.14 239.33 295.83 284.44 11.39 273.05

กุมภาพันธ์ 345.21 335.59 9.62 325.97 305.34 298.45 6.89 291.56

มีนาคม 464.50 452.73 11.77 440.96 330.31 318.17 12.14 306.03

เมษายน 284.89 276.41 8.48 267.93 341.50 336.57 4.93 331.64

พฤษภาคม 355.24 342.99 12.25 330.74 337.06 320.84 16.22 304.62

มิถุนายน 258.01 250.89 7.12 243.77 292.48 284.02 8.46 275.56

กรกฎาคม 401.03 385.94 15.09 370.55 372.53 356.70 15.83 340.87

สงิหาคม 402.44 390.57 11.87 378.70

กันยายน 289.70 279.26 10.44 268.82

    ยอดรวม 3,877.02 3,755.30 121.72 3,633.28 184.78 5,488.98 5,304.21 5,673.76

เดือน
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

 
 ที่มำ : ด่ำนศุลกำกรเบตง 

  
 
 
 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๐  

 กลุ่มอาขีพ 
 

ตารางท่ี 39 รำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลำ 
 

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

1 กลุ่ม YALA Bird cage city 
87  ซ.2 ถ.จำรูพัฒนำ ต.สะเตง 
อ.เมือง จ.ยะลำ 95000  
โทร 08-7680-7090 

ผลิตภัณฑ์
ประดิษฐ์จำกไม ้

45/2557 

ป ร ะ เ ภ ท ใ ช้ ง ำ น
ทั่วไป 

62313-
703/45 

2 ส.ค. 
2559 

1 ส.ค. 
2562 

2 กลุ่มกลึงไม้และเฟอร์นิเจอร์ 
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หน้ำถ้ ำ  
อ.เมือง จ.ยะลำ95000 
โทร 08-9974-8427 

ผลิตภัณฑ์
ประดิษฐ์จำกไม ้

45/2557 

ป ร ะ เ ภ ท ใ ช้ ง ำ น
ทั่วไป 

64880-
748/45 

21 เม.ย. 
2560 

20 เม.ย. 
2563 

3 กลุ่มกะลำมะพร้ำว 
36/2 ถ.กำแป๊ะกอตอ 1  
ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลำ   
95110  
โทร 08-4466-5847 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์จำก
กะลำมะพร้ำว 

8/2560 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำ ก
กะลำมะพร้ำว 

40-5/8 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

4 กลุ่มก ำแพงแก้ว 
7/8 ถ.พระไพศำลประชำนำถ 
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ  
95000 โทร 08-6960-9085 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ดอกไม้ประดิษฐ์
จำกวัสดแุปรรูป 

25/2546 

ดอกไม้ประดิษฐ์จำก
ผ้ำใยบัว 

8-1/25 
(ยล) 

7 ก.ค. 
2560 

17 มิ.ย. 
2562 

5 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงและ
ผลิตภัณฑ์ยำงตำช ี
65/3 ม.1 ต.ตำชี อ.ยะหำ  
จ.ยะลำ 95120  
โทร 08-1098-5623 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์จำก
ยำงธรรมชำต ิ
360/2559 

ผลิตภัณฑ์จำกยำง
ธรรมชำติ 

39-1/360 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

6 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงและ
ผลิตภัณฑ์ยำงตำช ี
65/3 ม.1 ต.ตำชี อ.ยะหำ  
จ.ยะลำ 95120  
โทร 07-327-1309 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์จำก
ยำงธรรมชำต ิ
360/2559 

ผลิตภัณฑ์จำกยำง
ธรรมชำติ 

48-2/360 
(ยล) 

12 มิ.ย. 
2561 

11 มิ.ย. 
2564 

 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0045_57(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0045_57(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0008_60(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps25_46.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0360_59(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0360_59(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4).pdf


 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๓๑ 

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 
รายละเอียดผลติภัณฑท์ี่

ได้รับการรับรอง 
เลขที ่

ใบรบัรอง 
วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

7 กลุ่มคนรักว่ำวยะลำ 
35/13 ม.7 ต.บุดี อ.เมือง  
จ.ยะลำ 95000  
โทร 09-0416-7660 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ภำพประดิษฐ์
จำกวัสดุผสม 
224/2547 

ภำพประดิษฐ์จำกวัสดุ
ผสม 

20-1/224 
(ยล) 

20 ก.ย. 
2560 

19 ก.ย. 
2563 

8 กลุ่มเคร่ืองหนังสันกำลำคีรี 
74/36 ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลำ 95000  
โทร 073-21-5889 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์
ประดิษฐ์จำก

หนังแท ้
595/2559 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จำก
หนังแท้ 

47-1/595 
(ยล) 

3 เม.ย. 
2561 

2 เม.ย. 
2564 

9 กลุ่มงำนแปรรูปผลผลิต
กำรเกษตร 505 ม.11   
ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตำ  
จ.ยะลำ 95130  
โทร 08-6286-7502 

ผักและผลไม้
ทอดกรอบ 

1038/2554 

ผักและผลไม้ทอดกรอบ 13-
1/1038 

(ยล) 

7 ก.ค. 
2560 

6 ก.ค. 
2563 

10 กลุ่มจักรสำนบ้ำนหัวควน 
53/4 ม.6 ต.วังพญำ  
อ.รำมัน จ.ยะลำ 95140 
โทรศัพท์ 8-6295-9642 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์จำก
เส้นพลำสตกิ 
20/2559 

กระเป๋ำเส้นพลำสติก 19-2/20 
(ยล) 

20 ก.ย. 
2560 

19 ก.ย. 
2563 

11 กลุ่มจักรสำนเส้นใยพลำสตกิ 
21 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตำชี อ.ยะ
หำ จ.ยะลำ95120  
โทรศัพท์ 0-7327-1216 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์จำก
เส้นพลำสตกิ 
20/2559 

ผลิตภัณฑ์จักสำนเส้น
พลำสติก 

1-1/20 
(ยล) 

5 พ.ค. 
2560 

4 พ.ค. 
2563 

12 กลุ่มจักสำนบ้ำนดอน 
ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง  
จ.ยะลำ 95110  
โทรศัพท์ 08-6290-9889 

ไม้กวำดดอก
หญ้ำ 

9/2546 

ไม้กวำดดอกหญ้ำ 62307-
594/9 

2 ส.ค. 
2559 

17 มิ.ย. 
2562 

13 กลุ่มจัดพำนขันหมำก 
10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กำบัง อ.กำ
บัง จ.ยะลำ95120 โทรศัพท์ 
8-6285-4778 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์
ประดิษฐ์จำก

ผ้ำขนหนู 
971/2548 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จำก
ผ้ำขนหนู 

44-2/971 
(ยล) 

3 เม.ย. 
2561 

2 เม.ย. 
2564 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps224_47.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0595_59(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%89).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps1038_54.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0020_59(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0020_59(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps9_46.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps971_48.pdf


 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๒  

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

14 กลุ่มจำลงร่วมใจ 
7 ม.3 ถ.จำลง-โกตำ ต.โกตำบำรู 
อ.รำมัน จ.ยะลำ 95140  
โทรศัพท์ 06-5386-5536 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกผ้ำขนหนู 
971/2548 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกผ้ำขนหนู 

21-1/971 
(ยล) 

20 ก.ย. 
2560 

19 ก.ย. 
2563 

15 กลุ่มดอกไม้ผำ้ใยบัว 
169/1 ม.5 ต.อำซ่อง อ.รำมัน 
จ.ยะลำ 95140  
โทรศัพท์ 08-1097-5903 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ดอกไม้ประดิษฐ์จำก
วัสดุแปรรูป 
25/2546 

ดอกไม้ประดิษฐ์จำก
ผ้ำใยบัว 

24-2/25 
(ยล) 

20 ก.ย. 
2560 

17 มิ.ย. 
2562 

16 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผำ้ 
57 ม.3 ต.ท่ำสำป อ.เมือง  
จ.ยะลำ 95000  
โทรศัพท์ 08-9298-7018 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกเศษผ้ำ 

412/2558 

กล่องทิชชู่ผ้ำปำเตะ 37-1/412 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

17 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผำ้ 
57 ม.3 ต.ท่ำสำป อ.เมือง  
จ.ยะลำ 95000  
โทรศัพท์ 08-9298-7018 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

กระเป๋ำผ้ำ 
417/2558 

กระเป๋ำเป้ ผ้ำปำ
เตะ 

36-2/417 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

18 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำบ้ำนบำลู
กำลูว๊ะ 
80/9 ม.5 ต.ตะโล๊ะหะลอ  
อ.รำมัน จ.ยะลำ 95140 
โทรศัพท์ 08-9294-4509 

เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป
ชำย 

836/2554 

เสื้อ  
(เส้นใยธรรมชำติ 
(ฝ้ำย)) 

62648-
488/836 

2 ก.ย. 
2559 

1 ก.ย. 
2562 

19 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผำ้บ้ำนปูแล 
24 ม.1 ต.บำโร๊ะ อ.ยะหำ  
จ.ยะลำ 95120  
โทรศัพท์ 09-3512-7439 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ชุดบำนง  
1281/2555 

ชุดบำนง 17-1/1281 
(ยล) 

20 ก.ย. 
2560 

19 ก.ย. 
2563 

20 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผำ้บ้ำนปูแล 
24 ม.1 ต.บำโร๊ะ อ.ยะหำ  
จ.ยะลำ 95120  
โทรศัพท์ 09-3512-7439 

ผ้ำคลุมผมสตรี 
385/2557 

ผ้ำคลุมผมสตรี 18-2/385 
(ยล) 

20 ก.ย. 
2560 

19 ก.ย. 
2563 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps971_48.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps25_46.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0412_58(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0417_58(%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps836_54.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps1281_55(%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0385_57(%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5).pdf


 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๓๓ 

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

21 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผำ้พื้นเมือง 
122/2 ม.10 ต.บันนังสตำ  
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 95130 
โทรศัพท์ 08-9869-8160 

ผ้ำคลุมผมสตรี 
385/2557 

แบบส ำเร็จรูป ชนิด
เส้นใยผสม 

63595-
159/385 

25 ต.ค. 
2559 

24 ต.ค. 
2562 

22 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผำ้พื้นเมือง 
122/2 ม.10 ต.บันนังสตำ 
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 95130 
โทรศัพท์ 08-9869-8160 

ชุดกูรง 
990/2555 

ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62711-
11/990 

2 ก.ย. 
2559 

1 ก.ย. 
2562 

23 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผำ้สตร ี
187/1 ม.9  ต.ตำเนำะปูเต๊ะ 
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 95130 
โทรศัพท์ 08-5799-1910 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป
หญิง 

835/2554 

ประเภทเสื้ อช นิด
เส้นใยประดิษฐ์ 

16-1/835 
(ยล) 

20 ก.ย. 
2560 

19 ก.ย. 
2563 

24 กลุ่มท ำเข็มกลัด 
7 ม.4 ต.อำซ่อง อ.รำมัน  
จ.ยะลำ95140  
โทรศัพท์ 08-2262-2371 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

งำนประดิษฐ์จำก
ผ้ำ 

196/2553 

งำนประดิษฐ์จำกผ้ำ 23-1/196 
(ยล) 

20 ก.ย. 
2560 

19 ก.ย. 
2563 

25 กลุ่มบ้ำนใบไม ้
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บำโงย อ.
รำมัน จ.ยะลำ95140 
โทรศัพท์ 08-9888-2127 

ภำพประดิษฐ์จำก
วัสดุผสม 

224/2547 

ภำพประดิษฐ์จำก
วัสดุผสม 

62310-
38/224 

2 ส.ค. 
2559 

1 ส.ค. 
2562 

26 กลุ่มปักจักรตะโล๊ะปำเซร์ 
245 ม.1 ต.สะเอะ  
อ ำเภอกรงปินัง จ.ยะลำ  
95000  
โทรศัพท์ 08-6296-3683 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

หมวกกะปิเยำะ 
387/2558 

หมวกกะปิเยำะ 34-1/387 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

27 กลุ่มปักจักรตะโล๊ะปำเซร์ 
245 ม.1 ต.สะเอะ  
อ ำเภอกรงปินัง จ.ยะลำ  
95000  
โทรศัพท์ 08-6296-3683 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ภำพประดิษฐ์จำก
วัสดุผสม 

224/2547 

ภำพประดิษฐ์จำก
วัสดุผสม 

35-3/224 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0385_57(%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0990_55(%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%87).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps835_54.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps196_53.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps224_47.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0387_58(%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%b0).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps224_47.pdf


 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๔  

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

28 กลุ่มปักจักรผำ้คลุมผมบัดรี
บำลอ 
1 ม.1 ต.บำลอ อ.รำมัน  
จ.ยะลำ 95140  
โทรศัพท์ 08-4748-7074 

ผ้ำคลุมผมสตรี 
385/2557 

ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62710-
157/385 

2 ก.ย. 
2559 

1 ก.ย. 
2562 

29 กลุ่มปักจักรมุสลิมะฮ์บ้ำนจือแร 
8/1 ม.4 ต.กอตอตือร๊ะ  
อ.รำมัน จ.ยะลำ 95140 
โทรศัพท์ 08-9289-4546 

ผ้ำคลุมผมสตรี 
385/2557 

ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62672-
156/385 

2 ก.ย. 
2559 

1 ก.ย. 
2562 

30 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร 
36/2 ม.3 ต.ล ำพะยำ  
อ.เมือง จ.ยะลำ 95000 
โทรศัพท์ 08-9294-9976 

ผักและผลไมก้วน 
35/2558 

ส้มแขกกวน 63466-
560/35 

25 ต.ค. 
2559 

24 ต.ค. 
2562 

31 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร 
3 ม.3 ต.ล ำพะยำ อ.เมอืง  
จ.ยะลำ95000  
โทรศัพท์ 08-9294-9976 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผักและผลไมก้วน 
35/2558 

ทุเรียนกวน 45-1/35 
(ยล) 

3 เม.ย. 
2561 

2 เม.ย. 
2564 

32 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
กำรเกษตร 
2/1 ม.2 ต.ตำชี อ.ยะหำ  
จ.ยะลำ 95120  
โทรศัพท์ 0-8439-5912 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผักและผลไมแ้ช่อิ่ม 
161/2558 

ส้มแขกแช่อิ่ม 61-2/161 
(ยล) 

19 ก.ค. 
2561 

18 ก.ค. 
2564 

33 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
กำรเกษตร 
2/1 ม.2 ต.ตำชี อ.ยะหำ  
จ.ยะลำ 95120  
โทรศัพท์ 08-4395-9124 

ผักและผลไมก้วน 
35/2558 

ส้มแขกกวน 63014-
559/35 

25 ต.ค. 
2559 

24 ต.ค. 
2562 

34 กลุ่มพฒันำแปรรูปกลว้ยหิน 
นังตำ  
418 ม.7 ต.บันนังสตำ  
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 95130  
โทร 08-1388-9158 

ผักและผลไมท้อด
กรอบ 

1038/2554 

กล้วยหินทอดกรอบ 64894-
210/1038 

21 เม.ย. 
2560 

20 เม.ย. 
2563 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0385_57(%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0385_57(%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0035_58(%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0035_58(%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0161_58(%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0035_58(%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps1038_54.pdf


 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๓๕ 

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

35 กลุ่มพฒันำอำชพี 
388/4 ม.7 ต.บันนังสตำ  
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 95130 
โทรศัพท์ 09-8542-9640 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

โรตีกรอบ 
503/2547 

โรตีกรอบ 2-1/503 
(ยล) 

5 พ.ค. 
2560 

4 พ.ค. 
2563 

36 กลุ่มพฒันำอำชพีสตรีบ้ำนเงำะ
กำโปร์ 
63/1 ม.3 ถ.สุขยำงค์  
ต.บันนังสตำ อ.บันนังสตำ  
จ.ยะลำ 95130  
โทร 06-1628-3421 

ผักและผลไมท้อด
กรอบ 

1038/2554 

กล้วยหินทอดกรอบ 62308-
187/1038 

2 ส.ค. 
2559 

1 ส.ค. 
2562 

37 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรกำแป๊ะ
กอตอใน 
73/3 ม.2 ต.เบตง อ.เบตง  
จ.ยะลำ 95110  
โทรศัพท์ 08-1092-6026 

กำแฟผสม 
1315/2558 

กำแฟผสม 62315-
7/1315 

2 ส.ค. 
2559 

1 ส.ค. 
2562 

38 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรนำรีพฒันำ 
24/9 ม.7 ถ.สุขยำงค์ ต.เบตง 
อ.เบตง จ.ยะลำ  95110  
โทร 08-8489-9548 

กำแฟผสม 
1315/2558 

กำแฟผสม 62776-
8/1315 

2 ก.ย. 
2559 

1 ก.ย. 
2562 

39 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำน
บำโงยซิแน 
67/1 ม.2 ต.บำโงยซิแน  
อ.ยะหำ จ.ยะลำ 95120 
โทรศัพท์ 08-2824-7571 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ขนมไทย 
1/2552 

ข น ม ไ ท ย  ( ข น ม
บอระเพ็ด) 

5-1/1 
(ยล) 

7 ก.ค. 
2560 

6 ก.ค. 
2563 

40 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนบำละ 
72 ม.1 ต.บำละ  
อ.กำบัง จ.ยะลำ 95120 
โทรศัพท์ 0-7320-5563 

ไม้กวำดดอกหญำ้ 
9/2546 

ไม้กวำดดอกหญ้ำ 64741-
641/9 

22 ก.พ. 
2560 

17 มิ.ย. 
2562 

41 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 
มุสลีมะห์พัฒนำ 
9/4 ม.2 ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง 
อ.เบตง จ.ยะลำ 95110  
โทร 08-4691-9348 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

คุกกี ้
118/2555 

คุกกี้ 12-1/118 
(ยล) 

7 ก.ค. 
2560 

6 ก.ค. 
2563 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps503_47.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps1038_54.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps1315_58(%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c%e0%b8%aa%e0%b8%a1).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps1315_58(%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c%e0%b8%aa%e0%b8%a1).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps1_52.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps9_46.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0118_55(%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%89).pdf


 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๖  

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

42 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
สันติภำพวังพญำ 
38 ม.2 ต.วังพญำ อ.รำมัน  
จ.ยะลำ 95140  
โทรศัพท์ 0-8127-6937 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์จำก
ใบเตย 

58/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำ ก
ใบเตย 

53-1/58 
(ยล) 

12 มิ.ย. 
2561 

11 มิ.ย. 
2564 

43 กลุ่มแม่บ้ำนเบเกอรี่ 
64 ม.2 ต.วังพญำ  
อ.รำมัน จ.ยะลำ 95140 
โทรศัพท์ 08-6288-2570 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ขนมปังใส่ไส ้
526/2555 

ขนมปังใส้สังขยำ 38-1/526 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

44 กลุ่มแม่บ้ำนร่วมใจพัฒนำ 
105/1 ม.7 ถ.กำแป๊ะฮูลู ต.
เบตง อ.เบตง จ.ยะลำ  
95110  
โทรศัพท์ 0-7323-4855 

หม่ีเบตง 
1326/2549 

หม่ีเบตง 62316-
4/1326 

2 ส.ค. 
2559 

1 ส.ค. 
2562 

45 กลุ่มเยำวชนบ้ำนสะโต 
86 ม.5 ต.อำซ่อง อ.รำมัน  
จ.ยะลำ 95140  
โทรศัพท์ 09-3783-2239 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

งำนประดิษฐ์จำก
ผ้ำ 

196/2553 

งำนประดิษฐ์จำกผ้ำ 30-2/196 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

46 กลุ่มลักษมะนอร ์
64/1 ม.2 ต.บำเจำะ  
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 95130 
โทรศัพท์ 09-1645-8162 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์จำก
กะลำมะพร้ำว 

8/2560 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำ ก
กะลำมะพร้ำว 

32-4/8 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

47 กลุ่มลูกปัดโนรำห์น้องมิกซ ์
28/2 ม.2 ต.คีรีเขต อ.ธำรโต 
จ.ยะลำ 95150  
โทรศัพท์ 08-4748-3169 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกลูกปัด 

193/2558 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกลูกปัด 

46-2/193 
(ยล) 

3 เม.ย. 
2561 

2 เม.ย. 
2564 

 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0058_59(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a2).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0526_55(%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps1326_49.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps196_53.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0008_60(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0193_58(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%94).pdf


 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๓๗ 

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

48 กลุ่มลูกปัดประดิษฐ ์
59 ถ.บำโงตำแย ต.โกตำบำรู 
อ.รำมัน จ.ยะลำ 95140 
โทรศัพท์ 08-997-6580 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ดอกไม้ประดิษฐ์
จำกวัสดแุปรรูป 

25/2546 

ดอกไม้ประดิษฐ์ 55-3/25 
(ยล) 

12 มิ.ย. 
2561 

17 มิ.ย. 
2562 

49 กลุ่มลูกปดัประดิษฐ ์
59 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โกตำบำรู 
อ.รำมัน จ.ยะลำ 95140 
โทรศัพท์ 08-9976-5800 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกลูกปัด 

193/2558 

ผลิ ตภัณฑ์ จ ำ ก
ลูกปัด 

29-1/193 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

50 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกำรผลิต
และแปรรูปเห็ดครบวงจร 
361 ม.1 ต.ธำรโต อ.ธำรโต 
จ.ยะลำ 95150  
โทรศัพท์ 0-7329-7210 

กล้วยอบ 
112/2558 

กล้วยอบ 62312-
244/112 

2 ส.ค. 
2559 

1 ส.ค. 
2562 

51 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าพริก
อินทิราอาหารทะเลแปรรูป 
33 ซ.นุกูลกิจ 1  
ถ.วงเวียน 3 ต.สะเตง  
อ.เมือง จ.ยะลำ 95000 
โทรศัพท์ 09-8671-1774 

น้ ำพริกกุ้งเสียบ  
322/2556 

น้ ำพริกกุ้งเสียบ 62309-
39/322 

2 ส.ค. 
2559 

1 ส.ค. 
2562 

52 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนส่งเสริม
อาชพีชุมชนตลาดเกษตร 
97/481 ถ.สำย 15  
ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลำ 95000  
โทรศัพท์ 08-1609-2250 

โรตีกึ่งส ำเร็จรูป 
504/2547 

โรตีกึ่งส ำเร็จรูป 63467-
12/504 

25 ต.ค. 
2559 

24 ต.ค. 
2562 

53 กลุ่มสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์
บ้านกแูบรายอ 
78/1 ม.4 ต.ละแอ อ.ยะหำ 
จ.ยะลำ 95120  
โทร 08-0608-1385 

ดอกไม้ประดิษฐ์
จำกวัสดแุปรรูป 

25/2546 

ดอกไม้ประดิษฐ์
จำกผ้ำใยบัว 

62325-
2627/25 

2 ส.ค. 
2559 

17 มิ.ย. 
2562 

54 กลุ่มสตรีตดัเยบ็เสือ้ผ้า 
ต าบลสะเตงนอก 
90 ม.6 ต.สะเตงนอก  
อ.เมือง จ.ยะลำ 95000  
โทร 08-1275-5016 

กระเป๋ำผ้ำ 
417/2558 

กระเป๋ำผ้ำ 64449-
1192/417 

22 ก.พ. 
2560 

21 ก.พ. 
2563 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps25_46.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0193_58(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%94).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0112_58(%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%9a).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0322_56(%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps504_47.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps25_46.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0417_58(%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2).pdf


 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๘  

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

55 กลุ่มสตรีตดัเยบ็เสือ้ผ้าบ้าน
ป่าหวังนอก 
175 ม.11 ต.บันนังสตำ  
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ  
95130  
โทรศัพท์ 08-2261-9094 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผ้ำคลุมผมสตรี 
385/2557 

ผ้ำคลุมผมสตรี 6-1/385 
(ยล) 

7 ก.ค. 
2560 

6 ก.ค. 
2563 

56 กลุ่มสตรบี้านแบลาท ี
47/5 ม.3 ต.เปำะเส้ง  
อ.เมือง จ.ยะลำ 95000  
โทร 09-2357-1690 

เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป
หญิง 

835/2554 

ชุดติดกัน (เส้นใย
ธรรมชำติ (ฝ้ำย)) 

62413-
1233/835 

2 ส.ค. 
2559 

1 ส.ค. 
2562 

57 กลุ่มสตรพีฒันาบ้านแยะ 
60/3 ม.2 ต.อำซ่อง  
อ.รำมัน จ.ยะลำ 95140 
โทรศัพท์ 08-0035-5220 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

กระเป๋ำผ้ำ 
417/2558 

กระเป๋ำผ้ำปำเตะ 22-1/417 
(ยล) 

20 ก.ย. 
2560 

19 ก.ย. 
2563 

58 กลุม่สตรีเหมอืงลาบ ู
29/1 ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหำ 
จ.ยะลำ 95120  
โทรศัพท์ 08-0704-2337 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์ถกัทอ
ไหมพรม 

615/2547 

ผลิตภัณฑ์ถักทอ
ไหมพรม 

25-1/615 
(ยล) 

20 ก.ย. 
2560 

17 มิ.ย. 
2562 

59 กลุ่มสปาบา้นตรา Ameen 
54 ถ.อนุสรณ์มหำรำช  
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ  
95000  
โทรศัพท์ 08-0547-7597 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกไม ้

45/2557 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประดิษฐ์จำกไม ้

3-1/45 
(ยล) 

5 พ.ค. 
2560 

4 พ.ค. 
2563 

60 กลุ่มสปาบา้นตรา Ameen 
54 ถ.อนุสรณ์มหำรำช  
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ  
95000  
โทรศัพท์ 08-0547-7597 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ลูกประคบ
สมุนไพร 

176/2553 

ลู ก ป ร ะ ค บ
สมุนไพร 

4-1/176 
(ยล) 

7 ก.ค. 
2560 

6 ก.ค. 
2563 

 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0385_57(%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps835_54.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0417_58(%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps615_47.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0045_57(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps176_53.pdf


 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๓๙ 

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

61 กลุ่มเสือ้ยดืโปโลมลาย ู
257 ม.4 ต.ตำเนำะปูเต๊ะ  
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ  
95130  
โทรศัพท์ 09-8084-2612 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 
 

เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป
ชำย 

836/2554 

ประเภทเสื้อชนิด
เส้นใยประดิษฐ์ 

31-1/836 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

62 กลุ่มหัตถกรรมงานประดิษฐ์
บ้านยุโป 
39/1 ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง  
จ.ยะลำ 95000  
โทรศัพท์ 06-1076-6423 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 
 

ผลิตภัณฑ์ถกัทอ
ไหมพรม 

615/2547 

ผลิตภัณฑ์ถักทอ
ไหมพรม 

41-2/615 
(ยล) 

11 เม.ย. 
2561 

17 มิ.ย. 
2562 

63 กลุ่มหัตถุกรรมงานประดิษฐ์
บ้านยุโป 
39/1 ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง  
จ.ยะลำ 95000  
โทรศัพท์ 0-6107-6642 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 
 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกลูกปัด 

193/2558 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ จ ำ ก
ลูกปัด 

52-3/193 
(ยล) 

12 มิ.ย. 
2561 

11 มิ.ย. 
2564 

64 กลุ่มอบิรอเฮงบาติก 
5 ม.1 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง  
จ.ยะลำ 95000  
โทรศัพท์ 0-9369-1571 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 
 

ผ้ำบำติก 
51/2557 

ผลิตภัณฑ์ผ้ำบำ
ติก 

64-2/51 
(ยล) 

19 ก.ค. 
2561 

18 ก.ค. 
2564 

65 กลุ่มโอทอปพารวย 
186 ม.6 ต.ตลิ่งชัน  
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ  
95130  
โทร 0-6426-2853 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 
 

ผ้ำขำวม้ำ 
197/2557 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ผ้ำขำวม้ำ 

62-2/197 
(ยล) 

19 ก.ค. 
2561 

18 ก.ค. 
2564 

 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps836_54.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps615_47.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0193_58(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%94).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0051_57(%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0197_57(%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2).pdf


 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๐  

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

66 กลุ่มโอทอปพารวย 
186 ม.6 ต.ตลิ่งชัน  
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 95130  
โทร 0-6426-2853 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ภำพประดิษฐ์จำก
วัสดุผสม 

224/2547 

ภ ำ พ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
จำกวัสดุผสม 

28-2/224 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

67 นางชะออ้น ละมุล 
31 ม.2 ต.ถ้ ำทะลุ  
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 95130  
โทรศัพท์ 09-3635-1229 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์จำกเส้น
พลำสตกิ 

20/2559 

ผลิตภัณฑ์จักสำน
เส้นพลำสติก 

33-3/20 
(ยล) 

30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

68 นางแหวด จติตบ์ุรุษ 
186 ม.6 ต.ตลิ่งชัน  
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ
95130  
โทรศัพท์ 09-7226-0356 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ไม้กวำดดอกหญำ้ 
9/2546 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้
กวำดดอกหญ้ำ 

42-1/9 
(ยล) 

3 เม.ย. 
2561 

17 มิ.ย. 
2562 

69 นางอาอเีสาะ โต๊ะแว 
31/3 ม.2 ต.กรงปินัง 
อ ำเภอกรงปินัง จ.ยะลำ  
95000  
โทรศัพท์ 0-8226-3711 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

เปล 
203/2546 

เปล 63-2/203 
(ยล) 

19 ก.ค. 
2561 

18 ก.ค. 
2564 

70 นางสาวมสันะ ซูโซ๊ะ 
870/2 ถ.สิโรรส ต.สะเตง 
อ.เมือง จ.ยะลำ 95000  
โทรศัพท์ 0-8319-0453 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกหนังแท ้
595/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประดิษฐ์จำกหนัง
แท้ 

54-2/595 
(ยล) 

12 มิ.ย. 
2561 

11 มิ.ย. 
2564 

71 นางสาวสาธติา ถวัลย์ชาต ิ
16 ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.ผังเมือง 4 
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ  
95000  
โทรศัพท์ 8-3195-5766 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์จำก 
ใยบวบ 

21/2560 

ผลิตภัณฑ์จำกใย
บวบ 

27-1/21(ยล) 30 ม.ค. 
2561 

29 ม.ค. 
2564 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps224_47.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0020_59(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps9_46.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps203_46.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0595_59(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%89).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0021_60(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%9a).pdf


 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๔๑ 

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

72 นางสาวอฟีนันท ์รีเด็ง 
169/1 ม.5 ต.อำซ่อง  
อ.รำมัน จ.ยะลำ 95140 
โทรศัพท์ 0-8109-7590 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกริบบ้ิน 

972/2548 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ จ ำ ก
ริบบ้ิน 

56-1/972 
(ยล) 

12 มิ.ย. 
2561 

11 มิ.ย. 
2564 

73 นายชาญณรงค ์แดงสุวรรณ 
129/28 ถ.พิพธิภักดี  
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ  
95000  
โทร 09-3608-0306 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์เรซิน 
366/2547 

ผลิตภัณฑ์เรซิน 43-1/366 
(ยล) 

3 เม.ย. 
2561 

2 เม.ย. 
2564 

74 นาย ภิญโญ พูลภิญโญ 
12 ซ.5 จิบอุทิศ  
ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลำ 95000  
โทรศัพท์ 0-8747-7673 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์วัสดุ
เหลือใช ้

823/2548 

ผลิ ตภัณฑ์ วั ส ดุ
เหลือใช ้

49-1/823 
(ยล) 

12 มิ.ย. 
2561 

11 มิ.ย. 
2564 

75 นาย ภิญโญ พูลภิญโญ 
12 ซ.5 จิบอุทิศ ถ.เวฬวุัน 
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ  
95000  
โทรศัพท์ 0-8747-7673 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกเศษไม ้

410/2557 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประดิษฐ์จำกเศษ
ไม ้

50-1/410 
(ยล) 

12 มิ.ย. 
2561 

11 มิ.ย. 
2564 

76 นาย ภิญโญ พูลภิญโญ 
12 ซ.5 จิบอุทิศ ถ.เวฬวุัน 
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ  
95000  
โทรศัพท์ 0-8747-7673 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกวัสดุผสม 

1122/2556 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประดิษฐ์จำกวัสดุ
ผสม 

51-1/1122 
(ยล) 

12 มิ.ย. 
2561 

11 มิ.ย. 
2564 

77 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มสตรี
บ้านลิมุด(เบเกอรี)่ 
67/1 ม.3 ต.ท่ำสำป อ.เมอืง 
จ.ยะลำ 95000 
 โทร 08-6956-1744 

คุกกี ้
118/2555 

คุกกี ้ 62311-
218/118 

2 ส.ค. 
2559 

1 ส.ค. 
2562 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps972_48.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps366_47.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps823_48.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0410_57(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps1122_56(%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%aa%e0%b8%a1).pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0118_55(%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%89).pdf


 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๒  

ล าดบั ชื่อ ทีอ่ยู ่
ชื่อผลิตภัณฑ ์

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั

การรับรอง 

เลขที ่
ใบรบัรอง 

วันทีอ่อก
ใบรบัรอง 

ใบรบัรอง
หมดอาย ุ

78 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มสตรี
บ้านลิมุด(เบเกอรี)่ 
67/1 ม.3 ต.ท่ำสำป อ.เมอืง 
จ.ยะลำ  95000  
โทร 08-6956-1744 

ขนมหัวเรำะ 
1240/2549 

ขนมหัวเรำะ 62317-
3/1240 

2 ส.ค. 
2559 

1 ส.ค. 
2562 

79 วสิาหกจิชุมชนท าขนม
ต้นแบบ (กลว้ยหินฉาบ) 
อรบ. ริมเขื่อน 
197 ม.2 ต.แม่หวำด  
อ.ธำรโต จ.ยะลำ 95170 
โทรศัพท์ 0-7337-5314 

ผักและผลไมท้อด
กรอบ 

1038/2554 

ก ล้ ว ย หิ น ท อ ด
กรอบ 

63407-
196/1038 

25 ต.ค. 
2559 

24 ต.ค. 
2562 

80 หจก.เจบีโกล เบเกอรี ่
(ประเทศไทย) 
33 ถ.จะปะกียำอุทิศ  
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ  
95000  
โทรศัพท์ 09-8678-9088 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

โรตีกรอบ 
503/2547 

โรตีกรอบ 15-2/503 
(ยล) 

7 ก.ค. 
2560 

6 ก.ค. 
2563 

81 หจก.เจบีโกล เบเกอรี ่
(ประเทศไทย) 
33 ถ.จะปะกียำอุทิศ  
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ  
95000  
โทรศัพท์ 09-8678-9088 
ออกใบรับรองโดยส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ 

โรตีกึ่งส ำเร็จรูป 
504/2547 

โรตีกึ่งส ำเร็จรูป 14-1/504 
(ยล) 

7 ก.ค. 
2560 

6 ก.ค. 
2563 

ที่มา : กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps1240_49.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps1038_54.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps503_47.pdf
http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps504_47.pdf


 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๔๓ 

 6.8  แรงงาน 
       ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดยะลำ มีประชำกรที่มีอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ ำนวน 330,318 คน เป็นผู้อยู่ใน

ก ำลังแรงงำน มีจ ำนวน 232,712 คน หรือร้อยละ 70.45 เป็นผู้มีงำนท ำ จ ำนวน 231,172 คน หรือร้อยละ 

69.98 เป็นผู้ว่ำงงำน จ ำนวน 1,540 คน หรือร้อยละ 0.47 ส่วนผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 97,606 คน  

หรือร้อยละ 29.55 
        ส่วนใหญ่ท ำงำนในภำคเกษตร จ ำนวน 142,033 คน หรือร้อยละ 62.30 ท ำงำนนอกภำคเกษตร 

จ ำนวน 85,962 คน หรือร้อยละ ๓๗.๗๐ โดยท ำงำนในประเภทกำรขำยส่ง กำรขำยปลีกมำกที่สุด จ ำนวน 
33,037 คน หรือร้อยละ 14.49 ผู้มีงำนท ำงำนส่วนใหญ่มีกำรศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ จ ำนวน ๖๓,๑๕๒ คน 
หรือร้อยละ ๒๗.๗๐ รองลงมำ เป็นผู้มีกำรศึกษำอยู่ในระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย  ๕๑,๕๐๒ คน  
หรือร้อยละ ๒๒.๕๙ 

 

ตารางท่ี 40 แสดงจ ำนวนของประชำกรที่จ ำแนกตำมสภำพแรงงำน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖– ๒๕๖1 
 

สถานภาพแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน 
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
 (คน) 

ร้อยละ 

ผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 322,836  100.00 325,304  100.00 327,819  100.00 330,318  100.00 332,012 100.00 

๑. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 227,859  70.58 226,800  69.72  230,360  70.27 232,712  70.45 228,223 68.74 
๑.๑ ก าลังแรงงานปัจจุบัน  227,812  70.57 226,770  69.71 230,360  70.27 232,712  70.45 228,223 68.74 
    ๑.๑.๑ ผู้มีงานท า 223,404  69.20 223,412  68.68 227,995  69.55 231,172  69.98 226,760 68.30 
    ๑.๑.๒ ผู้วา่งงาน     4,408  1.37     3,358  1.03 2,365  0.72 1,540  0.47 1,462 0.44 
๑.๒ ผู้ที่รอฤดูกาล          47  0.01         30  0.01  -   -   -  - - - 
๒. ผู้ไม่อยู่ในก าลัง
แรงงาน 

   94,977  29.42   98,504  30.28   97,459  29.73 97,606  29.55 103,789 31.26 

 ๒.๑ ท างานบา้น    21,806  6.75   24,098  7.41 26,990  8.23 25,430  7.70 24,539 7.39 
 ๒.๒ เรียนหนังสือ    44,569  13.81   48,131  14.80 43,331  13.22 45,310  13.72 46,134 13.90 
 ๒.๓ อื่นๆ   28,602  8.86   26,275  8.08 27,138  8.28 26,867  8.13 33,116 9.97 

      หมายเหต ุ: ข้อมูลของปี 2561 เป็นค่าเฉลี่ยของไตรมาส 1 และ 2 
                                                                           ท่ีมา : โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๖๑ 

                                                              ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา 

แผนภูมแิสดงจ ำนวนผู้มงีำนท ำ และผู้ว่ำงงำนในจังหวัดยะลำ
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ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน  
ภาพที่ 5  แสดงจ ำนวนผู้มีงำนท ำและผู้ว่ำงงำนในจังหวัดยะลำ 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๔  

แรงงานนอกระบบ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดยะลำ ผู้มีงำนท ำอยู่ในแรงงำนนอกระบบจ ำนวนท้ังสิ้น 177,433 คน เป็นชำย 

จ ำนวน 93,350 คน หรือร้อยละ 52.61 เป็นหญิงจ ำนวน 84,083 คน หรือร้อยละ 47.39 โดยมีแรงงำนนอกระบบ
มำกท่ีสุดในช่วงอำยุ ๔๕-๔๙ ปี จ ำนวน 25,728 คน หรือร้อยละ 14.50 รองลงมำช่วงอำยุ ๕๐ - ๕๔ ปี จ ำนวน 
24,553 คน หรือร้อยละ 13.84  

ส่วนใหญ่ท ำงำนในภำคเกษตร จ ำนวน 141,468 คน หรือร้อยละ 79.73  ท ำงำนนอกภำคเกษตร 
จ ำนวน 35,965 คน หรือร้อยละ20.27 โดยท ำงำนในประเภทพนักงำนบริกำรมำกท่ีสุด จ ำนวน 28,802 คน หรือ
ร้อยละ 16.23 ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำจ ำนวน 60,051 คน หรือร้อยละ      33.84 
รองลงมำ เป็นผู้มีกำรศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจ ำนวน 40,480 คน หรือร้อยละ 22.81  

จังหวัดยะลา มีผู้ว่างงาน (ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๑) จ านวน 1,๔6๒ คน เป็นชาย ๘๑๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๙ และหญิง ๖๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๑ ของผู้ว่างงาน ส าหรับอัตราการว่างงานของ
ประชากร พบว่า จังหวัดยะลามีอัตราการว่างงาน ร้อยละ ๐.๖๔ 
 

ตารางที่ 41 แสดงจ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จังหวัดยะลา จ าแนกตามอายุ และเพศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 

๑๕ – ๑๙ ปี 1,759 767 2,526 
๒๐ – ๒๔ ปี 6,410 5,324 11,734 
๒๕ – ๒๙ ปี 8,972 6,601 15,573 
๓๐ – ๓๔ ปี 10,280 9,057 19,337 
๓๕ – ๓๙ ปี 9,438 9,361 18,799 
๔๐ – ๔๔ ปี 8,980 10,614 19,594 
๔๕ – ๔๙ ปี 12,972 12,756 25,728 
๕๐ – ๕๔ ปี 11,603 12,950 24,553 
๕๕ – ๕๙ ปี 8,844 7,310 16,154 
๖๐ ปีขึ้นไป 14,092 9,343 23,435 

รวม 93,350 84,08๓ 177,433 
ท่ีมา : โครงการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     7.1  การนับถือศาสนา 
 

ตารางที่ 42  แสดงจ ำนวนศำสนสถำน จังหวัดยะลำ 

อ าเภอ 
ศาสนสถาน (แห่ง) 

วัด ส านักสงฆ์ มัสยิด โบสถ์คริสต ์
อ าเภอเมือง ๑๘ ๑ ๑๑๗ ๖ 
อ าเภอรามัน ๕ - ๑๓๕ - 
อ าเภอบันนงัสตา ๑๐ ๔ ๗๒ - 
อ าเภอกรงปินัง - - ๓๘ - 
อ าเภอธารโต ๘ ๑ ๒๒ - 
อ าเภอเบตง ๖ ๗ ๓๓ ๓ 
อ าเภอยะหา ๓ - ๗๐ - 
อ าเภอกาบัง ๒ - ๒๑ - 

รวม ๕๒ ๑๓ ๕๐๘ ๙ 
ท่ีมา : ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดยะลา 

          ข้อมูล  ณ  วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๔๕ 

ตารางท่ี 43  แสดงจ ำนวนพระภิกษุ สำมเณร ในเขตปกครองจังหวัดยะลำ 
 

สังกัด พระภิกษุ สามเณร รวม 
มหานิกาย ๒๖๘ ๓๙ ๓๐๗ 
ธรรมยุต ๒๓ ๑ ๒๔ 

อนัมนิกาย ๑ ๐ ๑ 
รวม ๒๙๒ ๔๐ ๓๓๒ 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 
     ข้อมูล ณ วันที ่๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี 44  แสดงจ ำนวนพระภิกษุ - สำมเณร จังหวัดยะลำ  จ ำแนกรำยอ ำเภอ 
 

อ าเภอ 
จ านวนศาสนสถาน 

มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย รวม 
มหานิกาย ธรรมยุต 

วัด ที่พักสงฆ ์ วัด ที่พักสงฆ ์ พระ สามเณร พระ สามเณร พระ สามเณร พระ สามเณร 
เมืองยะลา ๑๔ ๑ ๓ ๐ ๑๑๒ ๒๕ ๑๒ ๑ ๑ ๐ ๑๒๕ ๒๖ 
รามัน ๕ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๐ 
ธารโต ๗ ๑ ๑ ๐ ๒๕ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒๖ ๐ 
เบตง ๖ ๗ ๐ ๐ ๗๓ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗๓ ๘ 
ยะหา ๒ ๐ ๑ ๐ ๑๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๒ ๑ 
กาบัง ๑ ๐ ๑ ๐ ๕ ๔ ๒ ๐ ๐ ๐ ๗ ๔ 
บันนังสตา ๙ ๑ ๑ ๓ ๒๙ ๑ ๗ ๐ ๐ ๐ ๓๖ ๑ 
กรงปินัง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๔๔ ๑๐ ๗ ๓ ๓๖๘ ๓๙ ๒๓ ๑ ๑ ๐ ๒๙๒ ๔๐ 
ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 

     ข้อมูล ณ วันที ่๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

ตารางที่ 45  แสดงข้อมูลมูลนิธิ / ศำลเจ้ำ / โรงเจ  จังหวัดยะลำ 
 

ล าดับที่ มูลนิธิ/ศาลเจ้า/โรงเจ สถานที ่

๑ มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว (ฉื่อเซียงตึ้ง) ยะลา ๗๕ ถนนพุทธภูมิวิถี  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 
๒ มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรยะลา ถนนสองพ่ีน้อง  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  
๓ มูลนิธิตุ้ยบ๋วยเต็งเนี่ยง  

(ศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลา) 
๑๕ ถนนมหาภาส  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 

๔ มูลนิธิศาลเจ้าแม่กวนอิม จังหวัดยะลา ๑๐๗ ถนนธนวิถี  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 
๕ ศาลเจ้าน่ าไฮ่จี ถนนธนวิถี  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 
๖ ศาลเจ้าเค่งฮุดจี่ยะลา (วัดเห้งเจีย) ถนนเทศบาล ๔  ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา 
๗ ศาลเจ้าเหลียนฟาอัม  

(ชื่อเดิมโรงเจไน่ฮวยอัม) 
ถนนสิโรรส (หลังโรงแรมชางลี) ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

๘ ศาลเจ้าตี๋ฮู้อ๋องเอีย ถนนวิทูรอุทิศ ๑๐  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 
๙ ศาลเจ้าบู๊เต๊กโฮ้วโจ้ว ถนนสิโรรส  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 

๑๐ ศาลเจ้าแม่มาผ่อ (แบบหอ) ม. ๑  ต.กาลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๖  

ล าดับที่ มูลนิธิ/ศาลเจ้า/โรงเจ สถานที ่

๑๑ โรงเจก๋วงเต็กตึ้ง ถนนประชานุกูล  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 
๑๒ โรงเจซิวจินตึ้ง ถนนประชานุกูล  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 
๑๓ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง ถนนสุขยางค ์ ต.เบตง  อ.เบตง  จ.ยะลา 
๑๔ ศาลเจ้าถ้ าทะลุ ม.๑  ต.ถ้ าทะลุ  อ.บันนังสตา  จ.ยะลา 

 

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา 
      ข้อมูล  ณ  วันที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
        (1) ประเพณีของชาวไทยพุทธ 
      ประเพณีชิงเปรต   

      กำรชิงเปรตเป็นประเพณีเนื่องในเทศกำลเดือนสิบของชำวไทยที่นับถือศำสนำพุทธ โดยจัดในวัด
ทุกวัด ในวันแรม 14 ค่ ำ หรือ 15 ค่ ำ เดือน 10 โดยท ำร้ำนจัดส ำรับอำหำรคำวหวำน ไปวำงเพ่ืออุทิศส่วนกุศล   
ไปให้เปรตชน (ปู่ ย่ำ ตำ ยำย และบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว) ร้ำนที่วำงอำหำร เรียกว่ำ ร้ำนเปรต สร้ำงไว้กลำงวัด 
ยกเสำสูง 4 เสำบ้ำง เสำเดียวบ้ำง และนิยมจัดท ำร้ำยเปรต 2 ร้ำน โดยแบ่งออกเป็นร้ำนเสำสูง ส ำหรับคนหนุ่ม    
ที่มีก ำลังวังชำในกำรปีนป่ำย อีกร้ำนเป็นเสำเตี้ยสูงแค่เอว ส ำหรับให้เด็กและผู้หญิงได้แย่งชิงเพ่ือควำมสนุกสนำน  
บนร้ำนเปรตจะมีสำยสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยำวไปจนถึงที่พระสงฆ์นั่งท ำพิธีกรรม เมื่อท ำพิธีเสร็จแล้ว  
จะมีผู้ตีระฆังให้สัญญำณ บรรดำผู้มำร่วมท ำบุญ ก็จะเข้ำไปรุมแย่งสิ่งของอำหำรคำวหวำนที่อยู่บนร้ำนเปรตอย่ำง
สนุกสนำน ซึ่งเรียกกันว่ำ ชิงเปรต 

   ประเพณีบังกุลบัว   
   กำรบังกุลบัวคือกำรท ำบุญระลึกถึงญำติที่ล่วงลับไปแล้วและน ำกระดูกมำบรรจุไว้ในบัว  
(ที่บรรจุอัฐิ) ประจ ำหมู่บ้ำน ในแต่ละวัดหรือบัวประจ ำตระกูล มีขึ้นระหว่ำงเดือน 5 แรม 1 ค่ ำ ของทุกปีเป็นต้นไป 
ถือเป็นกำรชุมนุมญำติของแต่ละหมู่บ้ำนต ำบล โดยเมื่อถึงวันบังกุลบัว  ญำติพ่ีน้องลูกหลำนที่ไปประกอบอำชีพ 
หรือไปอยู่ต่ำงถิ่นจะพร้อมใจกันกลับบ้ำน เพ่ือท ำบุญในวันนี้ และจะมีกำรท ำควำมสะอำดตกแต่งบัว บำงที่เรียก
ประเพณีนี้ว่ำ ท ำบุญรดน้ ำบัว 

   ประเพณีลากพระ   
   ลำกพระหรือชักพระ จะกระท ำกันหลังจำกวันมหำปวำรณำหรือวันออกพรรษำ 1 วัน คือ  
ตรงกับวันแรม 1 ค่ ำ เดือน 11 พุทธศำสนิกชนจะพร้อมใจกันอำรำธนำพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐำนบนบุษบก 
ที่วำงอยู่เหนือรถหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลำกไปตำมถนนไปรวมกัน ณ จุดที่นัดหมำยอำจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่ง
หรือสถำนที่ที่ผู้จัดงำนก ำหนดไว้ รถหรือล้อเลื่อนนั้น ชำวบ้ำนมักเรียกว่ำ เรือพระ ปกติจะตกแต่งเป็นรูปเรือ โดยใช้
คนลำกเชือกเป็น 2 สำย บนเรือพระจะมีคนตีโพน กำรตีโพนนั้นเพื่อปลุกใจให้ชำวบ้ำนกระตือรือร้นมำร่วมพิธีลำพระ 
และเรียกให้ชำวบ้ำนที่อยู่แนวถนนได้มำร่วมพิธีเท่ำที่มีเวลำ อำจจะเพียงช่วงระยะทำง 10 - 20 เมตร และร่วมท ำบุญ
ตำมศรัทธำ เมื่อเรือพระแต่ละล ำเดินทำงไปถึงจุดนัดหมำย ก็จะมีพิธีกรรมและกิจกรรม โดยชำวบ้ำนจะน ำอำหำร
ถวำยพระสงฆ์ที่มำพร้อมกับเรือพระ หรือพระสงฆ์ที่ชำวบ้ำนนิมนต์มำเพ่ือร่วมงำนลำกพระ เพ่ือพระฉันเสร็จแล้ว 
ชำวบ้ำนก็จะร่วมรับประทำนอำหำร และร่วมกิจกรรมเพ่ือควำมสนุกสนำนและควำมสำมัคคี กิจกร รมที่จัดในงำน
ประเพณีลำกพระ ได้แก่ กำรประกวดเรือพระ กำรแข่งขันตีโพนหรือกลองใหญ่ แข่งขันซัดต้ม แข่งขันกีฬำพ้ืนบ้ำน 
 
  



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๔๗ 

  (2) ประเพณีชองชาวไทยมุสลิม 
       มาแกปูโละ  

   “มาแกปูโละ” เป็นภำษำท้องถิ่น แปลว่ำ “กินเหนียว” ประเพณีกำรกินเหนียวของชำวไทย 
ที่นับถือศำสนำอิสลำม จะใช้ในหลำยโอกำส เช่น แต่งงำน และเข้ำสุหนัต ค ำว่ำ “กินเหนียว” มิใช่ว่ำเจ้ำของ 
จะบริกำรอำหำรเฉพำะข้ำวเหนียวเท่ำนั้น แต่เป็นกำรเลี้ยงอำหำรธรรมดำทั่วไปนั่นเอง  
   การเข้าสุหนัต   
   เป็นหลักกำรของศำสนำอิสลำม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องควำมสะอำด คือ กำรขลิบผิวหนังหุ้ม 
ส่วนปลำยอวัยวะเพศชำย หรือเรียกตำมภำษำท้องถิ่นว่ำ “มาโซะยาวี” ซึ่งจะกระท ำแก่เด็กชำยที่มีอำยุระหว่ำง 
2 - 10 ปี  ส่วนกำรจัดเลี้ยงอำหำรในวันเข้ำสุหนัต ถือว่ำเป็นประเพณีอย่ำงหนึ่ง 
   วันฮารีรายอ  มีอยู่ 2 วันคือ 
   (๑) วันอิฏิลฟิตรี หรือที่เรียกว่ำ “วันฮารีรายอ” เป็นวันรื่นเริงเนื่องจำกกำรสิ้นสุดกำรถือศีลอด 
ในเดือนรอมฎอน เป็นกำรกลับเข้ำสู่สภำพเดิม คือ สภำพที่ไม่ต้องอดอำหำร ไม่ต้องอดน้ ำ ฯลฯ อีกต่อไป วันอิฏิลฟิตรี 
ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซำวำล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทำงจนัทรคติ และทำงรำชกำรก ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำร
ใน 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ยกเว้นสงขลำ) 1 วัน 
   (๒) วันอิฎิลอัตฮำ หรือที่เรียกว่ำ “วันฮารีรายอหัจญี”  หมำยถึง วันรื่นเริงเนื่องในวันเชือด
สัตว์พลี เป็นทำนบริจำคอำหำรแก่คนยำกจนและประชำชนทั่วไป ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลำ
เดียวกับกำรประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น  ชำวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้ว่ำ 
วันอีดใหญ่หรือวันรำยอหัจญี และทำงรำชกำรก ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำรใน 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
(ยกเว้น สงขลำ) 1 วัน 

   วันเมาลิด   
   เมำลิด เป็นภำษำอำหรับ แปลว่ำ เกิด ที่เกิด หรือวันเกิด ซึ่งหมำยถึงวันสมภพของนบีมูฮัมหมัด 
ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลอำวำล หรือเดือนที่ 3 ตำมปฏิทินอำหรับ วันเมำลิด นอกจำกจะเป็นวันเฉลิมฉลอง
เนื่องในวันสมภพของ นบีมูฮัมหมัด แล้ว  ยังเป็นกำรร ำลึกถึงวันที่ท่ำนลี้ภัยจำกนครเมกกะไปสู่นครมำดีนะห์ และ
เป็นวันมรณกรรมของท่ำนอีกด้วย กิจกรรมต่ำง ๆ ในวันเมำลิด ได้แก่ กำรอัญเชิญคัมภีร์ อัน-กุรอ่ำน กำรแสดง
ปำฐกถำธรรม กำรแสดงนิทรรศกำร กำรเลี้ยงอำหำร ฯลฯ  
   วันอาซูรอ   
   อำซูรอ เป็นภำษำอำหรับ หมำยถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอน ซึ่งเป็นเดือนทำงศักรำชอิสลำม 
ในสมัยท่ำนนบีนุฮ ได้เกิดน้ ำท่วมใหญ่ยังควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินไร่นำของประชำชนทั่วไป ท ำให้เกิดกำรขำด
อำหำรบริโภค จึงประกำศให้ผู้ที่มีสิ่งของที่เหลือพอจะรับประทำนได้ ให้เอำมำกองรวมกัน เนื่องจำกต่ำงคนต่ำงมี  
ของคนละอย่ำงไม่เหมือนกัน ท่ำนนบีนุฮ ให้เอำของเหล่ำนั้นมำกวนเข้ำด้วยกัน สำวกของท่ำนก็ได้รับประทำนอำหำร
โดยทั่วกันและเหมือนกัน ในสมัยท่ำนนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ได้เกิดเหตุกำรณ์ท ำนองเดียวกันขณะที่กองทหำรของท่ำน
กลับจำกกำรรบที่บำดัร ปรำกฏว่ำทหำรมีอำหำรไม่พอกิน ท่ำนนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล)  จึงใช้วิธีกำรของท่ำนนบีนุฮ  
โดยให้ทุกคนเอำข้ำวของที่รับประทำนได้มำกวนเข้ำด้วยกัน แล้วแบ่งกันรับประทำนในหมู่ทหำร 
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  ๔๘  

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ในจังหวัดยะลำ มีสังคมแบ่งออกได้ตำมภำษำและศำสนำ เป็น 3 รูปแบบ คือ 
  (1) สังคมชุมชนที่พูดภำษำมลำยูถิ่น และนับถือศำสนำอิสลำม 
  (2) สังคมชุมชนที่พูดภำษำไทยและนับถือศำสนำพุทธ 
  (3) สังคมชุมชนที่พูดภำษำจีนและนับถือศำสนำอื่น เช่น พุทธ และคริสต์  

  สังคมที่พูดภำษำมลำยูถิ่นและนับถือศำสนำอิสลำมนั้น มักตั้งบ้ำนเรือนอยู่เป็นกลุ่ม ไม่ปะปนกับชุมชน 
ที่นับถือศำสนำอ่ืน อยู่เป็นหมู่บ้ำน ๆ ประกอบอำชีพด้วยกันในชุมชนเดียวกัน ส่วนน้อยที่ปะปนกัน ถ้ำจ ำเป็นก็อยู่
ปะปนกันบ้ำง กำรนับถือศำสนำ ต่ำงคนต่ำงปฏิบัติศำสนกิจของตนไป ไม่เบียดเบียนกัน อยู่ด้วยกันโดยสันติ มีบ้ำง 
ที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องศำสนำ แต่เป็นเรื่องเล็กน้อย ปัจจุบันผู้ที่พูดภำษำมลำยูถิ่น ก็สำมำรถพูดภำษำไทยได้เป็นส่วนใหญ ่
เพรำะกำรศึกษำสูงขึ้น และควำมจ ำเป็นที่ต้องประกอบอำชีพสัมพันธ์กัน ส ำหรับชำวพุทธที่พูดภำษำไทย ก็สำมำรถ
พูดภำษำมลำยูถิ่นได้ นับเป็นวิวัฒนำกำรด้ำนวัฒนธรรมแห่งยุคโลกำภิวัฒน์ รูปแบบของชุมชนมักเกิดขึ้นโดยถือ 
ศำสนสถำนเป็นจุดศูนย์กลำง เช่น วัด มัสยิด หรือสุเหร่ำ เพรำะต้องอำศัยคนที่รวมกันเข้ำเป็นชุมชนที่สนับสนุนค้ ำจุน
ชำวไทยที่นับถือศำสนำพุทธ มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี มีลักษณะที่คล้ำยคลึงกันและไม่แตกต่ำงไป
จำกจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น กำรแต่งกำย กำรขึ้นบ้ำนใหม่ วันสงกรำนต์ กำรบวชนำค วันออกพรรษำ ประเพณีเดือนสิบ 
(วันสำรทไทย) และประเพณีวันลอยกระทง ชำวไทยที่นับถือศำสนำ คริสต์  ก็จะมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี มีลักษณะที่คล้ำยคลึงกันกับจังหวัดอ่ืน ๆ ส ำหรับชำวไทยที่นับถือศำสนำอิสลำม จะมีควำมแตกต่ำงไปบ้ำง   

  การแต่งกาย   
  ชำวยะลำปัจจุบัน แต่งกำยกันตำมลัทธิศำสนำที่ตนนับถือ ผู้ที่นับถือศำสนำอิสลำมก็แต่งกำยแบบ   
ที่นิยมของชำวมุสลิมโดยทั่วไป ผู้ที่นับถือศำสนำพุทธก็แต่งกำยตำมแบบของชำวไทยที่นิยมโดยทั่วไป ชำวพุทธไม่ได้
นิยมเครื่องแต่งกำยแบบชำวฮินดูหรือชำวอินเดียอันเป็นแหล่งของศำสนำพุทธ  ชำวพุทธในชนบทแต่งกำยแบบไทย
แท้ตำมสบำย ถ้ำอยู่ในเมืองแต่งกำยแบบสำกลหรือตำมที่ทำงรำชกำรไทยบัญญัติ นิยมค่อนข้ำงไปทำงยุโรป  
ในจังหวัดยะลำมีผู้นับถือศำสนำอื่น ๆ เช่น คริสต์ ฮินดู น้อย 
  ชำวชนบทที่กล่ำวว่ำแต่งกำยตำมสบำยนั้น เพรำะภำคใต้มีอำกำศแบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน กับ 
ฤดูฝนเท่ำนั้น ไม่มีฤดูหนำว ชำวชนบทที่เรียกว่ำชำวบ้ำนนั้น ส่วนมำกประกอบอำชีพเกษตรกรรม เรื่องกำรสวมเสื้อ  
มีควำมจ ำเป็นน้อย สิ้นเปลือง จึงไม่ใคร่สวมเสื้อ เว้นแต่ผู้หญิง ผู้ชำยจะนุ่งโสร่งหรือกำงเกงขำสั้น โพกหัวหรือคลุมหัว 
ท ำไร่ ท ำนำ ท ำสวนหรือหำปลำ ถ้ำเข้ำเมืองหรือเข้ำสังคม ก็แต่งกำยเรียบร้อย ตำมควำมนิยมของสังคมในท้องถิ่น
นั้น ส ำหรับชำวมุสลิมผู้คงแก่เรียนในทำงศำสนำ มักนิยมแบบชำวอำหรับก็มีอยู่เป็นอันมำก จะเห็นอยู่ทั่วไปใน  
ยุคโลกำภิวัฒน์นี้กำรแต่งกำยของคนรุ่นใหม่ มักมีวิวัฒนำกำรไปตำมรูปแบบของชำวยุโรปมำก โดยเฉพำะบุคคล 
ที่ประกอบอำชีพรับรำชกำร ธุรกิจ หรือรัฐวิสำหกิจต่ำง ๆ 
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  ๔๙ 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
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ล าดับที ่ รายการสินค้าพื้นเมือง แหล่งผลิต/สถานที่ติดต่อ 
1. กริช แหล่งผลิต     : ต.ลิดล อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ  

สถำนที่ติดต่อ : นำยบือรำเฮง มะลี 131/2 ม.3 ต.ลิดล อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ  
2. กำแฟโบรำณ แหล่งผลิต     : ภำยในเทศบำลต ำบลเบตง อ.เบตง จ.ยะลำ  

สถำนที่ติดต่อ : นำงสะเป๊ียะ เจ๊ะเต๊ะ 24/9 ม.7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลำ  
3. ผ้ำบำติก แหล่งผลิต     : ต.กำตอง อ.ยะหำ จ.ยะลำ  

สถำนที่ติดต่อ : นำยอับดุลสุกุส ดือรำเซะ 17 ม.4 ต.กำตอง อ.ยะหำ จ.ยะลำ 
4. ทุเรียนกวน แหล่งผลิต     : ต.ตำชี อ.ยะหำ จ.ยะลำ  

สถำนที่ติดต่อ : โทร. 0-7327-1013 
5. แปรรูปกล้วยหิน แหล่งผลิต     : ต.ถ้ ำทะลุ อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ  

สถำนที่ติดต่อ : นำงจันทร์แรม ใหม่มงคล 4 ม.1 ต.ถ้ ำทะลุ อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 
6. แปรรูปกล้วยหิน แหล่งผลิต     : ต.บันนังสตำ อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ  

สถำนที่ติดต่อ : นำงดวงกมล อ ำภำนัย ม.6 บ้ำนบือซู ต.บันนังสตำ อ.บันนังสตำ   
                   จ.ยะลำ 

7. ผ้ำคลุมผม แหล่งผลิต     : ต.บำลอ อ.รำมัน จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : นำงวิยะดำ อุมำ 1 ม.3 ต.บำลอ อ.รำมัน จ.ยะลำ 

8. กรงหัวนก แหล่งผลิต     : ต.ท่ำสำป อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : ยังไม่มีข้อมูล 

9. แหวนประดับอัญมณี แหล่งผลิต     : ต.บำโงย อ.รำมัน จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : ไม่มีข้อมูล 

10. ไม้กวำดดอกหญ้ำ แหล่งผลิต     : ต.บันนังสตำ อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : นำงดวงกมล อ ำภำนัย ม.6 บ้ำนบือซู ต.บันนังสตำ อ.บันนังสตำ  
                   จ.ยะลำ 

11. ขันหมำกต่ำงๆ 
 

แหล่งผลิต     : อ.รำมัน จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอรำมัน จ.ยะลำ 

12. อุปกรณ์เกบ็เกี่ยวไม้ผล แหล่งผลิต     : ต ำบลบุดี อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
สถำนที่ติดต่อ : นำยสนิท รัตนซ้อน 084-9644324  

13. กระเป๋ำผ้ำประดิษฐ์
ด้วยมือ 

แหล่งผลิต     : ต ำบลบุดี อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
สถำนที่ติดต่อ : น.ส.นูรีดำ มะเระ 083-6537686  

14. ขนมปูตู แหล่งผลิต     : อ.รำมัน จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอรำมัน จ.ยะลำ 

15. ผลิตภัณฑ์ใบยำงและ
ของที่ระลึก 

แหล่งผลิต     : ภำยในเทศบำลนครยะลำ อ.เมือง จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : นำงอัมพร สุเร็ง 74/1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยะลำ 
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  ๕๐  

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 

      จังหวัดยะลำตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำรหัสที่ 24  “ลุ่มน้ ำปัตตำนี” และมีพ้ืนที่บำงส่วนด้ำนทิศตะวันออก
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำรหัสที่ 21 “ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก” ลุ่มน้ ำสำขำรหัสที่ 21.09 “ลุ่มน้ ำสำขำคลองเทพำ” 
และลุ่มน้ ำสำขำรหัสที่ 21.11 “ลุ่มน้ ำสำขำแม่น้ ำสำยบุรี” รำยละเอียดดังตำรำง 
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รหัสลุ่มน้ า ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าสาขา ที่ตั้ง พื้นที่ลุ่มน้ า (ตร.กม.) 
24.01 
24.02 
24.03 
21.09 
21.11 

แม่น้ ำปัตตำนี (ตอนบน)แม่น้ ำ
ปัตตำนี (ตอนกลำง) 
แม่น้ ำปัตตำนี (ตอนล่ำง) 
คลองเทพำ 
แม่น้ ำสำยบุรี 

อ ำ เภอเบตง อ ำเภอธำรโต 
อ ำเภอบันนังสตำ 
อ ำเภอเมือง อ ำเภอกรงปินัง 
อ ำเภอยะหำ 
อ ำเภอรำมัน 

3,806 
1,680 
2,178 
444 
542 

ที่มา : ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 8 สงขลำ 

โดยทั่วไประหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงพฤษภำคมของทุกปี จะเกิดภำวะฝนทิ้งช่วงท ำให้เกิดสภำวะควำม
แห้งแล้ง ขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค และน้ ำเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีพและ
เกิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบอำชีพของประชำชน แต่ในช่วงเวลำระหว่ำงเดือนกันยำยนถึงเดือนมกรำคมของทุกปี 
เป็นช่วงฤดูฝนและมีมรสุมท ำให้ฝนตกชุก ซึ่งก่อให้เกิดสภำวะอุทกภัยหรือน้ ำท่วมข้ึนในพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่จังหวัด
ยะลำส่วนใหญ่มีสภำพเป็นป่ำเขำ มีที่รำบลุ่มบำงส่วน หำกมีฝนตกชุกในช่วงดังกล่ำว ท ำให้เกิดสภำพน้ ำป่ำไหลหลำก
น้ ำท่วมขังในท่ีรำบลุ่มหรือบริเวณท่ีรำบใกล้ภูเขำ และโคลนถล่ม ก่อให้เกิดควำมเสียหำยและควำมสูญเสีย ทั้งในด้ำน
ชีวิตและทรัพย์สินขึ้น 

จำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำในแม่น้ ำสำยหลัก 2 สำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2559 
คือ แม่น้ ำปัตตำนี และแม่น้ ำสำยบุรีในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ โดยใช้ค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) เป็นตัวแปรส ำคัญ
ดังกล่ำว สำมำรถสรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำทั้ง 2 สำย ดังนี้ 

 

ตารางที่ 48 แสดงค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) ของแม่น้ ำปัตตำนีและแม่น้ ำสำยบุรี ที่ไหลผ่ำนจังหวัดยะลำ 
 

แม่น้ า สถานี DO  
ปี 56 

DO  
ปี 57 

DO  
ปี 58 

DO  
ปี 59 

ค่าเฉลี่ย 4 ปี  
(56-59) 

DO ปี 2559 
(ม.ค.59 -ธ.ค. 59) 

เทียบค่าเฉลีย่ DO 4 ปี  
กับ DO ปี 2559 

ปัตตำนี บ้ำนลิมุด ต.ท่ำสำป อ.เมือง  6.2 5.8 6.4 7.2 6.4 6.0 เลวลง 
บ้ำนบำเจำะ ต.บำเจำะ  
อ.บันนังสตำ  

5.4 4.8 5.7 6.5 5.6 5.9 ดีขึ้น 

ท้ำยเขื่อนบำงลำง  
อ.บันนังสตำ  

7.0 6.8 6.3 6.8 6.7 7.2 ดีขึ้น 

สำยบุรี ม.1  ต.กำยูบอเกำะ  อ.รำมัน  5.6 6.7 5.5 7.3 6.3 6.8 ดีขึ้น 

ที่มำ : ส ำนกังำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 16 สงขลำ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม 2560) 

  
 
 
 
 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๕๑ 

 8.2 ป่าไม้ 
       จังหวัดยะลำมีทรัพยำกรป่ำไม้ที่ยังคงควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณแนวชำยแดนไทย –

มำเลเซีย (ป่ำบำลำ-ฮำลำ) ป่ำเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นป่ำดงดิบและมีป่ำชนิดอ่ืนอีกเล็กน้อย เช่น ป่ำละเมำะและป่ำพรุ 
ชนิดของไม้ในป่ำส่วนใหญ่เป็นไม้กระยำเลย เช่น ไม้ตะเคียนเขำ ไม้สยำ ไม้หลุมพอ ไม้กระบำก ไม้ยำง  
ไม้ตะเคียนทรำย ไม้กำลอ และไม้มะค่ำ เป็นต้น ส ำหรับป่ำพรุ ในจังหวัดยะลำมีป่ำพรุเป็นจ ำนวนมำกมำยหลำยแห่ง 
ทั้งหมดอยู่ในเขตอ ำเภอรำมัน ซึ่งมีพรุที่ส ำคัญๆ อยู่ 6 พรุ ได้แก่ พรุโต๊ะพรำน ต ำบลท่ำธง พรุชะมำ ต ำบลท่ำธง  
พรุบึงน้ ำใส ต ำบลตะโละหะลอ พรุหนองบัวหลวง ต ำบลตะโละหะลอ พรุแฆ ต ำบลเกะรอ และพรุโต๊ะแนแว เป็นต้น  

จังหวัดยะลำมีพ้ืนที่ป่ำไม้ ๒,๐๓7.8๔6 ตำรำงกิโลเมตร (1,273,653.75 ไร่) คิดเป็นร้อยละ ๔5.07  
ของพ้ืนที่  สภำพป่ำของจังหวัดสำมำรถแยกได้ดังตำรำง 

ตารางแสดงพื้นที่ป่าไม้จังหวัดยะลา 
                  ๑. ป่าสงวนแห่งชาติ 
ตารางท่ี 49 แสดงพื้นท่ีป่ำไม้จังหวัดยะลำ 
 

ล าดับที ่ ชื่อป่า ท้องที่อ าเภอ พื้นที่ (ไร่) 

๑ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกำบัง กำบัง ๑๖๘,๗๕๐ 

๒ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำตันหยงกำลอ ยะหำ ๗,๑๘๗.๕๐ 

๓ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเบตง เบตง ๑๗๕,๐๐๐ 

๔ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำใหญ่ เมือง  ยะหำ ๒๓,๗๕๐ 

๕ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลำบู – ถ้ ำทะลุ ยะหำ  กำบัง บันนังสตำ  กรงปินัง ๒๐๘,๘๕๐ 

๖ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสกำยอกูวิง ยะหำ ๘,๑๒๕ 

๗ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลำก๊ะ รำมัน ๑๑,๐๓๙ 

๘ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำกำลอ รำมัน  กรงปินัง ๔๑,๗๑๙ 

๙ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำจะกว๊ะ รำมัน ๑๗,๔๕๑ 

๑๐ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกำโสด บันนังสตำ ๖,๒๘๑.๒๕ 
๑๑ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบูกิ๊ตต ำมะซูและป่ำบูกิ๊ตกือแล เบตง ๒๗๕ 

รวม ๖๖๘,๔๒7.75 
ที่มา : ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลำ 

๒. อุทยานแห่งชาติ 
ตารางท่ี 50 แสดงจ ำนวนอุทยำนแห่งชำติ 

 

ล าดับที ่ ชื่อป่า ท้องที่อ าเภอ พื้นที่ (ไร่) 

๑ อุทยำนแห่งชำติบำงลำง เบตง บันนังสตำ และธำรโต ๑๖๓,๑๒๕ 

๒ อุทยำนแห่งชำติบูโด – สุไหงปำดี รำมัน ๑๗,๔๕๑ 

3 อุทยำนแห่งชำติทรำยขำว เมือง 6,875 

รวม 187,451 
ที่มา : ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลำ 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๕๒  

๓. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ตารางท่ี 51 แสดงเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 

 

ล าดับที่ ชื่อปา่ ท้องที่อ าเภอ พื้นที่ (ไร่) 

๑ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำบำลำ-ฮำลำ 
(เดิม 64,993.75 ไร่ ข้อมูลใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2545 
เป็น 80,300 ไร่) 

เบตง 80,300 

รวม 80,300 
ที่มา : ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลำ 

 

๔. ป่าเตรียมการสงวน 
ตารางท่ี 52 แสดงพื้นที่ป่ำเตรียมกำรสงวน 

 

ล าดับที่ ชื่อป่า ท้องที่อ าเภอ พื้นที่ (ไร่) 

๑ ป่ำเตรียมกำรสงวนป่ำฝั่งขวำแม่น้ ำปัตตำนี (แปลงที่ ๑)  บันนังสตำ และรำมัน ๙,๑๐๖.๒๕ 

๒ ป่ำเตรียมกำรสงวนป่ำฝั่งขวำแม่น้ ำปัตตำนี (แปลงที่ ๒) บันนังสตำ และธำรโต ๗๔,๓๖๘.๗๕ 

รวม ๘๓,๔๗๕ 
ที่มา : ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลำ 

 

๕. ป่าที่นิคมคืนให้กรมป่าไม้ 
ตารางท่ี 53 แสดงพื้นท่ีป่ำที่นิคมคืนให้กรมป่ำไม้ 

 

ล าดับที่ ชื่อป่า ท้องที่อ าเภอ พื้นที่ (ไร่) 

๑ ป่ำที่นิคมคืนให้กรมป่ำไม้ เบตง ๒๕๔,๐๐๐ 

รวม ๒๕๔,๐๐๐ 
 ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา 

  

 8.3  ภูเขา 
        ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลำ มีลักษณะภูเขำ เนินเขำ และหุบเขำ ตั้งแต่ตอนกลำงจนถึง 
ใต้สุดของจังหวัด มีที่รำบบำงส่วนทำงตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณที่รำบแม่น้ ำปัตตำนี และแม่น้ ำสำยบุรี 
ไหลผ่ำน อยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเล โดยเฉลี่ยระหว่ำง 100  - 200 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่ำดงดิบและ 
สวนยำงพำรำ  มีเทือกเขำที่ส ำคัญอยู่ 2 เทือกเขำ คือ เทือกเขำสันกำลำคีรี เริ่มจำกอ ำเภอเบตงเป็นแนวยำว  
กั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซียและเทือกเขำปิโล ซึ่งเป็นเทือกเขำอยู่ภำยในจังหวัด ในเขต
ต ำบลบุดี บันนังสำเรง ของอ ำเภอเมืองยะลำ อ ำเภอกรงปินัง และอ ำเภอรำมัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๕๓ 

 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
       ลักษณะของแหล่งน้ า 
  จังหวัดยะลำ มีแม่น้ ำที่ส ำคัญ คือ แม่น้ ำปัตตำนี ต้นน้ ำเกิดจำกภูเขำในท้องที่อ ำเภอเบตงไหลผ่ำน 
อ ำเภอธำรโต อ ำเภอบันนังสตำ อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ อ ำเภอยะรัง อ ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี  และ
ไหลลงสู่ทะเลที่อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี ควำมยำวประมำณ 210 กิโลเมตร บริเวณที่แม่น้ ำปัตตำนี  
ไหลผ่ำนเขตอ ำเภอเบตง อ ำเภอธำรโต และอ ำเภอบันนังสตำเป็นพ้ืนที่สูง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
จึงได้ก่อสร้ำงเขื่อนบำงลำงขึ้นที่ต ำบลบำเจำะ อ ำเภอบันนังสตำ เป็นเขื่อนไฟฟ้ำพลังน้ ำอีกแห่งหนึ่งของภำคใต้  
ติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 3 เครื่อง มีก ำลังผลิตรวม 24,000 กิโลวัตต์ 
  แม่น้ ำอีกสำยหนึ่งที่ไหลผ่ำนจังหวัดยะลำ คือ แม่น้ ำสำยบุรี ตันก ำเนิดจำกภูเขำ สันกำลำคีรี ซึ่งกั้น
เขตแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซีย ไหลผ่ำนอ ำเภอแว้ง อ ำเภอรือเสำะ จังหวัดนรำธิวำส ผ่ำนอ ำเภอ
รำมัน จังหวัดยะลำ แล้วไหลลงสู่ทะเลที่อ ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี ควำมยำวประมำณ 150 กิโลเมตร 
       ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  จังหวัดยะลำ มีทรัพยำกรป่ำไม้ที่ยังคงควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณแนวชำยแดน 
ไทย - มำเลเซีย (ป่ำบำลำ-ฮำลำ) ป่ำเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นป่ำดงดิบและมีป่ำชนิดอ่ืนอีกเล็กน้อย เช่น ป่ำละเมำะ และ
ป่ำพรุชนิดของไม้ในป่ำส่วนใหญ่เป็นไม้กระยำเลย เช่น ไม้ตะเคียนเขำ ไม้สยำ ไม้หลุมพอ ไม้กระบำก ไม้ยำง 
ไม้ตะเคียนทรำย ไม้กำลอ และไม้มะค่ำ เป็นต้น ส ำหรับป่ำพรุในจังหวัดยะลำมีป่ำพรุเป็นจ ำนวนมำกมำยหลำยแห่ง 
ทั้งหมดอยู่ในเขตอ ำเภอรำมัน ซึ่งมีพรุที่ส ำคัญ ๆ อยู่ 6 พรุ ได้แก่ พรุโต๊ะพรำน ต ำบลท่ำธง พรุชะมำ ต ำบลท่ำธง  
พรุบึงน้ ำใส ต ำบลตะโละหะลอ พรุหนองบัวหลวง ต ำบลตะโละหะลอ พรุแฆ ต ำบลเกะรอ และพรุโต๊ะแนแว เป็นต้น  

 
 
 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๕๔ 

ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 
 
 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาประเทศ
ในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น  
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ 
ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือ 
ปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง  ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต  
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ  
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๕๕   

 

  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทัง้กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย 
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร  
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐ 
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  ๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน 
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  ๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือ
ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน 
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึก 
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง 
เท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อ 
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
 
 
 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๕๖ 

 
 
 
 

      แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  โดยประกอบด้วย 10 หลักยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 

กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  
 

ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

เป้าหมาย  
 

“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 การหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และการสร้างสังคมสูงวัย  

        อย่างมีคุณภาพ 
 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๕๗   

 

นโยบาย 11 ด้าน ของรัฐบาล 
1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  จะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทาง 

สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการผู้ประสงค์ร้าย  
มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ 

2. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียม 
พร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและการ
เสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ 
และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

3. นโยบายการลดความเหลื่อมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ และการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของ
คนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 

5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  และสุขภาพของ
ประชาชน โดยวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 

6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะเร่งด่วนด าเนินการทันที ระยะต่อไปแก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน และระยะยาววางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตต่อเนื่อง 

7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความเชื่อมโยง  
ด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงาน  การพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ 

8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนา 
และนวัตกรรม การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
เพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

9. นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า 
เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  การรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 

11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม  ในระยะต่อไปจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้
เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอน ให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๕๘ 

THAILAND 4.0 
 

THAILAND 4.0  หมายถึง การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยพัฒนา โดยที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  
โดยสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น เดิมประเทศ
ไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รูปแบบ  

“Thailand 1.0 ที่เน้นด้านเกษตรกรรม”  
“Thailand 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา”  
“Thailand 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก”  
 

ซึ่งท าให้เราติดอยู่ใน 3 กับดัก คือ รายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ า และความไม่สมดุลในการพัฒนา  
ซึ่งรัฐบาลจะต้องปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนแปลงผ่านประเทศไทย 3.0 ไปสู่  “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้นเศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ เปลี่ยนจากการท าปริมาณมากแต่ได้ผลน้อย เป็นการ าปริมาณน้อยแต่ได้ผลมาก  
ซ่ึงต้องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 3 เรื่อง คือ 

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้า ไปสู่ภาคบริการมากข้ึน 

 

กลไกการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0  
 

Strength from Within หรือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู่ 3 ตัว คือ 
1) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition)  ของทุกภาคส่วนในประเทศ 
2) การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) 
3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition) ซึ่งทั้ง 3 กลไกนี้

ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน 
 

นวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน Growth Engine 3 ตัวใหม่ อันประกอบด้วย Green Growth Engine, 
Productive Growth Engine และ Inclusive Growth Engine การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสร้างสังคม 
ที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ จึงจะเอ้ือให้เกิดการสร้าง Smart Enterprise ที่มีโมเดลการท าธุรกิจแบบใหม่
มากมาย ท่ามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอ้ือให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  

ส่วนสุดท้ายของ Strength from Within คือ การสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเมื่อ
ผนวกความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
สถานะของผู้คนในสังคม (Social Mobility) ผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาส (Society with Opportunity) ควบคู่
ไปกับการสร้างสังคมที่สามารถ (Society with Competence) 

และเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว การเชื่อมโยงภายนอก 
(Connect to the World)  เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนนี้เชื่อมโยงกับโลกใน 3 ระดับด้วยกัน คือ 

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



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๕๙   

 

 
 
 
 

สภาพทั่วไป 
ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งอยู่ใต้สุดสยาม

ของประเทศและติดกับประเทศมาเลเซีย มีอาณาเขตติดต่อด้านใต้และด้านตะวันตกกับประเทศมาเลเซีย รวม
ระยะทางพรมแดนไทย – มาเลเซีย 285 กิโลเมตร โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นแนวกั้น ด้านเหนือและด้าน
ตะวันออก ติดทะเลอ่าวไทยเป็นระยะทาง 172.31 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวม 6.84 ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศ  
ทางตอนกลางและตอนใต้ของภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรี (ยะลา และนราธิวาส) วางตัวในแนวตะวันออก – ตะวันตก 
และเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยและมาเลเซีย ด้านตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าจดชายทะเลฝั่งอ่าวไทยในจังหวัด
ปัตตานีและนราธิวาส มีลักษณะเป็นอากาศร้อนชื้นแบบมรสุม อุณหภูมิ โดยมีจ านวนวันฝนตกเฉลี่ย 14.8.7 วันต่อปี 
และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,781.7 มิลลิเมตรต่อปี จากเนื้อที่ 6.84 ล้านไร่ ในปี 2558 มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 1.73 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.3 พ้ืนที่ป่าชายเลน 0.22 แสนไร่ หรือร้อยละ 0.33 พ้ืนที่
การเกษตร 3.5 ล้านไร่ (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล และที่นา) หรือร้อยละ 50.5 และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
1.66 ล้านไร่ หรือร้อยละ 24.27 ของพ้ืนที่ภาคลุ่มน้ าขนาดใหญ่  ประกอบด้วย ลุ่มปัตตานี มีพ้ืนที่ 4,973 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดยะลา และปัตตานี เป็นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ าปัตตานี ลุ่มน้ าบางนรา มีพ้ืนที่ 
1,498 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอยี่งอ อ าเภอระแงะ  อ าเภอตากใบ จนถึงพรุโต๊ะแดง  
และจดอ่าวไทยที่อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่มีต้นน้ าจากป่าฮาลา-บาลาและเทือกเขาบูโด ได้รับการพัฒนาเป็น
พ้ืนที่โครงการชลประทานตามแนวพระราชด าริ เพ่ือให้มีน้ าใช้ทางการเกษตร ป้องกันน้ าเค็มรุกล้ าพ้ืนที่ พ้ืนที่ป่า 
1.73 ล้านไร่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้นตามเทือกเขา จากการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรโดยเฉพาะ
ยางพาราและปาล์มน้ ามัน ส่วนพื้นที่ป่าชายเลน มีเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส 

โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค 
ทางหลวงหมายเลข 43 เชื่อมต่อรวมระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 42 (ถนน

เพชรเกษมสายปัตตานี – นราธิวาส) เป็นถนน 4 ช่องจราจรเชื่อมต่ออ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - จังหวัดปัตตานี – 
จังหวัดนราธิวาส ทางหลวงหมายเลข 409 (สายนาเกต – ท่าปา) เชื่อมต่อจากจังหวัดปัตตานี และหมายเลข 410 
(สายปัตตานี – อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา) รถไฟ โดยมีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจากอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไป
ยังอ าเภอโคกโพธิ์และอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา รวมทั้งอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างประเทศจากอ าเภอสุไหงโก-ลก ไปยังประเทศมาเลเซียสนามบิน มีท่าอากาศในประเทศ 2 แห่ง ในจังหวัด
ปัตตานี (ใช้ในราชการทหาร) 1 แห่ง และจังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง จะเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศจาก
นราธิวาส – เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย นอกจากนี้ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างสนามบินเบตงจังหวัดยะลา  
ซึ่งก าหนดจะแล้วเสร็จในปี 2562 มีท่าเทียบเรือ 2 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี มีท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ้าท่า (ท่าเทียบเรือน้ าลึก) และที่จอดพักเรือของกรมธนารักษ ์
ปัจจุบันมีปัญหาการตื้นเขินของร่องน้ าท าให้เรือบรรทุกสินค้าขนาด 180 ตัน ไม่สามารถเทียบท่าได้อย่างสะดวก 
ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ปัจจุบันเป็นท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ส าหรับการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ โดยการขนส่งไม้แปรรูปและยางพาราไปจ าหน่ายทั่วประเทศ และรับซื้อสินค้าจ าพวกข้าวสารและ
น้ าตาลมาเพ่ือจ าหน่ายในจังหวัดหรือส่งต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหาที่ส าคัญคือร่องน้ าตื้น (แม่น้ าบางนรา)  
  

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๖๐ 

ท าให้ไม่สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่กว่า 500 ตัน จังหวัดนราธิวาสมีสะพาน 2 แห่ง คือ สะพานข้ามแม่น้ าโก- ลก 
เชื่อมต่อสุไหง-โกลกกับเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน เป็นเส้นทางคมนาคม สะพานบูเก๊ะตา (สะพานข้ามแม่น้ าโก-ลก 
แห่งที่ 2) เชื่อมต่อระหว่างบ้านบูเก๊ะตา อ าเภอแว้ง กับบ้านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เป็นสะพาน
คอนกรีต 2 ช่องจราจร ด่านชายแดน มีด่านชายแดนถาวรไทย-มาเลเซีย 4 แห่ง ในจังหวัดยะลา (ด่านเบตง) และ
จังหวัดนราธิวาส (ด่านตากใบ ด่านสุไหงโก-ลก และด่านบูเก๊ะตา) เป็นเส้นทางในการเดินทางผ่านแดนระหว่าง
จังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน และอ าเภอเบตง จังหวัดยะลากับรัฐเปรัก ประเทสมาเลเซีย 

บริการสาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า ภาคใต้ชายแดนมีก าลังผลิตไฟฟ้า 116.4 เมกกะวัตต์ โดยผลิตจากพลังงานน้ า (เขื่อนบางลาง 

และบ้านสันติจังหวัดยะลา) ได้มากที่สุดร้อยละ 73.3 ของก าลังการผลิตทั้งหมด และพลังงาน (โรงไฟฟ้า กัลฟ์ยะลากรีน) 
ร้อยละ 17.4 ส่วนที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กและเล็กมากในภาคใต้ (SPP และ 
VSPP) กระจายอยู่ใน 2 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลาและปัตตานี) ก าลังการผลิตรวม 10.2 เมกกะวัตต์ คิดเป็น
ร้อยละ 9.3 เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคา
ประจ าปี เท่ากับ 123,377 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศโดยลดลงเมื่อเทียบกับ 
ปี 2555 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 1.1 ของประเทศโครงสร้างเศรษฐกิจพ่ึงพาภาคเกษตร ปี 2558 มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 32.0 ของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ที่มีความส าคัญของภาคเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร แนวโน้มของสัดส่วนการผลิตลดลงเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรหลักโดยเฉพาะ
ยางพาราปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง โดยในระดับปี 2558 มีการขยายตัว  
ร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัวที่ร้อยละ 4.1 ในปี 2557 หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ซึ่งต่ ากว่า
ระดับประเทศ ร้อยละ 2.93 ยางพาราที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วง ปี 2554 – 2558 ส่งผลกระทบต่อรายได้
เกษตรกร ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร (GRP Per capita) เฉลี่ย 70,322 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศประมาณ 2 เท่า ลดลงจากปี 2554 ที่มีจ านวน 95,187 บาท ต่อคนต่อปี โดยจังหวัดยะลามีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัวสูงที่สุด  

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคใต้ชายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ซึ่งยัง

ใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูขั้นต้นเพ่ือการส่งออก ท าให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อภาวะการค้า และการลงทุน 
อย่างไรก็ดีภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และ 
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพ้ืนที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดนมีจุดที่ตั้งท่ีได้เปรียบในการ
เชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อ าเภอหนองจิก การ
พัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อ าเภอ สุไหงโก-ลก และอ าเภอเบตง เพื่อสร้างงาน และรายได้ให้ประชาชน ควบคู่
ไปกับการสร้างความเข็มแข้งให้กับชุมชน 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
“เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ และเป็นเมือง

ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย  
และสิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” 

 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๖๑   

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรหลักของภาค 
2. เพ่ือพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์ลกลางการค้า การท่องเที่ยวของภาค 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข 

 

เป้าหมาย และตัวชี วัด 
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเพ่ิมข้ึน 
2. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
4. อัตราตายมารดาและทารกลดลง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคง 
                    ให้กับภาคการผลิต 

          แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

                       เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และไม้ผล โดยการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปลูก การบ ารุง พัฒนายางสายพันธ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเก่ียวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ประกอบด้วย 

(1) ยางพารา  ผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง อาทิ ยางแท่ง ยางเครฟ และ
ยางคอมปาวด์ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนอุตสาหกรรมปลาย
น้ า เช่น อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม (แผ่นยางปูพ้ืน ยางหมอนรองรางรถไฟ และยางรอง 
คอสะพาน ) และวัสดุทางการแพทย์  (วัสดุจัดฟัน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และสายน้ าเกลือ) ตลอดจนส่งเสริม  
การผลิตฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่าสูง 

(2) ปาล์มน ้ามัน ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจปาล์มน้ ามันของกลุ่มสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการจัดตั้งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลขั้นต้นและขั้นปลายแปรรูปปาล์มน้ ามันครบวงจร  
เพ่ือรองรับผลผลิตที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

(3) มะพร้าว การพัฒนาและสนับสนุนการปลูกมะพร้าวพันธ์ดี โดยขยาย
พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวพันธ์ดี ทั้งมะพร้าวน้ าหอม และมะพร้าวผลแก่ เพ่ือรองรับยอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพร้าว อาทิ 
มะพร้าวกระป๋องน้ าหอม น้ ากะทิสด และน้ ากะทิกระป๋อง จ าหน่ายเพ่ือการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมทั้ง
ส่งเสริมการท าน้ ามนมะพร้าวสกัดเย็น เพ่ือใช้ในธุรกิจสปา และเครื่องส าอาง 

(4) ไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง) ส่งเสริมการผลิตทุเรียนพันธ์ดีในพ้ืนที่จังหวัด
ยะลา โดยเฉพาะพันธ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว และส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธ์พ้ืนเมืองที่มีรสชาติโดดเด่น 
และลองกองพันธ์ดีในจังหวัดนราธิวาส ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออก โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต  
ตั้งแต่ระบบการปลูก การบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว ระบบการคัดแยกคุณภาพ (food Processing Tecnhnology) 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีระบบโลเจสติกส์ทั้ง Cool Chain และ Cold Chain ในการเก็บรักษาผลผลิต 
และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมทั้งการพัฒนา Young Farmer ให้เป็น Smart Famer ที่มีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการฟาร์มและมีศักยภาพด้านการตลาดที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหนน่ายโดยตรงและการรวมกลุ่ม  
เป็นวิสาหกิจและ SMEs จ าหน่ายผ่านระบบการตลาดออนไลน์ (E-Commerce) และส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๖๒ 

2. พัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) ให้สามารถเป็นแหล่ง
อ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายของเกษตรกรในพ้ืนที่ โดนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ
เชื่อมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ส่งเสริม
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานโดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของ
ตลาด ร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ ามัน) และการปศุสัตว์ การสสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา รวมทั้ง
เสริมสร้างความรู้ในการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการฟาร์มอย่างาเป็นระบบเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตร
มืออาชีพ (Smart Entrepreneur) 

4. ยกระดับอุตสาหกรรมการประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือการ
ส่งออกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์วิจัยและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นศูนย์กระจายพันธ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม  
(Good Agiculture Practice : GPA และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้งกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจนการพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย และได้มาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและเป็นแหล่ง
รายได้ที่ส าคัญให้กับภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ(Niche market) 

5. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านอาหาร สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้
ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรมดีและกระจาย
สัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคในพ้ืนที่ 
สนับสนุนโรงช าแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัยและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  อาทิ
นมแพะพาสเจอร์ไร ไอศครีมและเครื่องส าอางรวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับวิถีชี วิตมุสลิมให้เป็น
วัตถุดิบส าหรับ แปรรูปที่ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพื่อบริโภคในท้องถิ่นและส่งออก 

6. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ( Young Smart Farmer )รวมทั้งสนับสนุนกลุ่มสถาบัน
เกษตรกรในพ้ืนที่ให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างครบวงจร ( Smart farming )โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนองค์ความรู้และ
เครือข่ายหน่วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและลดปัญหาข้อจ ากัด ในการเข้าถึงแหล่งทุน 

7. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ (Application of Bio Technology) 
โดยการส่งเสริมการน าผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการเก็บ
รักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือรักษาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย 

8. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า Brand ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้
วัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นในการประกอบอาหาร อาทิ ไก่เบตงและปลากุเลา เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
และรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ 

9. พัฒนาพ้ืนที่อ าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปปาล์มน้ ามัน ยางพารา มะพร้าวและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยกา ร
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหนองจิก และนิคม



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๖๓   

 

อุตสาหกรรมบานาส่งเสริมการท าประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ  
ให้มาลงทุนในพ้ืนที่โดยการให้สิทธิพิเศษมาตรการทางการเงินและการคลัง 

10. พัฒนาระบบโครงข่ายน้ าเพ่ือป้องกันความเสียหายพ้ืนที่เศรษฐกิจและสร้างความ
มั่นคงด้านทรัพยากรน้ า  โดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ า  และระบบกระจายน้ า 
การปรับปรุงแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้มีความสะอาดส าหรับใช้ในการเกษตรการอุปโภคและบริโภครวมทั้งส่งเสริม
การมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าทุกภาคส่วน 

11. สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับ 
การขนส่งสินค้า feeder ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร่องน้ าเพ่ือรองรับเรือขนาดใหญ่
ส าหรับท่าเรือปัตตานีและท่าเรือจังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างคันกั้นคลื่น พัฒนาระบบการให้บริการด้านการขนส่ง
ทางเรือ และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์รวมทั้งการบริหารจัดการท่าเรือ
แบบมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหง-โกลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดนใต้ 
      แนวทางการพัฒนา 

                          1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
รวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจและบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงเข้าสู่ด่านให้มีมาตรฐาน การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ จัดระเบียบการใช้พ้ืนที่
บริเวณด่านชายแดน ชุมชนและพ้ืนที่หลังด่านให้เหมาะสม อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโก -ลก บริเวณ
ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก และด่านชายแดนตากใบ และเร่งรัดการก่อสร้างด่านชายแดนบูเก๊ะตา รวมทั้งจัดหาที่ดิน
เพ่ือรองรับการขยายด่านในอนาคต 
                          2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และทางอากาศ  
    2.1 ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักและสายรองให้มีมาตรฐาน และ 
มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงและอ านวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้ทุกระบบ อาทิ  
สายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง พัฒนาและสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงการเดินทาง การขนส่ง
สินค้าและการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อไปยังมาเลเซีย และวางระบบการก ากับดูแลการขนส่ง 
ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย 
    2.2 ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินเบตง 

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และบริการที่ เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบ  
การท่องเที่ยว ที่หลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ อาทิ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว  
เชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ เช่น ที่พัก 
(ecolodge) และมัคคุเทศก์ เป็นต้น เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และ 
การสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภาค (เบตง-ปีนัง) 

4. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวชายแดน อาทิ  
การบ าบัดรักษาทางการแพทย์ด้วยสมุนไพรและน้ าพุร้อน (ยะลา) โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
สู่สากลที่ค านึงถึงความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการด้านการศึกษา และศูนย์ดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุ (Nursing Home Care) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) เมืองการค้าชายแดน  
(สุไหงโก-ลก) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาทิไฟฟ้าที่เพียงพอ โครงข่าย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๖๔ 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สนับสนุนการ
พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่อเที่ยวและผู้ประกอบการ
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว 

5. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน โดยการจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนาการ
ค้าชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าทางการเกษตรเมืองชายแดน และก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน 
ที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ 

6. เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพอเพียงพิเศษนราธิวาส เพ่ือรองรับการค้า 
การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้งทางน้ าและทางอากาศ และระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการลงทุน การใช้สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสม เพ่ือจูงใจให้กับ
นักลงทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ ก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ื นที ่
เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชุน 
                   แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในพ้ืนที่และต่างประเทศ รองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตร  
แปรรูป เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงานส าหรับผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
แรงงานในพ้ืนที่ แลละสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ โดยสร้างโอกาสในการเรียนระดับอาชีวะศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการท างานพร้อมการประกอบ
อาชีพและสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ปรับปรุงสถานศึกษาและจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตรงตามวิชา
ที่สอน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สามารถน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา (เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ E-book บทเรียนออนไลน์ (E-learning) 
ห้องเรียนเสมือนจริง(visual classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นต้น เพื่อยกระดับการศึกษาขยายโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนในชุมชน 

3. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะการเลี้ยงดูทารก 
เพ่ือป้องกันและลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังคลอดในพ้ืนที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของ
สถานพยาบาลในชุมชน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงถึงชุมชนและครัวเรือน พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพการสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชน  
ในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม 

4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐในการสนับสนุน
ความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๖๕   

 

5. สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการ
ยอมรับในการอยู่รวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๖๖ 

 
 
 

 
วิสัยทัศน์ 
“เกษตรกาวหนา การคาชายแดน การทองเที่ยวเชื่อมโยงสูอาเซียนบนพื นฐานความเขมแข็งของ

ชุมชน”  
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนในป พ.ศ. 2565 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมุงเนนในการพัฒนา เพ่ือให

บรรลุเปาประสงค ์4 ประเด็น ประกอบดวย  
เกษตรกาวหนา ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด โดยอาศัย

พืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ อาทิ ยางพารา ปาลมน้ ามัน มะพราว ประมงชายฝง ปศุสัตวและไมผล เปนตน ซึ่งในป 2565 
กลุมจังหวัดจะเปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่ส าคัญโดยการสงเสริมและวิจัยเพ่ือคิดคน 
นวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการและการแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิมและสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนใหกับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน  

การคาชายแดน หลังป 2565 มูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดจะขยายตัว โดยอาศัย
ศักยภาพของจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดานชายแดนไทย -
มาเลเซีย เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองชายแดนโดยพัฒนาใหมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่สามารถรองรับการขนสงและการคาทั้งในและตางประเทศเพ่ือดึงดูดนักลงทุน ให้เขามาลงทุนในพ้ืนที่กอให
เกิดการสรางงาน สรางรายไดและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกลุมจังหวัด  

การทองเที่ยว หลังป 2565 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดานการทองเที่ยวที่เพียงพอและไดมาตรฐาน มีเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวระดับประเทศ
และอาเซียนการบริการนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสากล การบริหารจัดการการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธที่ทันสมัย 

 ความเขมแข็งของชุมชน อัตลักษณที่ส าคัญประการหนึ่งของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน คือ การ
เปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น การสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนจึงมุงเนนที่การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน ทั้งในดานทักษะฝมือแรงงาน การยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา การขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรู การพัฒนาสุขภาวะของคนทุกวัย การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ใหมีความเขมแข็ง ตลอดจนการสรางความเขาใจ และการยอมรับเพ่ือใหเกิดการอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรม  

จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)  
1. สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร  
2. สงเสริมการคาและการลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดนเมืองตนแบบ  
3. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
4. ชุมชนเขมแข็งบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ฉบับทบทวน 
(พ.ศ. 2562 - 2565) 

 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๖๗   

 

 เปาประสงค ตัวชี วัด และคาเปาหมาย  

เปาประสงค
รวม 

ตัวชี วัด/ 
เปาหมาย 
รวม 5 ป 

ขอมูลฐาน 
เปาหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
2561 - 
2564 

มูลค่า
ผลิตภณัฑ์มวล
รวมกลุม่
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนมี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 

อัตราการขยายตวั
มูลค่าผลิติภัณฑ์
มวลรวมของกลุ่ม
จั ง ห วั ด เ พิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 3 

อัตราการขยายตัว 
คาผลติภณัฑมวลรวม 
กลมุจังหวัด เฉลี่ยป
2554 – 2558 รอยละ 
1.5 (มูลคาเฉลี่ย 5 ป
136,082 ลานบาท) 

- รอยละ 1.5 
(138,123 
ลบ.) 

รอยละ 2.0 
(138,803 
ล บ.) 

ร้อยละ 
2.5 
(139,484 
ล บ.) 

รอยละ 3 
 
(140,164 
ลบ.) 

 

หมายเหตุ : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดฯ จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติพ.ศ. 2560  

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาด  

เปาประสงค 

เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี วัด/ 

เปาหมาย 

รวม 5 ป 

ข้อมูลฐาน 

เปาหมายรายป ี

2561 2562 2563 2564 2565 
2561 - 
2564 

เพิ่มผลิตภาพ 
สินคา และ 
สรางมูลคาเพิ่ม  
สินคาดาน 
เกษตรของกลุม 
จังหวัดภาคใต
ชายแดน 

ผลิตภณัฑ 
มวลรวม  
ภาคการเกษตร  
ของกลุมจังหวัด  
เพิ่มขึ้นรอยละ 1 

อัตราการขยายตัว  
คาผลติภณัฑมวลรวม 
กลมุจังหวัด เฉลี่ยป
2557–2559  
รอยละ -2.50  
(มูลค่าเฉลี่ย 3 ป
44,966.67 ลาน 
บาท) 

- ร้อยละ  
- 1.625 
(44,235.9
6 
ลบ.) 

รอยละ - 
0.75 
(44,628.7
5 ลบ.) 

รอยละ 
0.125 
(45,022.8
7 ลบ.) 

รอยละ 1 
(45,416.3 
3 ลบ.) 
 

 

หมายเหตุ : อัตราการขยายตัวคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรของกลุมจังหวัดฯ เฉลี่ยป 2557–2559 
จากส านักงานสถิติแหงชาติ  

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาลมน้ ามัน มะพราว ขาว ไมผล พืช

สมุนไพร ประมงและปศุสัตว เปนตน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร สนับสนุนการใชเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดี  

2. พัฒนาเกษตรกร กลุมเครือขาย สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ ใหด าเนินการในลักษณะการ
รวมกลุม และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  

3. สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีใหเกิดผลิต
ภัณฑใหมๆ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  

4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑสินคาเกษตร 

5. สงเสริมระบบตลาดกลางชองทางการตลาด และสรางตราสินคา(Brand) ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่เปนอัตลักษณประจ าถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลคา  

6. ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ งและสัตวน้ าชายฝงเพ่ือการสงออกและ 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๖๘ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สงเสริมการคาการลงทุนในพื นที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ 

เปาประสงค 

เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด/  
เปาหมาย 

รวม 5 ป 

ข้อมูลฐาน 
เปาหมายรายป ี

2561 - 
2564 

2561 2562 2563 2564 2565  
1. มูลคาการค
า ชายแดน  
กลมุจังหวัด
ภาคใต
ชายแดน 
เพิ่มขึ้น 

มูลคาการคา 
ชายแดน 
กลมุจังหวัด เพ่ิม
ขึ้นรอยละ 8 

มูลคาการคาชายแดน
กลมุจังหวัดป 2560 
จ านวน  
8,533.31 ลานบาท 

- รอยละ2 
(8,703.9
7 ลบ.) 

รอยละ4 
(8,874.64 
ลบ.) 

รอยละ6 
(9,045.3
0 ลบ.) 

รอยละ 8 
(9,215.9 
7 ลบ.)  

 

 มูลคาผลติภณัฑ์
มวลรวมภาค
บริการ ในกลมุ 
จังหวัดภาคใต
ชายแดน เพิ่มขึ้น  
รอยละ 6 

อัตราการขยายตัว  
คาผลติภณัฑมวล 
รวมกลมุจังหวัด 
เฉลี่ยป 2554 – 
2559 ร อ ย ล ะ 
4.5 มลูคาเฉลีย่ 5 ป
71,295ลานบาท) 

- รอยละ4.5 
(74,503.2
7 ลบ.) 

รอยละ 5 
(74,859.75 
ลบ.) 

รอยละ
5.5 
(75,216.2
2 ลบ.) 

รอยละ 6 
(75,572.
70 ลบ.) 

 

หมายเหตุ : มูลคาการคาชายแดนและมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคบริการ จากส านักงานสถิติแหงชาติ  

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
1. พัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกสใหมีความเชื่อมโยงและไดมาตรฐาน  
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณดานพรมแดนเมืองชายแดนเมือง

เศรษฐกิจที่ส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ  

3. สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการเพ่ือสรางมูลคาและเพ่ิมขีดความ 
สามารถ ในการแขงขันของผูประกอบการ  

4. สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องทุกสาขาการผลิตใหมีความเขมแข็งเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  
5. วางระบบการบริหารจัดการน้ า ระบบปองกันอุทกภัยเพ่ือปองกันความเสียหายแกพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
6. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา  
 

 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๖๙   

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองทองเที่ยว
ชายแดน 

เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด/  
เปาหมาย 

รวม 5 ป 

ข้อมูลฐาน 

เปาหมายรายป ี  

2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 
2564 

รายไดจากการ 
ทองเที่ยวของ 
กลมุจังหวัด
เพิ่มขึ้น 

รายไดจากการ 
ทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
รอยละ 8 

รายไดจากการ 
ทองเที่ยว ป 2559 
จ านวน  
6,469.34 ลานบาท 

- รอยละ 2 
(6,598.72 
ลบ.) 

รอยละ 4 
(6,728. 
11 ลบ.) 

รอยละ 6 
(6,857.
50 ลบ.) 

รอยละ 8 
(6,986. 
88ลบ.) 

 

หมายเหตุ : รายไดจากการทองเที่ยว ป 2559 จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยปรับปรุงภูมิทัศน จัดหาสิ่ง

อ านวยความ สะดวกและบริการใหไดมาตรฐาน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกนักทองเที่ยว  

2. สงเสริมกิจกรรมรูปแบบการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิ การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวชุมชน เปนตน  

3. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเพ่ือรองรับการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด  
4. พัฒนาสินคาและบริการที่เปนอัตลักษณของกลุมจังหวัดใหผานการรับรองมาตรฐาน  
5. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธที่ทันสมัย เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวในกลุมจัง

หวัดเพ่ิมข้ึน 

 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม  

เปาประสงค 

เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด/  
เปาหมาย 

รวม 5 ป 

ข้อมูลฐาน 

เปาหมายรายป ี  

2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 
2564 

รายได้เฉลี่ย
ต่อหัว
ประชากร
เพิ่มขึ้น 

รายได้คน 
ต่อปีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 

รายไดตอคนตอป
พ.ศ. 2559 เทากับ 
70,322 บาท  
 

- รอยละ 0.5 
(70,674 
บาท)  

รอยละ 1 
(71,026 
บาท) 

รอยละ 1.5 
(71,378 
บาท) 

รอยละ 2 
(71,730 
บาท) 

 

หมายเหตุ : รายไดจากการทองเที่ยว ป 2559 จากส านักงานสถิติแหงชาติ  

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
๑. พัฒนาเพ่ือยกระดับและสนบัสนุนทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  
๒. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด  
๓. สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข  
๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะใหพรอมประกอบอาชีพ  
๕. พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสรางเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง  
    ปองกัน และควบคุมโรค 

 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๗๐ 

 ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน 
 

  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของ
ประชาชนในท้องถิ่น  สรุปปัญหา / ความต้องการของประชาชนในพื นที่ 8 อ้าเภอ (ภาพรวมจังหวัด) 
ล้าดับที ่ ด้าน ปัญหา ความต้องการ / แนวทางแก้ไข 

1 ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน เช่น ความไม่สงบในพ้ืนที่
การเกิดคดีอาชญากรรม / ยาเสพติด 

 ปัญหาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานขาด
ประสิทธิภาพ เช่น ถนนช ารุด ไฟฟ้า
ส่องสว่างไม่เพียงพอ 

 จัดชุดกู้ชีพ กู้ภัย 

 ปรับปรุงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอาชญากรรม 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุม และ
มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางที่
ช ารุด 

2 ด้านสังคม  ปัญหาลักลอบค้ายาเสพติด 

 ปัญหาการด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ 
 ระดับคุณภาพทางการเรยีนต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน  สืบเนื่องจาก
สถานการณ์ในพ้ืนที่ 
 ขาดก าลังแรงงาน เนื่องจากกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีเพ่ิมมากข้ึน 

 เพ่ิมด่านตรวจเข้มสกัดจับยาเสพติดและสิ่ง
ผิดกฎหมาย  
 เพ่ิมมาตรการการปราบปรามยาเสพติด 

 เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน  
 พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ 
 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรชุมชนทุกระดับ 

3 ด้านเศรษฐกิจ  ภาคผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
 รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง 
สืบเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในด้าน
ความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
 เส้นทางคมนาคมบางส่วนเป็นถนนลูกรัง 

 ประชาชนขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร มี
รายได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งการปลูก
พืชชนิดอื่นๆ ควบคู่กับพืชหลัก 

 สร้างความเชื่อม่ันให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึง
ความปลอดภัยและเพ่ิมมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 

4 

 
ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหาการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 

 ปัญหาจากไฟป่า 

 ประสบมลพิษทางอากาศ ควัน           
ฝุ่นละอองจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

 จัดท าแนวป่าให้จัดเจน 

 สร้างจิตส านึกให้เห็นความส าคัญของป่าไม้ 
 แก้ไข ป้องกัน ติดตาม บรรเทาปัญหา
หมอกควันข้ามแดนร่วมกันโดยวิธีต่างๆ เช่น 
ควบคุมแหล่งที่เกิดไฟป่า / ไฟบนพ้ืนดิน พัฒนา
ระบบประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือน
ล่วงหนา้การแลกเปลีย่นข้อมูลและเทคโนโลยี 
และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิด
สถานการณ ์

 การจัดการขยะน้ าเสีย โดยมาตรการทาง
กฎหมายควบคู่กับการควบคุมทางสังคม 

 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการ 

 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๗๑   

 

การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด (Anylysis) 
  คณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2561 – 2564) และการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.) ได้ระดมความคิดเห็น
ในการทบทวนภายใต้ช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามที่ ก.น.จ.ก าหนด เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์
และมีการยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด โดยได้จัดตั้งคณะท างาน มีผู้แทนส่วนราชการ  
ที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ คือ ผู้แทนกระทรวงหลัก รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านความมั่นคง ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต และวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม เปรียบเทียบส าหรับ
ประกอบการจัดท าแผน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ  
เพ่ือวิเคราะห์โดยยึดนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแนวทางการพัฒนา
ภาคใต้ชายแดน มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ือก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด โดยสรุป ดังนี้ 

การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด (SWOT Analysis)   
จุดแข็ง (Strengths) 
๑. อ าเภอเบตง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน  
๒. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งสวยงามตามธรรมชาติ  อาทิ ทะเลสาบ และป่าฮาลา บาลา จุดชมวิวทะเล

หมอกอัยเยอร์เวง อันอุดมสมบูรณ์เนื้อที่ ๘๐,๓๐๐ ไร่ เป็นป่าดิบชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถส่งเสริมเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับจังหวัดยะลาและความสวยงามและความสมบูรณ์ ป่าฮาลา บาลา  
ที่ได้รับการยอมรับอเมซอล อาเซียน  ซึ่งพร้อมที่จะมีการพัฒนาให้เป็นท่องเที่ยวนิเวศที่สมบูรณแ์บบ 

๓. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น พระพุทธไสยาสน์ 
วัดคูหาภิมุข พระมหาธาตุเจดีย์ อุโมงค์ปิยะมิตร และโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด าริอยู่ใน
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา   
          ๔. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

๕. มีพ้ืนที่และผลผลิตทางการเกษตรยางพารา ทุเรียน และกล้วยหิน โคเนื้อ แพะ ไก่เบตง ที่สามารถสร้าง
งาน สร้างรายได้แก่จังหวัด 

๖. จังหวัดยะลา มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมทั่วไป ประกอบการผลิตส่งหรือจ าหน่าย
ไฟฟ้า รวมจ านวน ๔ โรงงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ า จ านวน ๒ โรงงาน และผลิต
กระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล จ านวน ๒ โรงงาน รวมเงินลงทุน ๔,๑๖๔.๔๓๓ ล้านบาท  สามารถผลิตกระแส 
ไฟฟ้าได้ 130 ก าลังวัตซ์  ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในจังหวัดยะลา 

7. มีเส้นทางการคมนาคม โดยการเชื่อมเส้นทางหลักๆ  ประกอบด้วย เส้นทางวงแหวนเลี่ยงเมืองยะลา 
(ยะลา - ปัตตานี)  ทางหลวงแผ่นดินสาย 418 เส้นทางยะลา - นราธิวาส  เส้นทางยะลา - เบตง เพ่ือรองรับการคมนาคมและ
พาณิชย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้  แนวทิศใต้ เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย ที่เมืองเปอกาลันฮูลู รัฐเปรัค บริเวณ
ด่านชายแดนเบตง แนวทิศเหนือ เชื่อมโยงกับจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา แนวทิ ศตะวันออก เชื่อมโยงกับ
จังหวัดนราธิวาส และแนวทางทิศตะวันตก เชื่อมโยงกับจังหวัดสงขลาต่อไปยังประเทศมาเลเซีย  บริเวณด่านบ้าน
ประกอบ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๗๒ 

8. จังหวัดยะลา มีสถาบันทางการศึกษาทุกระดับ มีความหลากหลาย เอ้ือกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และความ
ต้องการของทอ้งถิ่น มีการบูรณาการการศึกษาระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

9. เป็นจังหวัดที่มีผังเมืองสวยงามและมีความสะอาด 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. การใช้พื้นท่ีและการบริหารจัดการทางการเกษตรยังไม่เหมาะสม 

๒. ศักยภาพของเกษตรกรด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตและการแปรรูปมีน้อย 

๓. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเกษตรไม่เข้มแข็ง 

๔. ขาดการพัฒนาด้านการตลาด และแหล่งกระจายสินค้าการเกษตร และขาดความรู้ในการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร  ท าให้ไม่มีอ านาจการต่อรองกับพ่อค้ารับซื้อหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกร
ไม่สอดคล้องกับความจริงขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งออกสู่ตลาดพร้อมกัน
ในปริมาณมาก  ท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้องขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในราคาที่ต่ า 

๕. จังหวัดยะลา ขาดความมั่นคงด้านอาหาร เนื่องจากจะต้องน าสินค้าด้านอาหารที่จ าเป็นในการด ารงชีพ
จากต่างจังหวัด เช่น ข้าวสาร ผัก ปลา เนื้อสัตว์  เนื่องจากผลิตทางการเกษตรในจังหวัดเป็นผลผลิตเชิงเดี่ยว เช่น 
ยางพารา ทุเรียน  ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถบริโภคได้ในชีวิตประจ าวัน 

๖. สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในด้านเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม ขาดการดูแล ช ารุด แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับ 
การประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร  โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน  
การท่องเที่ยว 

๗. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 

๘. การคมนาคมขนส่งและโครงพ้ืนฐาน ของจังหวัดยะลา  ยังขาดความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว 
และการขนส่งผลผลิตทางเกษตร เช่น การเดินทางสู่เมืองชายแดนผ่านอ าเภอเบตง  มีข้อจ ากัดของสภาพ  
ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ใช้เวลาในการเดินทางมาก ไม่สะดวก (401) 

๙. นักเรียนในระดับประถมศึกษาบางส่วนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ า 

๑๐. อัตราการศึกษาต่อยังต่ า อัตราเด็กออกกลางคัน 

๑๑. ประชาชนจังหวัดยะลา มีปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ คือ มีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น และมีอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง  

๑๒. ประชาชน ในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยพึ่งพิงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

๑๓. ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจ านวนมาก 

1๔. ผลิตภาพแรงงานต่ ากว่าประเทศ 4 เท่า 

1๕. เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

๑๖. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางตรงอย่างขาดความรู้ ความเข้าใจจนทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความเสื่อม
โทรม และมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และท่ีสาธารณะเพ่ือท าการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีราคาแพงขึ้น 

 
 
 
 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๗๓   

 

โอกาส (Opportunity) 
๑. นโยบายความร่วมมือในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นตลาดเดียว ฐานผลิตเดียว เปน็ช่องทาง

ส่งออกสินค้าของจังหวัดสู่อาเซียน 

2. กระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นโอกาสในการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ  
รวมทั้ง การพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน  โดยเฉพาะการผลิตสินค้าที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3. ปริมาณความต้องการอาหารของประชากรโลกเพ่ิมขึ้น และนโยบายเรื่องความมั่นคงด้านอาหารของกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง (อาหารฮาลาล) 

4. รัฐบาลมีนโยบายที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ คือ นโยบายการพัฒนาเมืองต้นแบบในพ้ืนที่ชายแดนใต้ อ าเภอเบตง หนองจิก และสุไหง-โกลก 

5. ความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การเข้าถึงการเรียนรู้ท าได้ง่ายขึ้น 

6. รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) และนโยบาย Smart Farmer 
7. กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก 

๘. กระแสการดูแลสุขภาพ นิยมบริโภคอาหารและสินค้าเกษตรอินทรีเพ่ือสุขภาพ  
๙. ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การลดอุบัติเหตุ การปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้

เป็นวาระแห่งชาติ 
  

อุปสรรค (Threat) 
๑. เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่มีความถี่ในการเกิดขึ้น แต่การเกิดเหตุแต่ละครั้งความรุนแรงเพ่ิมขึ้นท าให้

เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของนักลงทุน นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อม่ันต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมจากพ้ืนที่ใกล้เคียง ชายแดน และพ้ืนที่อ่ืนๆ 

3. ปัญหาภัยธรรมชาติ ที่เกิดจากการเปลี่ยนของโลก 

4. ระเบียบกฎหมายที่เป็นข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 

 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด พันธกิจ ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและ
ประเด็นการพัฒนา 

 

1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา : คุณภาพชีวิตม่ันคง  เกษตรมั่งคั่ง  ท่องเที่ยวยั่งยืน 
 

 ค้าอธิบายเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา 
 คุณภาพชีวิตม่ันคง หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีขีดความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก สังคมมีความสันติสุข ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประชาชนมี
ความเป็นอยู่เรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานด าเนินชีวิตจังหวัดยะลา  มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรมสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
เข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานได้ ภาครัฐมีสมรรถนะสูง การพัฒนาจังหวัดยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง  
และพัฒนา มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง 
 
 
 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๗๔ 

 เกษตรม่ังคั่ง หมายถึง สถาบันการเกษตรเข้มแข็ง เกษตรกรมีความเป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพในการ
จัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ผลผลิตหลักทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ 
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของจังหวัดจากฐานของเกษตรสามารถสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดและรายได้ให้กับ
เกษตรกร ผลผลิตการเกษตรพรีเมี่ยมของจังหวัดมีมูลค่าและแข่งขันได้เป็นศูนย์กลางผลผลิตด้านไม้ผล ปศุสัตว์ที่มี
คุณภาพ จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ท่ีมีความม่ันคงทางอาหาร เป็นเมืองอาหารปลอดภัย  
 ท่องเที่ยวยั่งยืน หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างคุณค่า 
และมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพและพหุวัฒนธรรม การเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวจากฐานของ
ชุมชนด้วยนวัตวิถี ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง การท่องเที่ยว
ของชุมชนสร้างงาน อาชีพ หนุนเสริมเศรษฐกิจของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดได้รับการบริหารจัดการ  
ให้มีมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวในระดับชั้นน า เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล  
ในการจัดการการท่องเที่ยวชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง จังหวัดยะลาเป็นต้นแบบในระดับประเทศในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพหุวัฒนธรรม จังหวัดประสบความส าเร็จในการยกระดับอ าเภอเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยว  
ในระดับนานาชาติ 

จังหวัดยะลามีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงามและเป็นระเบียบมีความสะอาดที่สุด
เมืองหนึ่งของประเทศไทย  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและสวยงามโดยเฉพาะอ าเภอเบตง จนมีค าขวัญว่า 
“ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ประชาชนมีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร โดยการท าสวนยาง และสวน
ผลไม้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่ก็มีวิถีชีวิต
ร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 
จนถึงปัจจุบัน  แนวโน้มของความรุนแรงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างลดลง แต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและภาพลักษณ์ของจังหวัดซึ่งถือเป็นจุดอ่อน และอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาจังหวัด 

 ดังนั้น จังหวัดยะลา จึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลาคือ “คุณภาพชีวิตม่ันคง เกษตรม่ังคั่ง 
ท่องเที่ยวยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสร้างความสุข สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยน ายะลามุ่งไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ มีอาชีพที่มั่นคง  
มีสุขภาพดี มีคุณธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภา ยใต้ความหลากหลาย  
ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ น้าไปสู่ยะลาเมืองแห่งความสุข : Yala city of happiness 
 

2. พันธกิจ 
๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดี 

ต่อภาครัฐ 
๒) เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนมี

อาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
๓) เสริมสร้างการอ านวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
๕) ประสาน สนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 
 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๗๕   

 

3. ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา  
สังคมเมืองยะลามีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข ประสบความส าเร็จในการยกระดับศักยภาพ             

ในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ ชุมชนเข้าถึงและได้รับการเสริมสร้างโอกาส เป็นสังคมที่มีความเสมอภาค เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จังหวัดยะลาเป็นต้นแบบที่ดีของประเทศ ที่มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม  
 

4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จ้านวน ๔ ประเด็น คือ 
๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 จากภาคการเกษตรที่แข่งขันได ้
๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และท่องเที่ยว

ชายแดน     
๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๗๖ 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
 

  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตร 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรท่ีแข่งขันได้ 

 

วัตถุประสงค์ : สินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

เป้าหมายและตัวชี วัด  ปี ๒๕๖1 – ๒๕๖5 
 

ตัวชี วัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕63 ๒๕64 2565 

1. สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน
การผลิต(GAP/อินทรีย์) เพ่ิมข้ึน 

(2558 - 2560) 
2,122 แปลง/

ฟาร์ม  

1 % 
ต่อปี 

2 % 
ต่อปี 

๓ % 
ต่อปี 

๔ % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
สาขาภาคเกษตร เพ่ิมข้ึน 

 

(2558 - 2560) 
14,462  
ล้านบาท 

1 % 
ต่อปี 

2 % 
ต่อปี 

๓ % 
ต่อปี 

๔ % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

  
แนวทางการพัฒนา 

1. ยกระดับการผลิตด้านการเกษตรสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสร้างคุณค่า
จากนวัตวิถีของชุมชน 

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
3. สร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือน และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเกษตร 
5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาคการเกษตร 
6. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนา

ผู้ประกอบการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ 
7. เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นช่องทางระบบตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ  

ทั้งในและต่างประเทศ  
 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๗๗   

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ วัฒนธรรม และท่องเท่ียวชายแดน     

 
วัตถุประสงค์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
 

เป้าหมายและตัวชี วัด  ปี ๒๕๖1 – ๒๕๖5 
 

ตัวชี วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 2565 
๑. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนา  

ข้อมูลเฉลี่ย ๓ ปี 
(255๙ - 25๖๑) 

๖ แหล่งต่อปี 
 

๖ แหล่ง
ต่อปี 

๖ แหล่ง
ต่อปี 

๖ แหล่ง
ต่อปี 

๖ แหล่ง
ต่อปี 

6 
แหล่ง 
ต่อปี 

๒. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ข้อมูลเฉลี่ย ๓ ปี 
(2559 - 2561) 

ร้อยละ ๖.๐๕ 
 

6.5 % 
ต่อปี 

7.0 % 
ต่อปี 

7.5 % 
ต่อปี 

8.0 % 
ต่อปี 

8.5 % 
ต่อปี 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
2. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
5. พัฒนาศักยภาพอ าเภอเบตงให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๗๘ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 

 

เป้าหมายและตัวชี วัด  ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 

ตัวชี วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ ๒๕65 
๑. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการสอน O-Net ชั้น 
ม.3 เพ่ิมข้ึน  เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ปีการศึกษา 2558 
ร้อยละ 33.25 

ปีการศึกษา 2559  
ร้อยละ 32.41 
ลดลง 0.84 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  
1 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  

1 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 

 1 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  
1 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  
1 ต่อปี 

๒. อัตรามารดาตายลดลง (ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน)  
 

ปี 58 = 79.29 
ปี 59 = 55.13 
ปี 60 = 48.83 

(เฉลี่ย 3 ปี = 61.08) 

ไม่เกิน  
60 

ไม่เกิน 
55 

ไม่เกิน 
50 

ไม่เกิน 
45 

ไม่เกิน 
40 

๓. แรงงานทั้งในและนอก
ระบบได้รับการพัฒนา
ศักยภาพมีหลักประกัน     
ทางสังคมและมีรายได้ที่มั่นคง 

ปี 2561 
ร้อยละ ๕ 

 

8 ๑1 ๑4 ๑7 20 

๔. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และ       
ผู้พิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

ปี 256๐ 
ร้อยละ89.89 

9๑ 
 

93 95 97 99 

๕. รอ้ยละของการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าไม้ และการตัดไม้ท าลายป่า
ลดลง 

ปี 2560 
ร้อยละ 36 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

 
 
 
 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๗๙   

 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
3. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคของประชาชนทุกกลุ่มวัย  
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบให้สามารถพ่ึงตนเองอย่างมั่นคง และยั่งยืน  
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๘๐ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
 

การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ท่ียั่งยืน 
 
 

วัตถุประสงค์  :  สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน 

 

เป้าหมายและตัวชี วัด  ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 

ตัวชี วัด 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 2565 
1. ร้อยละของสถิติการก่อเหตุร้าย
ลดลงในปีที่ผ่านมา 

ปี ๒๕๖๐ 
ลดลง 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 11 ร้อยละ 12 ร้อยละ 13 ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 

2. ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน
เข้มแข็งที่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 
 

ปี ๒๕๖๐ 
ร้อยละ 89 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
3. พัฒนาระบบป้องกัน แก้ไขภัยพิบัติ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
5. เสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์และวิถีของประชาชนในพื้นท่ี 
6. สร้างความเข้าใจ และอ านวยความเป็นธรรม 
7. สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๘๑   

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

  วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตม่ันคง สังคมยั่งยืน ประชาชนมีส่วนร่วม บนพื นฐานความพอเพียง ยะลาสันติสุข” 
 

 
 

1. เป้าประสงค์    
         การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 

    ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์  :    ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานด้านคุณภาพชีวิต  
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 

2.  กลยุทธ์และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  
 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับประเทศกลุ่ม
อาเซียน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอนให้สอดคล้องกับประเทศกลุ่มอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2  
 

พัฒนาระบบการจัดการเรียน 
การสอนทัง้ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐาน
ในทุกระดับชั้น 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  
ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานในทุกระดับชั้น 

กลยุทธ์ที่ 3   
 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการ
ด าเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาระบบเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลัก
ของอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาค
ส่วน  ประชาชน  ผู้น าและ
องค์กรชุมชน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการ
ด าเนินงาน  ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของ
อาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วน  ประชาชน  ผู้น าและ
องค์กรชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 6   สนับสนุนและส่งเสริม 
ด้านการกีฬา นันทนาการ 
สุขอนามัย ตลอดจนการ
ด ารงชีวิตของประชาชน   

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล 
การด าเนินงานในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา
นันทนาการ สุขอนามัย ตลอดจนการด ารงชีวิตของ
ประชาชน   

กลยุทธ์ที่ ๗   ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ให้ครอบคลุม 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  
ในการส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๘๒ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๘   วางแผนการจัดระบบเพ่ือรองรับ
การเข้ามาของแรงงานและ
นักท่องเที่ยว 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  
ในการจัดระบบเพื่อรองรับการเข้ามาของแรงงาน 
และนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 9   ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยม
แหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยง
ด้านสุขภาพและยาเสพติด 
อย่างจริงจัง 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  
ในการก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรม 
ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 10   พัฒนาขีดความสามารถของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล 
การด าเนินงานในการได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 11   พัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล 
การด าเนินงาน ในการพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

 
๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 

๔.  หน่วยงานสนับสนุน  
 ส่วนราชการในจังหวัดยะลา 
 

๕.  ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๘๓   

 

  
 

๑.  เป้าประสงค์  
            ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาและมีน้ าใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตร 
 
 

     ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ :   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม 
                                        โครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในเขตจังหวัดยะลา 
 

๒.  กลยุทธ์และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1   สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
และปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  
ในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคม 

กลยุทธ์ที่ 2   สนับสนุนให้มีการใช้พลังงาน
ทางเลือก 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล 
การด าเนินงานในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มี
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของ
ด่านศุลกากร 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร 

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  
ในการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร 

 
๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 

๔.  หน่วยงานสนับสนุน  
 ส่วนราชการในจังหวัดยะลา 
 

๕.  ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร 
                                                         เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคม 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๘๔ 

 
 

๑. เป้าประสงค์  
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีระบบและมีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รายได้จาก

การท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรและผู้ประกอบการ มีศักยภาพด้านการค้าการลงทุนเพ่ิมขึ้น รวมถึงการพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน 
 

    ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานการส่งเสริม 
 ด้านท่องเที่ยวและการค้าและการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในเขตจังหวัดยะลา 
 

๒. กลยุทธ์และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นระบบและ
มีคุณภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการผล 
การด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร 
และประชาชน เพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวทุกภาคส่วน 
ด้านภาษาและการให้บริการ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล 
การด าเนินงานในการสนับสนุนด้านภาษาและการให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 3   จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
ที่ได้มาตรฐานสร้างระบบฐาน
การจัดเก็บภาษีและพัฒนา
ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  
ในการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและพัฒนาข้อมูล
ข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเที่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเงินทุน
ส าหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาระบบจดทะเบียนการค้า         
สร้างความรู้ความเข้าใจทาง 
ด้านการค้า การลงทุน และ
กฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
ในการพฒันาระบบจดทะเบียนการค้า และการสร้างความรู้
ความเข้าใจทางด้านการค้าการลงทุนและกฎระเบียบพิธี
ศุลกากร 

กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ 
ส่งและกระจายสินค้า 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
ในการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ ส่งและกระจายสินค้า 

กลยุทธ์ที่ 7   จัดท าผังเมืองรวมในการพัฒนา
พ้ืนที่การค้าและการลงทุน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
ในการจัดท าผังเมืองรวมในการพัฒนาพื้นที่การค้า 
และการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๘๕   

 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 8  ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
เกี่ยวกับด้านการช าระภาษีของ อปท. 

กลยุทธ์ที่ 9   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ   
ในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 
๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 

๔.  หน่วยงานสนับสนุน  
 ส่วนราชการในจังหวัดยะลา 
 

๕.  ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร 
  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการส่งออก 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๘๖ 

 
 

๑. เป้าประสงค์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

    ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานการส่งเสริม 
 ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 

๒. กลยุทธ์และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย
และเน้นการคัดแยกขยะ 
ในระดับครัวเรือน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการผลการด าเนินงาน 
ในการจัดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน 

กลยุทธ์ที่ 2   วางระบบก าจัดน้ าเสียรวม  
ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  
ในการวางระบบก าจัดน้ าเสีย 

กลยุทธ์ที่ 3   ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยากรต้นน้ าและ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  
ในการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ าและบังคับใช้กฎหมาย 

กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  
ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 
๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 

๔.  หน่วยงานสนับสนุน  
 ส่วนราชการในจังหวัดยะลา 
 

๕.  ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

  

 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๘๗   

 

 
 

 

๑. เป้าประสงค์  
 ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์
เป็นของท้องถิ่น และประเทศเพ่ือนบ้านคงอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

    ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ :   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานการส่งเสริม 
 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
                               

๒. กลยุทธ์และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ 
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ด าเนินงาน ในการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา
เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด   
อัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน  
และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณี
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการถ่ายทอด  
อัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่
วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์  
วัฒนธรรมและขนบธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
ที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 4   จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอ
จดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่น 
เพ่ือเผยแพร่อัตลักษณป์ระวัติศาสตร์
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
ในการจดัให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ  
หอสมุดท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  
ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
๔.  หน่วยงานสนับสนุน  
 ส่วนราชการในจังหวัดยะลา 
๕. ความเชื่อมโยง 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๘๘ 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
       “ พัฒนาองค์กร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เสริมสร้างเครือข่าย  คุณภาพชีวิตม่ันคง ” 
 

   ค้าอธิบายวิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้น าประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยค านึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ มาวางกลยุทธ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สร้างองค์กรให้มีคุณภาพ ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง เสริมสร้างรายได้ให้กับภาคเกษตรกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อมที่ดี  

 
พันธกิจ 

  1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สร้างความสามัคคี
ในชุมชน เพื่อความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาสและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน 

 5. เสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 6. ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคมของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

 7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจ 

 8. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกร ราคาพืชผลทางการเกษตร พ้ืนที่ตลาดสินค้า 
ทางการเกษตรและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 10. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 11. ส่งเสริมคุณค่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและการเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 12. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ 
วิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์ 
๑. บุคลากรมีศักยภาพ เกิดเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานมีประสิทธิภาพท้องถิ่น 

มีความเข้มแข็ง 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๓. เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

๔. ประชาชนได้รับการศึกษาและการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๕. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์

และคงอยู่อย่างยั่งยืน 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๘๙   

 

6. นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดยะลาเพ่ิมมากข้ึน 

7. ประชาชนรู้คุณค่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและสามารถเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
พัฒนาองค์กร หมายถึง  

- บุคลากรในองค์กรมีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวคิด สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของบุคลากร มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ ตลอดจนจัดหาสถานที่ส าหรับให้ประชาชนใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ 
และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 

- ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

- ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ 
 

พัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง  
- ถนนได้มาตรฐาน การสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- เศรษฐกิจของจังหวัดได้รับการกระตุ้น มีการใช้พลังงานทางเลือก 
- มีแหล่งน้ าส าหรับเก็บกักน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรตลอดจน 

สินค้า OTOP และสินค้าชุมชน มีช่องทางในการจ าหน่ายผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

เสริมสร้างเครือข่าย หมายถึง องค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือและเป็นกลไก 
ในการด าเนินงานจัดการบริการสาธารณะให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

คุณภาพชีว ิต มั ่นคง  หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาวะที่ดี  มีความสามารถ 
ในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ที่มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดยะลา  
มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน 
ในการด าเนินชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีสันติสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๙๐ 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

 

 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีศักยภาพ เกิดเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  

                ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
 

เป้าหมายและตัวชี วัด ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 
 

ตัวชี วัด 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕63 ๒๕64 2565 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
บุคลากรได้รับการพัฒนา 
ในแต่ละปี 

2 2 2 2 2 2 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 5 5 5 5 

3. จ านวนเครือข่ายที่ได้รับ 
การพัฒนา 

1 1 1 1 1 1 

4. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา ในภาพรวม
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร ในระดับมาก 

    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 80 80 80 80 80 

 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่ยั่งยืน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาองค์กร 

 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๙๑   

 

 
 

เป้าประสงค์  
           เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
 

เป้าหมายและตัวชี วัด ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 

ตัวชี วัด 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖1 2562 ๒๕๖1 2564 ๒๕๖1 

1. จ านวนโครงการด้านการพัฒนา
และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

24 24 24 24 24 24 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกจิ 

2 2 2 2 2 2 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก 

1 1 1 1 1 1 

4. จ านวนโครงการด้านการพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

6 6 6 6 6 6 

5. จ านวนโครงการด้านการส่งเสริม
และพัฒนาสินค้า OTOP สู่
เศรษฐกิจอาเซียน   

1 1 1 1 1 1 

6. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา ในภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 
ในระดับมาก  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

80 80 80 80 80 80 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือรองรับการขยายตัว 

ของเศรษฐกิจ 
2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
3. สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 
4. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP สู่เศรษฐกิจอาเซียน 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตร

และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๙๒ 

 
 

เป้าประสงค์ 
          ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
 

เป้าหมายและตัวชี วัด ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 

ตัวชี วัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕63 ๒๕64 2565 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 2 2 3 3 3 

2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมด้าน
การเสริมสร้างสุขอนามัยและ
สวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 

3 3 3 3 3 3 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การเสริมสร้างการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2 2 2 2 2 2 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  

   ผู้เสียโอกาสและผู้พิการ 

1 2 3 3 3 3 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 3 3 3 3 3 

6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนความ
สงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1 3 3 3 3 3 

7. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา ในภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ในระดับมาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 80 80 80 80 80 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๙๓   

 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เสริมสร้างสุขอนามัยและสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 
3. เสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาสและผู้พิการให้สามารถด ารงชีวิต

อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุน ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ความเชื่อมโยง 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตร 

และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 

                       : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

                       : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๙๔ 

 

 

เป้าประสงค์  
        ๑. ประชาชนได้รับการศึกษาและการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
       ๒. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ ์
             และคงอยู่อย่างยั่งยืน  
 

เป้าหมายและตัวชี วัด ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 

ตัวชี วัด 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕63 ๒๕64 2565 
1.จ านวนโครงการด้านการพฒันา

และปรับปรุงการศึกษาท้องถิ่น
ใหส้อดคล้องกับอาเซียน ท้ังใน
ระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 

1 1 2 2 2 2 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 2 2 2 2 2 

3. จ านวนโครงการด้านการพฒันา
ระบบเทคโนโลยทีางการศึกษา
และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

1 1 1 1 1 1 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลัก
ของอาเซียน 

1 1 2 2 2 2 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ 

4 4 4 4 4 4 

6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การอนุรักษ ์ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6 6 6 6 6 6 

7. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา ในภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในระดับมาก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 80 80 80 80 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๙๕   

 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับอาเซียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

ให้ได้มาตรฐานในทุกระดับชั้น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่องค์กร ประชาชนทุกภาคส่วน   
๕. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๙๖ 

 

 

เป้าประสงค์  
 ๑. นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดยะลาเพ่ิมมากข้ึน 
 ๒. ประชาชนรู้คุณค่าอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสามารถเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศ  
                เพ่ือนบ้าน 

 

เป้าหมายและตัวชี วัด ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 
 

ตัวชี วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕63 ๒๕64 2565 
1. โครงการด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเท่ียว 
2 2 2 3 3 3 

2. จ านวนโครงการด้านการส่งเสริม
และสนับสนุน สถานศึกษาใน
การถ่ายทอด อัตลักษณ์ของ
ชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และ
เผยแพร่วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน 

1 1 1 1 1 1 

3. จ านวนโครงการท่ีสนับสนุนการ
รวมกลุ่มของประชาชนท่ีมีวิถี
ชีวิตแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1 

4. จ านวนโครงการท่ีสนับสนุนให้มี
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การเผยแพร่ 
อัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ 

    อัตลักษณ์ระหว่างไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

1 1 1 1 1 1 

6. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา ในภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในระดับมาก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 80 80 80 80 80 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ 

 



                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 

๙๗   

 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์

อาเซียน และเผยแพร่ วัฒนธรรม จารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน การเผยแพร่อัตลักษณ์ และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมและท่องเที่ยว

ชายแดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

     ๙๘ 

       ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การส่งเสริมด้านอัตลักษณ ์

และการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักใน
การถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน 
อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การรวมกลุ่มของประชาชนท่ีม ี
วิถีชีวติที่แสดงถึงอัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพือ่เผยแพร่ 
อัตลักษณ์ และประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสรมิการ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมและ 
อัตลักษณร์ะหว่างไทย และ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสรมิและพัฒนา
บุคลากรใหม้ีศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสรา้ง
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพการ
บริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง 
กลยุทธ์ที่ 2 เสรมิสร้างสุขอนามัย
และสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุน
เด็ก สตรี  ผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้เสยีโอกาสและผู้พิการใหส้ามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีเกียรติและมี
ศักดิ์ศร ี
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุน
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
อาเซียนทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศยัให้ได้มาตรฐานใน
ทุกระดับชั้น 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่องค์กร 
ประชาชนทุกภาคส่วน   
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสรมิและสนับสนนุการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การพัฒนาเศรษฐกจิ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิการกระตุ้น
เศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการใช้
พลังงานทางเลือก 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสรมิและพัฒนาสนิค้า 
OTOP สู่เศรษฐกิจอาเซียน   
 
 

 
การให้บริการสาธารณะ
เพื่อสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื นที่ 



3.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
                               
                               

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กล
ยุท

ธ ์

ส่งเสริมและ
พัฒนา

บุคลากร 
ให้มีศักยภาพ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม 
ในการพฒันา

ท้องถิ่น 

พัฒนาและ
เสริมสร้าง

เครือข่ายให้มี
ความเขม้แขง็ 

ส่งเสริม
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ 

ให้มี 
ประสิทธภิาพ 

พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง

พ้ืนฐาน ระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
เพื่อรองรับ
การขยายตัว
ของเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการ
กระตุ้น

เศรษฐกิจ 

สนับสนุนให้มี
การใช้

พลังงาน
ทางเลอืก 

พัฒนาแหล่ง
น้้าเพื่อการ

อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้า 

OTOP  
สู่เศรษฐกิจ
อาเซียน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด้าเนนิชีวิต
ตามหลัก

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสริมสร้าง
สุขอนามัย

และ
สวัสดิการ
สังคมให้แก่
ประชาชน 

เสริมสร้าง
การป้องกนั
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนเดก็ 

สตร ี
ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้เสียโอกาส 
และผู้พิการ 
ให้สามารถ
ด้ารงชีวิต

อย่างมีเกียรติ
และมีศกัดิ์ศร ี

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ

จัดการ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม
อย่างย่ังยืน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ความสงบ
เรียบร้อย

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

พัฒนาและ
ปรับปรุง
การศกึษา
ท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับ
อาเซียนทั้ง 
ในระบบ 

นอกระบบ
และตาม

อัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานใน
ทุกระดับชัน้ 

ส่งเสริมและ
พัฒนา

ศักยภาพของ
ผู้บริหาร ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี

ทางการศึกษา
และสื่อ

นวัตกรรม
ทางการศึกษา 

พัฒนาทกัษะ
การใช้ภาษา

หลักของ
อาเซียนแก่

องค์กร
ประชาชนทกุ

ภาคส่วน 

สนับสนุนและ
ส่งเสริมด้าน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ

อนรุักษ์
ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม
ขนบธรรม 

เนียม 
จารีต

ประเพณแีละ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว

จังหวัดยะลา 

ส่งเสริมและ
สนับสนนุ 

สถานศึกษา
เป็นหน่วยงาน
หลกัในการ
ถ่ายทอด 

อัตลักษณ์ของ
ชุมชน อัต
ลักษณอ์าเซยีน
และเผยแพร่
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ของประเทศ
เพื่อนบ้าน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน 

การร่วมกลุ่ม
ของประชาชน 
ที่มีวถิีชีวิต 

และแสดงถึง 
อัตลักษณ์
วัฒนธรรม
และขนบ 

ธรรมเนียม
ประเพณขีอง

ท้องถิ่น 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี

พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน 

เพื่อเผยแพร ่
อัตลักษณ์

และ
ประวัติศาสตร์
ของท้องถิน่ 

ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม

และ 
อัตลักษณ์

ระหว่างไทย
และประเทศ

สมาชิก
อาเซียน 

ด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

ด้านความมั่นคง 
 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการในภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ด้านการค้าต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 

 

ด้านความมั่นคง 
การสร้างความเข้มแข็ง 

ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน 

 

การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเล่ือมล้้าในสังคม 

การเสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

แผนพฒันา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบบัที ่12 

เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อตุสาหกรรมแปรรูป  
และการตลาด 

ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  
วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยว 

 

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตร  
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได ้

เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวชายแดน 

พัฒนาคุณภาพชวีิต และศักยภาพของประชาชน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้าง 
ยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัดยะลา 

การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ยะลา 
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การพัฒนาองค์กร การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวและอัตลกัษณ์ 

ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ได้รับการอนรุักษ์และคงอยู่อย่างย่ังยืน 

นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว 
จังหวัดยะลาเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนรู้คุณค่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
และสามารถเรียนรู้อัตลักษณ์ 

ของประเทศเพื่อนบ้าน 

บุคลากรมีศักยภาพ เกิดเครือข่ายในการ
พัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพ ทอ้งถิ่นมีความเข้มแข็ง 

เศรษฐกิจของจงัหวัดยะลา 
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น ประชาชนไดร้ับการศึกษา 
และการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การเกษตร สาธารณสุข การรักษาความสงบภายใน สังคมสงเคราะห์ งบกลาง บริหารงานท่ัวไป สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เคหะและชุมชน อุตสาหกรรม และการโยธา แผนงาน 

- โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากร 
- โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
-โครงการรู้กฎหมายได้ประโยชน ์
- โครงการโลกทัศน์ประชาธิปไตย
สู่เยาวชน 
- ฯลฯ 
 
 

- โครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสาน
สัมพันธ์ฯ 
-โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ 
- โครงการอุ่นไอรกัสานสมัพันธ ์
-โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
- โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
- โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบรกิารสาธารณะ 
- โครงการศนูย์ประสานงานและ
รวบรวมขยะอนัตรายชุมชน 
 
 
 

- การตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการปฏิบัติธรรมน้าสขุ 
- โครงการรักนี้ให้หนูสู่เด็กพเิศษ 
- โครงการอนรุักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนา 
การท่องเที่ยว 
- ฯลฯ 
 
 

- โครงการคลนิิกเกษตรฯ จ.ยะลา 
- โครงการพฒันาศกัยภาพสมาชกิ
ศูนย์เครือข่ายเกษตรรุน่ใหม่ฯ 
- โครงการพัฒนาและขุดลอกแหล่งน้้า 
- โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียน
พ้ืนบ้าน 
- โครงการเพ่ิมศกัยภาพในการผลิต
ทุเรียนคณุภาพเพื่อน้าการตลาด 
 
 

- โครงการลอ้มรั้วลอ้มรกั ปลอดภัย
ในวัยเรียน 
- โครงการป้องกนัและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 
- โครงการเฝ้าระวัง ป้องกนั และ
แก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อ 
และโรคไม่ติดต่อใน จ.ยะลา 
- ฯลฯ 
 
 

- โครงการพฒันาศกัยภาพ คชภ.
อบจ.ยะลา และภาคีเครือข่าย  
อปพร. 
- โครงการจัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน อบจ.ยะลา 
- ฯลฯ 
 
 
 
 

- โครงการสร้างาน สร้างอาชีพ  
คนพิการ 
- โครงการปันย้ิมสร้างสขุผู้สูงอายุ 
- โครงการเสรมิสร้างศักยภาพและ
ความเขม้แขง็ของผู้สูงอายุ 
- โครงการ อบจ.ยะลา ใส่ใจ 
ผู้สูงอายุ 
 
 
 

- โครงการการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้  
- โครงการส่งเสริม
พัฒนาการจัดการศึกษาฯ  
- โครงการส่งเสริมภาษา
มลายสูู่อาเซียน 
-โตรงการมหกรรม 
ตาดีกาสัมพันธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

การศึกษา 

- โครงการเงิน
ทุนการศกึษา  
 
 
 

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 

พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้า
และเมืองท่องเที่ยวชายแดนใต้ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๑๐๐  

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend  
 1. จุดแข็ง  (Strength) 
  1.1 มีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ 
  1.2  มีสถาบันทางการศึกษาทุกระดับ มีความหลากหลาย เอ้ือกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และความ

ต้องการของท้องถิ่น มีการบูรณาการการศึกษาระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด 
และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีสถาบันการศึกษาที่เป็น
ศูนย์ภาษามลายูภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาหรับ 

  1.3 เป็นจังหวัดที่มีผังเมืองสวยงาม มีความสะอาด คนอายุยืนและมีอ าเภอติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน 
  1.4 มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งสวยงามตามธรรมชาติ อาทิ ทะเลสาบ และป่าฮาลา บาลา 
    จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ซึ่งพร้อมที่จะมีการพัฒนาให้เป็นท่องเที่ยวนิเวศที่สมบูรณ์แบบ 
  1.5  มีแหล่งประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และสถานที่ท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
   โบราณสถาน โบราณวัตถ ุเช่น พระพุทธไสยาสน์ วัดคหูาภิมุข พระมหาธาตุเจดีย์ อุโมงค์ปิยะมิตร  
  1.6 มีสถานที่ออกก าลังกายเสริมสุขภาพที่ดีและทั่วถึง 
  1.7  จังหวัดยะลา มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมทั่วไป ประกอบการผลิตส่ง

หรือจ าหน่ายไฟฟ้า รวมจ านวน ๔ โรงงาน  ซึ่งแบ่งออกเป็น โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ า จ านวน ๒ โรงงาน และผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล จ านวน ๒ โรงงาน 
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๑๐๖.๑๗ เมกะวัตต์ เพียงพอต่อการใช้งานในจังหวัดยะลา 

  1.8 มีต้นน้ าและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
  1.9 มีแหล่งแปรรูปสินค้าด้านการเกษตรและการประมงน้ าจืดที่มีคุณภาพ 
  1.10 เป็นแหล่งผลิตสินค้า OTOP ที่หลากหลาย และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ 
  1.11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ

การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและมีความใกล้ชิด และเข้าใจบริบทของท้องถิ่น 
 2. จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  2.๑ เกษตรกรขาดความรู้ความสามารถในการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและตรงตาม 
   ความต้องการของตลาดการใช้พื้นที่และการบริหารจัดการทางการเกษตรยังไม่เหมาะสม 
  2.๒ ศักยภาพของเกษตรกรด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตและการแปรรูปมีน้อย 
  2.๓ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเกษตรไม่เข้มแข็ง 
  2.๔ ขาดการพัฒนาด้านการตลาด แหล่งกระจายสินค้าการเกษตร และขาดความรู้ในการบริหารจัดการสินค้า 
  2.๕ จังหวัดยะลา ขาดความมั่นคงด้านอาหาร เนื่องจากจะต้องน าสินค้าด้านอาหารที่จ าเป็น 
   ในการด ารงชีพจากต่างจังหวัด เช่น ข้าวสาร ผัก  
  2.๖ สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในด้านเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม ขาดการดูแล ช ารุด แหล่งท่องเที่ยว 
   ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์เท่าท่ีควร  โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ทางการท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว 
  2.๗ ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 



 

                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

    ๑๐๑ 

 

  2.๘ การคมนาคมขนส่งและโครงพ้ืนฐานของจังหวัดยะลา ยังขาดความพร้อมในการรองรับ 
การท่องเที่ยวและการขนส่งผลผลิตทางเกษตร เช่น การเดินทางสู่ชายแดนผ่านอ าเภอเบตง 
มีข้อจ ากัดของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ใช้เวลาในการเดินทางมาก ไม่สะดวก  

  2.๙  นักเรียนในระดับประถมศึกษาบางส่วนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า 
  2.๑๐ ประชาชนวัยแรงงานวา่งงานเพราะเลือกงาน และขาดแหล่งประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
                               โรงงานรองรับแรงงาน และขาดแรงงานที่มีทักษะ 
  2.๑๑ ประชาชน มีปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ คือ มีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
   และโรคเบาหวานที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น  
  2.๑2 ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ 
                               ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางตรงอย่างขาดความรู้ ความเข้าใจ 
                               จนทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม และมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และที่สาธารณะ 
                               เพ่ือท าการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีราคาแพงขึ้น 
  2.13 ขาดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่นาร้างซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
 3. โอกาส  (Opportunity) 
  3.1 รัฐบาลมีนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก 
  3.2 กระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบ 
   การท่องเที่ยวใหม่ ๆ รวมทั้ง การพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน โดยเฉพาะการผลิต 
   สินค้าท่ีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  3.3 ปริมาณความต้องการอาหารของประชากรโลกเพ่ิมข้ึน และนโยบายเรื่องความมั่นคง 
   ด้านอาหารของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (อาหารฮาลาล) 
  3.4 รัฐบาลมีนโยบายที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการแก้ไขปัญหาความ 
   ไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นโยบายการพัฒนาเมืองต้นแบบในพ้ืนที่ 
   ชายแดนใต้ อ าเภอเบตง หนองจิก และสุไหงโกลก 
  3.5 ความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การเข้าถึงการเรียนรู้ท าได้ง่ายขึ้น 
  3.6 กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก 
  3.7 มีศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. อุปสรรค  (Threat) 
  4.๑ เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีความถี่ในการเกิดขึ้น และการเกิดเหตุแต่ละครั้งความรุนแรง 
   เพ่ิมข้ึน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของนักลงทุน นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นต่อ 
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.2 ความไม่ต่อเนื่องของรัฐบาล ท าให้นโยบายด้านการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ปรับเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบในด้านความเชื่อมั่นและการก าหนดทิศทางของการลงทุน 
  4.3 การแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมจากพ้ืนที่ใกล้เคียง ชายแดนและพ้ืนที่อ่ืนๆ 
  ๔.4 ปัญหาภัยธรรมชาติ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  4.๕ ระเบียบกฎหมายที่เป็นข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
  4.6 การบังคับใช้กฎหมายบางฉบับไม่เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม 
  4.7  กฎหมายที่บังคับใช้กับท้องถิ่นบางฉบับไม่เอ้ือต่อการให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  1) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   
   สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ส่งผลให้ราคาสินค้า
การเกษตร ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยปรับตัวลดลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา  
มันส าปะหลัง ท าให้เกษตรกรขาดรายได้ ก าลังซื้อไม่มี ท าให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมีไม่มากพอ เป็นปัจจัย 
ที่ท าให้เศรษฐกิจของไทยชะลอตัวตามไปด้วย ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้  
มีราคาตกต่ ามาโดยตลอด ซึ่งแน่นอนว่าผลพวงจากปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาค
และท้องถิ่นโดยรวมอย่างแน่นอน เพราะเมื่อราคายางตกต่ า เกษตรกรผลิตยางออกจ าหน่ายได้ราคาต่ ากว่าต้นทุน
การผลิต ย่อมสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีรายได้ 
ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ท าให้ครอบครัวมีฐานะยากจนลง ความเป็นอยู่ล าบากยิ่งขั้น ไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาใช้จ่าย 
การท าธุรกรรมต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจจะน้อยลง ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะลดลง ส่งผลให้ 
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาลงด้วย 
  2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   
   สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ตลอดช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลกระทบทั้งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ประเด็นปัญหาทางสังคม 
จะเห็นได้ชัดเจนจากภาพการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ความไม่มั่นคงในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง  ด้านความ
ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายในชุมชน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านชีวิต ด้านอาชีพ ด้านทรัพย์สิน ด้านจิตใจ ทั้งนี ้ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมชุมชนต่างศาสนา 
วัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันมามีความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจในภาครัฐ น าไปสู่ฐานของความคิดที่ขัดแย้งกัน รัฐบาลต้อง
ปรับรูปแบบการปกครองในพ้ืนที่ที่มีวัฒนธรรมพิเศษให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ที่ควรจะเป็น ชุมชน 
ทุกชุมชนมีส่วนต่อการปกป้องวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือก าหนดทิศทางของสังคมอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
  3) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
 การเมืองไทยในปัจจุบัน อยู่ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตยระบบ
รัฐสภา ซึ่งมนีายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของรัฐบาล และพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นประมุขแห่งรัฐ 
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน ส่วนฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากอีกสองฝ่าย  การบริหาร
ประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน จ าเป็นต้องมีนโยบายสาธารณะที่ดี และ
กระบวนการจัดการนโยบายต้องมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ นโยบายของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน 
โดยการน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบาย 11 ด้าน บนพื้นฐาน 4 เรื่อง ยึดแนว
พระราชด าริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
ยึดความต้องการของประชาชน ซึ่งผลกระทบจากการก าหนดนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล ย่อมจะตกแก่
ประชาชนทั่วไป คือ ประชาชนทุกคนต่างต้องการสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐาน คือ ความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การกินดีอยู่ดี และการมีสิทธิเสรีภาพ ผลความส าเร็จขอนโยบายที่ก าหนดไว้ จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน มากที่สุด การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมระหว่างกลุ่มผลประโยชน์และประชาชน  
อย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และยึดถือคุณธรรมในการด าเนินการ  
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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 ความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
  จังหวัดยะลาอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซ่ึงประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
การรวมกลุ่มจังหวัดจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปได้อย่างมีระบบ
และร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธภิาพ ส าหรับจังหวัดยะลาจากการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
จะเห็นได้ว่า จังหวัดยะลามีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถพัฒนา เศรษฐกิจ โดยมีจุดแข็งที่น่าสนใจคือ               
เป็นจังหวัดที่ผังเมืองมีความสวยงามและเป็นระเบียบ มีความสะอาดที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทย มีสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงธรรมชาติ มีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม             
มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ อีกท้ังรัฐบาลมีนโยบายทีเ่อ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นโยบายการพัฒนาเมืองต้นแบบในพ้ืนที่ชายแดนใต้ อ าเภอเบตง 
หนองจิก และสุไหงโก-ลก นโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการ พ้ืนที่เกษตรกรรม กระแสการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดความเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก การดูแลสุขภาพ การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด การลดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้เป็นวาระแห่งชาติ  โดยในห้วง
ระยะเวลา 5 ปี จังหวัดยะลาได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหาร
จัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวชายแดน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพ
ของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ มีอ านาจหน้าที่
ครองคลุมทั้งจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด  มีอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระ    
ในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่
โดยเฉพาะในการจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยในการจัดท าบริการสาธารณะจ าเป็น
จะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทาง เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงาน และต้องค านึงถึงความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยในการก าหนดทิศทาง/ประเด็นการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา             
ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนก าหนดภายใต้การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ด้านปัจจัยภายใน เช่น 
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นสถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทาง/กรอบทิศทางของแผนระดับ ตลอดจนได้ท า
การวิเคราะห์ความพร้อมและศักยภาพของบุคลากร/ประชาชน องค์กรครือข่ายต่างๆ งบประมาณ  เครื่องมือ
เครื่องใช้ ระบบการบริหารจัดการ ระเบียบกฎหมายที่เอ้ือต่อการด าเนินการจัดระบบบริการสาธารณะ ประกอบการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีการเสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ตลอดจนการพัฒนารายได้ ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เมื่อองค์กรเข้มแข็งก็สามารถด าเนินการจัดระบบบริการสาธารณะ ได้ตาม
ความเหมาะสม ในด้านต่างๆ ได้แก่  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ เป็นต้น เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง 
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ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนา - บริหารทั่วไป - บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ,  กองแผนฯ, 
 องค์กร - บริการชุมชน - สร้างความเข้มแข็ง กองกิจการสภาฯ, กองคลัง, กองช่าง 
    และสังคม   ของชุมชน กองการศึกษาฯ  
  - การเศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมและ 

การโยธา 
  

      

2. การพัฒนา - บริการชุมชน - เคหะและชุมชน กองแผนฯ, กองช่าง ส านักปลัดฯ,  
 เศรษฐกิจ   และสังคม - สร้างความเข้มแข็ง  กองกิจการสภาฯ, 
     ของชุมชน  กองคลัง, 
  - การเศรษฐกิจ - การเกษตร  กองการศึกษาฯ 
      

3. การพัฒนา - บริหารทั่วไป - การรักษาความสงบ ส านักปลัดฯ,  กองกิจการสภาฯ, 
 คุณภาพชีวิต    ภายใน กองแผนฯ, กองคลัง 
 ของประชาชน - บริการชุมชน - สาธารณสุข กองช่าง,  
    และสังคม - สังคมสงเคราะห์ กองการศึกษาฯ  
   - สร้างความเข้มแข็ง   
     ของชุมชน   
  - การเศรษฐกิจ - การเกษตร   
      

4. การส่งเสริม - บริหารทั่วไป - บริหารงานทั่วไป กองการศึกษาฯ ส านักปลัดฯ,  
 ด้านการศึกษา - บริการชุมชน - การศึกษา  กองกิจการสภาฯ, 
 ศาสนา    และสังคม - ศาสนา วัฒนธรรม  กองแผนฯ, 
 และวัฒนธรรม    และนันทนาการ  กองคลัง, กองช่าง 
  - งบกลาง - งบกลาง   
      

5. การส่งเสริม - บริหารทั่วไป - บริหารงานทั่วไป กองการศึกษาฯ, กองกิจการสภาฯ, 
 ด้านการท่องเที่ยว - บริการชุมชน - การศึกษา ส านักปลัดฯ กองแผนฯ, 
 และอัตลักษณ์   และสังคม - ศาสนา วัฒนธรรม  กองช่าง,กองคลัง 
     และนันทนาการ   

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 5 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กร
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 76,450,000 11 81,450,000 12 57,874,000 11 16,974,000 11 16,974,000 55 249,722,000
 - แผนงานเคหะและชุมชน 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  1 4,000,000  -  -  -  - 1 4,000,000
 -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15 30,450,000 23 49,194,000 23 51,230,000 7 10,500,000 14 24,385,657 82 165,759,657
 -  แผนงานการพาณิชย์ 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 5 15,000,000

รวม 27 110,050,000 36 133,794,000 38 116,254,000 20 30,624,000 27 44,509,657 148 435,231,657
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
 -  แผนงานเคหะและชุมชน 43 202,167,400 99 421,589,400 75 386,054,200 50 199,289,000 42 342,465,500 309 1,551,565,500
 -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 340,000 1 300,000 2 470,000 2 470,000 2 470,000 9 2,050,000
 -  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 5 4,000,000
 -  แผนงานการเกษตร 9 31,780,000 15 52,545,000 7 26,100,000 6 25,200,000 3 11,700,000 40 147,325,000

รวม 55 235,087,400 116 475,234,400 85 413,424,200 59 225,759,000 48 355,435,500 363 1,704,940,500
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 2,900,000 4 2,900,000 4 2,900,000 4 2,900,000 4 2,900,000 20 14,500,000
 -  แผนงานสาธารณสุข 6 8,820,000 7 9,820,000 7 9,820,000 6 8,820,000 6 8,820,000 32 46,100,000
 -  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 5,768,000 5 3,700,000 6 4,500,000 6 4,500,000 6 4,500,000 28 22,968,000
 -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 4,500,000 8 5,210,000 7 4,650,000 7 4,650,000 7 4,650,000 35 23,660,000
 -  แผนงานการเกษตร 4 3,100,000 4 11,200,000 3 2,200,000 3 2,200,000 3 2,200,000 17 20,900,000

รวม 25 25,088,000 28 32,830,000 27 24,070,000 26 23,070,000 26 23,070,000 132 128,128,000
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 256๕ รวม ๕ ปีปี 2564

 ผ.๐๑ 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
 -  แผนงานการศึกษา 22 10,630,000 22 7,430,000 32 18,145,570 25 7,925,000 24 7,725,000 125 51,855,570
 - แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,500,000 1 1,250,000  -  -  -  -  -  - 2 2,750,000
 -  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 16 11,350,000 16 11,350,000 16 10,710,000 16 10,710,000 16 10,710,000 80 54,830,000
 -  แผนงานงบกลาง 1 330,000 1 330,000 1 330,000 1 330,000 1 330,000 5 1,650,000

รวม 40 23,810,000 40 20,360,000 49 29,185,570 42 18,965,000 41 18,765,000 212 111,085,570
5) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวและอัตลักษณ์
 -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 5 12,500,000
 -  แผนงานการศึกษา 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
 -  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3 3,200,000 4 5,214,000 3 5,200,000 3 5,200,000 3 5,200,000 16 24,014,000

รวม 5 5,750,000 6 7,764,000 5 7,750,000 5 7,750,000 5 7,750,000 26 36,764,000
รวมทั้งสิ้น 152 399,785,400 226 669,982,400 204 590,683,770 152 306,168,000 147 449,530,157 881 2,416,149,727
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ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 256๕ รวม ๕ ปีปี 2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยะลา  :  ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาองค์กร
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. พัฒนาสมรรถนะและ 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจา้ง คณะผู้บริหาร บุคลากร 9,500,000     9,500,000   9,000,000    9,000,000   9,000,000   ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ส านักปลัด/

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร และพนักงานจา้ง สังกัด อบจ.ยะลา สมาชิกสภา อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ความเข้าใจ สามารถใช้ทักษะ กองกิจการสภาฯ

บุคลากร สมาชิกสภา ได้รับการพัฒนาทักษะในการ มีความพึงพอใจและ ในการบริหารงานได้ดีย่ิงขึ้น

อบจ.ยะลา บริหารงาน มีวิสัยทัศน์และ 2. เกิดการสร้างเครือข่ายกับ

ขององค์การบริหารส่วน 2. เพื่อให้ผู้บริหาร  ข้าราชการ ลูกจา้ง น าความรู้และ หน่วยงานต่าง ๆ 

จงัหวัดยะลา และพนักงานจา้ง สังกัด อบจ.ยะลา ประสบการณ์มา 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

ที่ร่วมเดินทางทัศนศึกษาดูงานมีการ ปรับใช้ในการ น าความรู้และประสบการณ์

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงาน มาปรับใช้และน านวัตกรรม

3.เพื่อให้ผู้บริหาร  ข้าราชการ ลูกจา้ง ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับองค์กร

สังกัด อบจ.ยะลา สามารถน าแนวคิด และพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

นวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับ พร้อมพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี

องค์กรให้เกิดประโยนช์สูงสุด ประสิทธิภาพมากขึ้น

4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคลากร 4. คณะผู้บริหาร บุคลากร 

 สมาชิก สภา อบจ.ยะลา สามารถน า สมาชิก สภา อบจ.ยะลา สามารถ

ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการ น าความรู้และประสบการณ์ตรง

ทัศนศึกษาดูงานมาปรับใช้และร่วมกัน จากการทัศนศึกษาดูงานปรับใช้

พัฒนาองค์กรและท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น

ที่

 - 107 -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 256๕)

วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ

ผ. 02 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. พบปะหัวหน้าส่วน 1. เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ ส่วนราชการและส่ือมวลชน 200,000       200,000      200,000       200,000     200,000      ร้อยละ 80 ของ 1. เกิดการบูรณาการท างานและ ส านักปลัด ฯ

ราชการและส่ือมวลชน ในการบริหารราชการ ในพื้นที่จงัหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ

ในเขตจงัหวัดยะลา 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ได้รับทราบถึง และส่ือมวลชน

พัฒนาการเมือง การปกครองท้องถิ่น ภารกิจงานและ 2. อบจ.ยะลา มีภาพลักษณ์

3. เพื่อเป็นการสร้างระบบเครือข่าย ผลการด าเนินงาน ที่ดีต่อส่ือสาธารณชน

ในการประสานงานระหว่าง อบจ. ของ อบจ.ยะลา

ส่วนราชการและส่ือมวลชนต่อการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ

4.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน

ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส่วนราชการ

ส่ือมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป

3. จดัการเลือกต้ังนายก 1. เพื่อให้การเลือกต้ังนายก อบจ.ยะลา นายก อบจ.ยะลา และ 60,000,000  60,000,000 40,900,000   -  - ร้อยละ 70 ของ 1. สามารถด าเนินการเลือกต้ัง กองกิจการสภาฯ

องค์การบริหารส่วน และสมาชิกสภา อบจ.ยะลา เป็นไปตาม สมาชิกสภา อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชนไปใช้สิทธิ นายก อบจ.ยะลา และ

จงัหวัดยะลาและ ระเบียบ กฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ (ส านักปลัด ฯ) (ส านักปลัด ฯ) เลือกต้ังนายก สมาชิกสภา อบจ.ยะลา

สมาชิกสภาองค์การ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง อบจ.ยะลา และ เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย

บริหารส่วนจงัหวัดยะลา 2. เพื่อให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ สมาชิกสภา และข้อก าหนดต่าง ๆ 

เรียบร้อย รวดเร็ว บริสุทธ์ิ ยุติธรรม อบจ.ยะลา 2. การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย รวดเร็ว บริสุทธ์ิ

ยุติธรรม

ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. เสริมสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนและบุคลากร 500,000       500,000      500,000       500,000     500,000      ร้อยละ 80 ของ 1. ประชาชนและบุคลากร ส านักปลัด ฯ

ด้านกฏหมายแก่ เกี่ยวกับกฏหมายตลอดจนระเบียบและ ในองค์กร (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ในองค์กร สามารถน าความรู้ 

ประชาชนและบุคลากร หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย

ในองค์กร และความพึงพอใจ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ

การปฏิบัติงาน

2. เกิดภาคีเครือข่ายประชารัฐ

ด้านกฏหมาย

5. วันสถาปนา "อบจ." 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี บุคลากรในองค์กรและ 250,000       250,000      250,000       250,000     250,000      ร้อยละ 90 ของ 1. บุคลากรในองค์กรมีความรัก ส านักปลัด ฯ

และวันท้องถิ่นไทย ในองค์กรและระหว่างท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ความสามัคคี

2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน มีความพึงพอใจ 2. ประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา

ของ อบจ.ยะลา ต่อสาธารณชน ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงาน

3. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงบทบาท ของ อบจ.ยะลา

อ านาจหน้าที่ ของตนเองและองค์กร 3. บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ถึง

4. เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง บทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเอง

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า และองค์กร

เจา้อยู่หัวที่ได้ทรงโปรดเกล้า 4. บุคลากรในองค์กรมีจติส านึก

 โปรดกระหม่อมจดัต้ัง ในพระมหากรุณาธิคุณของ

 "สุขาภิบาลท่าฉลอม"อันเป็นจดุเร่ิมต้น พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

ของการกระจายอ านาจ เจา้อยู่หัว

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. เทิดทูนสถาบันชาติ 1. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด 1,000,000     1,000,000   1,500,000    1,500,000   1,500,000   ร้อยละ 90 ของ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงออกถึง ส านักปลัด ฯ

 ศาสนาพระมหากษัตริย์ อบจ.ยะลา ได้เทิดพระเกียรติ อบจ.ยะลาและประชาชนทั่วไป (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ/ ความจงรักภักดีต่อพระบาท

และแสดงออกถึงความจงรักภักดี กิจกรรม สมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ 

2. เพื่อให้ความรักและความสามัคคี ได้แสดงออกถึง สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ

ในการร่วมกันท ากิจกรรมความดี ความจงรักภักดีและ พระบรมราชินีนาถและ

เพื่อสังคมและสาธารณะ มีความพึงพอใจ พระบรมวงศานุวงศ์

3. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรัก

จากกิจกรรมท าความดีเพื่อสังคมและ และสามัคคีในการท ากิจกรรม

สาธารณะ 3. สร้างความเข้าใจระหว่าง

4. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ดี ภาครัฐประชาชนและ

ต่อบุคลากรของ อบจ.ยะลาเกิด ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

7. อบรมพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนา คณะผู้บริหาร/ประธานสภา/ 500,000       500,000      800,000       800,000     800,000      ร้อยละ 90 ของ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ กองกิจการสภาฯ

ผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือ ศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์การ รองประธานสภา/สมาชิกสภา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของบุคลากรที่เข้า พัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ และ

ในการบริหาร และ บริหารส่วนจงัหวัดยะลา อบจ./เลขานุการนายกฯ/ ร่วมโครงการ/ สมรรถนะในการบริหารงานเกิด

สมาชิกสภา อบจ. และ 2. เพื่อให้สามารถน าความรู้และ ที่ปรึกษานายกฯ/คณะกรรมการ กิจกรรม มีความ การต่ืนตัวและตระหนักถึง

คณะกรรมการ ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมา ประจ าสภา อบจ.ยะลา พึงพอใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น

ประจ าสภา อบจ.ยะลา พัฒนาตนเองและท้องถิ่น และมี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ น าประสบการณ์ตรงจากการ

ศึกษาดูงานมาเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและสร้าง

เครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ
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งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. การเสริมสร้างองค์ความรู้ 1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ เยาวชนซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ 500,000       500,000      300,000       300,000     300,000      ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ กองกิจการสภา ฯ

ด้านประชาธิปไตย ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ความเข้าใจในเร่ืองการเมือง

เพื่อการมีส่วนร่วม การปกครองระบอบประชาธิปไตย สายสามัญและสายอาชีพ มีความพึงพอใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ของเด็กและเยาวชน ในระบบรัฐสภาให้แก่เยาวชน ใน จ.ยะลา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบรัฐสภา

ต่อการเมืองการปกครอง 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจติส านึก

เมืองและปลูกฝังจติส านึกด้าน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน

ประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน ระบอบประชาธิปไตยโดยมี

ความคิดริเร่ิมที่จะน าความรู้

ที่ได้รับไปเผยแพร่

9. ซ่อมแซมบ้านพัก 1.เพื่อให้บ้านพักมีสภาพที่แข็งแรง จ านวน 12 หลัง มี อ.เมือง 3 หลัง 1,000,000     1,000,000   1,000,000    1,000,000   1,000,000   ร้อยละ 90 ของ บ้านพักมีสภาพแข็งแรง ทนทาน กองคลัง

อบจ.ยะลา ที่อยู่ใน สะอาด น่าอยู่ อ.รามัน 2 หลัง,อ.ยะหา 2 หลัง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เช่าบ้าน สะอาดน่าอยู่ อบจ.ยะลา

ความรับผิดชอบ 2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ อบจ.ยะลา อ.เบตง 2 หลัง,อ.ธารโต 1 หลัง มีความพึงพอใจ มีรายได้เพิ่มขึ้น

ของกองคลัง อ.บันนังสตา 2 หลัง

10. ปรับปรุงห้องประชุมสภา เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร  - 5,000,000    -  -  - ร้อยละ 90 ของ สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน กองกิจการสภาฯ

องค์การบริหารส่วน ส่งนจงัหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) บุคลากรในสังกัด ได้เป็นปกติ

จงัหวัดยะลา (ชั้น ๔) มีความพึงพอใจต่อ

การบริหารจดัการ

ขององค์กร

11. ซ่อมแซมและปรับปรุง เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ส่ิงก่อสร้างที่อยู่ใน 3,000,000     3,000,000   3,000,000    3,000,000   3,000,000   ร้อยละ 90 ของ สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน ทุกกอง

ส่ิงก่อสร้าง ความรับผิดชอบของ อบจ. (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) บุคลากรในสังกัด ได้เป็นปกติ

มีความพึงพอใจต่อ

การบริหารจดัการ

ขององค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12. โลกทัศน์ประชาธิปไตยสู่ ๑. เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการเมือง เด็กและเยาวชนจ านวน ๘๐ คน  -  - 400,000       400,000     400,000      กลุ่มเป้าหมาย ๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ กองกิจการสภาฯ

เยาวชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการเมืองการปกครอง

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

๒. เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กและเยาวชน ๙๐ และได้รับองค์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ได้เรียนรู้ในมิติและวิถีประชาธิปไตย ความรู้ความเข้าใจ ๒. กลุ่มเป้าหมายมี

ที่แตกต่างตามครรลองในระบอบ ด้านการเมืองการ โลกทัศน์ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย ปกครองในระบอบ กว้างขึ้นและยอมรับความคิดเห็น

ประชาธิปไตย ในมุมที่ต่างกัน

เพิ่มขึ้น

13. ประกาศเจตจ านงของ ๑.เพื่อแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.  -  - 24,000         24,000       24,000        กลุ่มเป้าหมาย ๑.เกิดค่านิยมที่สร้างสรรค์และ ส านักปลัดฯ

ผู้บริหารในการต่อต้าน ทุจริตของผู้บริหาร สมาชิก อบจ.และ และบุคลากรในสังกัด อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ร้อยละ ๙๐ ได้ พฤติกรรมเชิงบวก เกิดการสร้าง

การทุจริต ประจ าปี บุคลากรในสังกัด อบจ.ยะลา จ านวน ๒๐๐ คน แสดงออกถึงการ กระแสการต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ ๒๕๖๓ ๒.เพื่อปลุกจติส านึก ปรับทัศนคติและ รวมพลังสร้างจติ คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน

ค่านิยมที่ถูกต้องในการป้องกันการ ส านึกร่วมกันในการ ๒. เกิดการประสานความร่วมมือ

ทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับคณะผู้บริหาร ต่อต้านการทุจริต เกี่ยวกับการป้องกันทุจริตระหว่าง

และบุคลากรในสังกัด อบจ.ยะลา หน่วยงานในสังกัด อบจ.ยะลา

๓.เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมทุก ๓. เกิดภาพลัษณ์ที่ดีขององค์กร

ภาคส่วนตระหนักในผลเสียหาย ปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต

คอร์รัปชั่น

๔.แสดงพลังในการสร้างสังคมที่โปร่งใส

ไม่ทุจริตเพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้

ใสสะอาด

รวม 1๓  โครงการ 76,450,000    81,450,000  57,874,000   16,974,000  16,974,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยะลา  : การส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาองค์กร
แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการจดัเวทีรับฟัง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาชนในพื้นที่จงัหวัดยะลา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน กองช่าง

ความคิดเห็นของประชาชน แสดงความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ข้อคิดเห็น/ การบริหารงานของ อบจ.ยะลา

ข้อเสนอแนะของ และเป็นการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนที่เข้า ของตน

ร่วมโครงการน าไปสู่

การปฏิบัติ

รวม 1  โครงการ 150,000       150,000     150,000      150,000     150,000     
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                                                                                             : การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยะลา  : การส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาองค์กร
แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ค่าออกแบบ เขียนแบบ เพื่อให้การออกแบบได้มาตรฐานสากล   - อาคารส่วนขยาย ๔ ชั้น  -  - 4,000,000  -  - ร้อยละ 100 ของ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน กองช่าง

และประมาณราคา จ านวน ๑ หลัง (อบจ.ยะลา) ความถูกต้องและได้ การบริหารงานของ อบจ.ยะลา

 - งานก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร มาตรฐานสากล และเป็นการพัฒนาท้องถิ่น

ส านักงานส่วนขยาย ๔ ชั้น ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ของตน

พื้นที่อาคารโดยประมาณ

๑,๕๓๐ ตารางเมตร

 - งานก่อสร้างอาคารห้อง เพื่อให้การออกแบบได้มาตรฐานสากล  - อาคารห้องประชุม 

ประชุม ส านักงานส่วนขยาย ส านักงานส่วนขยายและ

และส่วนเชื่อมต่ออาคาร ส่วนเชื่อมต่ออาคารส านักงาน

ส านักงาน เดิม ๓ ชั้น เดิม ๓ ชั้น ขนาด ๒๒.๐๐ เมตร

ยาว ๓๗.๐๐ เมตร

พื้นที่อาคารโดยประมาณ

๒,๒๒๒ ตารางเมตร

รวม 1  โครงการ -              -             4,000,000   -            -             
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                                                                                             : การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยะลา  :  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาองค์กร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านเลสุ รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม. 4  ต.กาลูปัง อ.รามัน จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

2. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

บ้านก าปงตือเงาะ ม.11  จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

ต.สะเตงนอก อ.เมือง (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

จ.ยะลา กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านกม.38 รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม.6 ต.อัยเยอร์เวง จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ.เบตง  จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

4. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านฆอแย รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม.5 ต.แม่หวาด จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ.ธารโต จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

5. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านป่าหวังใน รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม.1 ต.บันนังสตา จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ.บันนังสตา จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. อบจ.ยะลา ร่วมใจ 1. เพื่อพัฒนาศาสนสถานให้เป็นสถานที่ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา 500,000       500,000 500,000       500,000     500,000      ร้อยละ 80 ของ 1. ศาสนสถานได้รับการพัฒนา กองกิจการสภาฯ

สานสัมพันธ์ เสริมสร้าง ที่มีส่ิงแวดล้อมที่ดี อบจ.ยะลา ข้าราชการ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

ความปรองดองสมานฉันท์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง มีความพึงพอใจ 2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อบจ.ยะลา ผู้น าท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

สร้างจติส านึกให้เกิดความรักความ ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา มีจติส านึกและหวงแหนทรัพย์สิน

หวงแหนในการจดัการส่ิงแวดล้อมและ ส่วนราชการ อปท. ของชุมชนมากขึ้น

บริเวณโดยรอบศาสนสถานของชุมชน และประชาชนในพื้นที่ 3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นและ

3. เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความปรองดอง ศรัทธาในหน่วยงานภาครัฐ

สมานฉันท์ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดี มากขึ้นและเกิดความสัมพันธ์

และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน ที่ดีต่อกัน

4. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 4. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน

อปท.และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ อปท.และหน่วยงานภาครัฐ

ในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อดูแลและ ในพื้นที่ร่วมกันดูแลและพัฒนา

พัฒนาศาสนสถานของชุมชนอย่างย่ังยืน ศาสนสถานของชุมชนอย่างย่ังยืน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. การจดัท าแผนพัฒนา 1. เพื่อให้เกิดการประสานบูรณาการ ผู้แทนภาคประชาชน ภาครัฐ 400,000       400,000 400,000       400,000     400,000      ร้อยละ 80 ของ 1. แผนพัฒนาของ อบจ.ยะลา กองแผน

ท้องถิ่นและแผนชุมชน การพัฒนาในเขตพื้นที่อบจ.ยะลา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) กลุ่มเป้าหมาย มีประสิทธิภาพน าไปสู่การแก้ไข

อย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และภาค อปท. ผู้น าท้องที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ปัญหาและตอบสนองความ

2. อบจ.ยะลา มีทิศทางและแนวทาง รวมทั้งองค์กรการจดัท าแผน มีความพึงพอใจ ต้องการของประชาชนในพื้นที่

การพัฒนาที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาและเจา้หน้าที่ ได้อย่างแท้จริง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตอบสนองความต้องการ ที่เกี่ยวข้อง 2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและ

ของประชาชนได้อย่างตรงจดุ ตระหนักถึงความส าคัญ

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแผน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ชุมชนและสามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอด 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

ความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนสามารถน าไปสู่ และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและจดัท าแผน แผนชุมชนและสามารถเชื่อมโยง

ชุมชนในระดับพื้นที่ทั้งส่วนภูมิภาค และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ

ส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องเป็นไปใน แผนชุมชน สามารถน าไปสู่

ทิศทางเดียวกัน การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและจดัท า

แผนชุมชนในระดับพื้นที่

ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

และส่วนท้องที่ให้มีความ

สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. พัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ 1. องค์กรจดัท าแผนพัฒนา 800,000       800,000 800,000       800,000     800,000      ร้อยละ 80 ของ ผุ้เข้าร่วมโครงการน าความรู้และ กองแผนฯ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ประสบการณ์มาปรับใช้

 ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 2. คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน มีความพึงพอใจ ในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการสภา อบจ.ยะลา ท าให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง

4. เครือข่ายขับเคล่ือนแผนชุมชน

5. เครือข่ายองค์กรสตรีของ

อบจ.ยะลาและกลุ่มสตรีอื่น ๆ

9. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000  -  - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

***1 คสล. 2 ชั้น บ้านกูแปอีเต๊ะ เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการประชุม อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ 3 ต าบลหน้าถ้ า และจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอเมืองยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

จงัหวัดยะลา กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

10. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000  -  - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

***1 คสล. 2 ชั้น เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

เขตเทศบาลเมืองเบตง จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

ต าบลเบตง  อ าเภอเบตง  ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

จงัหวัดยะลา กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. 1,000,000  -  -  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

***1 บ้านบือแนนากอ หมู่ที่ 3 เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

12. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000     - - - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

บ้านกาสังใน  หมู่ที่ 3 ข้อมูลข่าวสารการประชุมและจดักิจกรรมอาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ ต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอบันนังสตา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

จงัหวัดยะลา กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

13. พัฒนาศักยภาพของ เพื่อศึกษาศักยภาพ.ในด้านต่างๆ จา้งศึกษาวิจยัศักยภาพ 2,750,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ สามารถน าผลจากการศึกษาวิจยั กองแผน

จงัหวัดยะลา ของจงัหวัดยะลาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบของจงัหวัดยะลาในด้านต่างๆ (อบจ.ยะลา) ข้อมูลการวิจยั ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 

การก าหนดแนวทางการพัฒนาของ สามารถน ามาปรับ ในภาพรวมของจงัหวัดยะลา

จงัหวัดยะลา ใช้ได้จริง ก าหนดนโยบายและแนวทาง

การพัฒนาจงัหวัดยะลา 

ให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่

14. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านธารมะลิ รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม.4 ต.อัยเยอร์เวง จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ.เบตง  จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น บ้านบูเก๊ะ รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง ๖.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

 หมู่ที่ ๒  ต าบลบาโงยซิแน จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว ๑8.๔0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

16. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  - 2,800,000  -  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

***๘ คสล. 2 ชั้น บ้านปูลัย เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๖ ต าบลบาลอ ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอรามัน  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

17. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  - 2,800,000  -  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

***๘ คสล. 2 ชั้น บ้านกรงปินัง เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๗ ต าบลกรงปินัง ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอกรงปินัง ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

จงัหวัดยะลา กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

18. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  - 2,800,000  -  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

***๘ คสล. 2 ชั้น บ้านลูโบะบือเดเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๓ ต าบลยะรม ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอเบตง   จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติงานของเจา้หน้าที่ อาคารอเนกประสงค์ คสล.  - 3,250,000  -  - - ร้อยละ ๙๐ มีสถานที่ปฎิบัติงานของเจา้หน้าที่ กองช่าง

***๘ คสล.ชั้นเดียว พร้อมชั้นเก็บ กองช่างและจดัเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ชั้นเดียว  กว้าง ๑๒.00 ม. (อบจ.ยะลา) ของผู้ปฏิบัติงาน กองช่าง ที่ได้มาตรฐานและ

เรือและส่วนประกอบ  เช่น เรือ  เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ยาว ๒๑.๑๕ ม. ได้ใช้ประโยชน์ สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆ 

(บริเวณศูนย์เคร่ืองจกัรกล และสามารถยืดอายุการใช้งาน มีความพึงพอใจ เป็นสัดส่วนและสามารถยืดอายุ

อบจ.ยะลา ต าบลสะเตง ของอุปกรณ์ต่างๆ การใช้งาน

อ าเภอเมืองยะลา 

 จงัหวัดยะลา

20. ก่อสร้างห้องน้ า ส าหรับให้บริการประชาชนผู้มาขอรับ ห้องน้ าส าหรับประชาชนและ  - 1,500,000  -  - - ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับ กองช่าง

***๘ พร้อมปรับปรงุภูมิทัศน์ บริการกองช่างส่วนแยก กม.๗  และ เจา้หน้าที่ทั่วไป จ านวน  ๖ ห้อง (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ความสะดวก

ส านักงาน อบจ.ยะลา เจา้หน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีความ และห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ๑ ห้อง และพื้นที่ใกล้เคียง  - ภูมิทัศน์กองช่างส่วนแยก

ส่วนแยก กม.๗ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ขนาดกว้าง  ๘.๖๐  เมตร ได้ใช้ประโยชน์  กม.๗ ให้มีความสะอาด สวยงาม 

ต าบลตาเนาะแมเราะ ยาว ๕.๖๐  เมตร เป็นระเบียบเรียบร้อย

อ าเภอเบตง  จงัหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑.๖๐

21. พัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ เครือข่ายองค์กรสตรีของ  - 340,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้และ กองแผนฯ

***๘ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่นของสตรี อบจ.ยะลา และกลุ่มสตรีอื่นๆ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ประสบการณ์มาปรับใช้ในการ

เพื่อให้ท้องถิ่นมีความเข็มแข็ง มีความพึงพอใจ พัฒนาท้องถิ่นท าให้ท้องถิ่น

22. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. - 2,800,000    - - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

** บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่ 9ข้อมูลข่าวสารการประชุมและจดักิจกรรมอาคาร 2 ชั้น กว้าง 8.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ ต่าง ๆ ยาว 19.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอบันนังสตา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

จงัหวัดยะลา กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  - 2,800,000  -  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

***๘ คสล. 2 ชั้น บ้านควนดินด า เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบ้านแหร ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอธารโต  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

24. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  - 2,800,000  -  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

***๘ บ้านลูโบะปันยัง หมู่ที่ ๓ เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลกาบัง  อ าเภอกาบัง ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

25. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  - 2,800,000  -  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

***๘ คสล. 2 ชั้น บ้านลูรงค์ เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

*7 หมู่ที่ ๖  ต าบลบาโงยซิแน ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอยะหา  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

26. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. - 2,460,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

บ้านนากอ หมู่ที่ 2 รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จงัหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. - 2,439,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

บ้านเนินงาม หมู่ที่ 6 รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ Q  BNN N (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลเนินงาม อ าเภอรามัน จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จงัหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

28. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. - 1,500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 1 ชั้น บ้านกีเย๊าะ รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 1 ชั้น กว้าง 7.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

 หมู่ที่ 4  ต าบลกรงปินัง จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 15.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

29. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. - 2,500,000   - - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

บ้านกูแปปายอ หมู่ที่ 1 ข้อมูลข่าวสารการประชุมและจดักิจกรรมอาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลเปาะเส้ง อ าเภอเมือง ต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จงัหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

30. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. - 1,500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านตะโละสโตรวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 8.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

 หมู่ที่ 6  ต าบลสะเอะ จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 8.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์คอนกรีต - ๒,๕๐๕,๐๐๐ - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น  เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ เสริมเหล็ก อาคาร 2 ชั้น (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

บ้านยือโร๊ะ  หมู่ที่ 2  จดักิจกรรมต่าง ๆ  กว้าง 6.00 ม. ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

ต าบลบาโงย อ าเภอรามัน  (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จงัหวัดยะลา จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

32. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์คอนกรีต - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น  เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ เสริมเหล็ก อาคาร 1 ชั้น (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

บริเวณที่ท าการองค์การ จดักิจกรรมต่าง ๆ กว้าง 7.00 ม. ยาว 15.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

บริหารส่วนต าบลกรงปินัง (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

33. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์คอนกรีต - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น  เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ เสริมเหล็ก อาคาร 2 ชั้น (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

***๕ บ้านกือแล หมู่ที่ ๓  จดักิจกรรมต่าง ๆ  กว้าง 6.00 ม. ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

ต าบลเนินงาม อ าเภอรามัน  (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จงัหวัดยะลา จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

34. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์คอนกรีต - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ เสริมเหล็ก อาคาร 2 ชั้น (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

***๕ บ้านอูแป หมู่ที่ ๔  จดักิจกรรมต่าง ๆ กว้าง 6.00 เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

ต าบลยะต๊ะ ยาว 18.40 เมตร ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

อ าเภอรามัน  จงัหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์คอนกรีต - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น  เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ เสริมเหล็ก อาคาร 2 ชั้น (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

***๕ บ้านพงยือเระ  หมู่ที่ ๓  จดักิจกรรมต่าง ๆ กว้าง 6.00 ม. ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

ต าบลกายูบอเกาะ (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

อ าเภอรามัน  จงัหวัดยะลา จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

36. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,800,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้าน กม ๒๖ ในเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๒ ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

37. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,600,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. ชั้นเดียว ชุมชนเวฬุวันเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ ชั้นเดียว  กว้าง ๙.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๘.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,500,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น บ้านยือโร๊ะ เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๒ ต าบลบาโงย ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอรามัน  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

(อบต.บาโงย) กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

39. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,800,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น บ้านบือดอง เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๔ ต าบลเนินงาม ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอรามัน  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

(อบต.เนินงาม) กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

40. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,480,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น บ้านโต๊ะพราน เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๖.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๑  ต าบลท่าธง ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๘.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอรามัน  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

(อบต.ท่าธง) กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

41. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,500,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น บ้านบูเก๊ะจอืฆาเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๖.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๕  ต าบลวังพญา ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๘.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอรามัน  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

(อบต.วังพญา) กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,940,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น บ้านกะลูแป เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๒  ต าบลตาเซะ ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอเมือง  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

(อบต.ตาเซะ) กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

43. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,850,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น บ้านร้ัวตะวัน เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๗  ต าบลบุดี ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอเมือง  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

(เทศบาลต าบลบุดี) กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

44. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,800,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น บ้านฆอรอราแมเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๔  ต าบลปะแต ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอยะหา  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

(เทศบาลต าบลปะแต) กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,850,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล.2 ชั้น บ้านมาลา เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมูท่ี่ 3  ต าบลตาเนาะแมเราะประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอเบตง  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

46. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,830,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านแหร เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านแหร ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอธารโต  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

47. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,850,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านบือราเป๊ะ เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ 7  ต าบลบันนังสตา ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอบันนังสตา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

จงัหวัดยะลา กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

48. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,800,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล.2 ชั้น  บ้านโฉลง เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๑  ต าบลปุโรง ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,800,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านสะปาเราะ เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ 5  ต าบลยะหา ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอยะหา  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

50. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,830,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านยือนัง เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ 4  ต าบลกาบัง ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอกาบัง  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

51. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,800,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านตะโละมีแยเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๔  ต าบลกาลอ ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอรามัน  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล.  -  - 2,900,000  - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านยะลา เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการ 2 ชั้น กว้าง ๘.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

หมู่ที่ ๑  ต าบลยะลา ประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 1๙.๐0 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอเมือง  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

53. ก่อสร้างอาคารโรงจอด เพื่อเป็นการจดัเก็บรักษาเคร่ืองจกัรกล ขนาดกว้าง ๑๒.00 เมตร  -  -  - 6,200,000 - ร้อยละ 80 ของ เคร่ืองจกัรกลเป็นระเบียบ กองช่าง

เคร่ืองจกัรกล  ณ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ยาว ๓๙.๓0 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ เรียบร้อย

ศูนย์เคร่ืองจกัรกล สูง ๗.๐๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง

อ าเภอเมือง  จงัหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ๑.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน  -  - 800,000 800,000 800,000 กลุ่มเป้าหมาย ๑. เครือข่ายภาคประชาชน กองกิจการสภา

ภาคประชาชน การบริหารงานและการด าเนินงานของ ภาคประชาสังคม ของ อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ไม่น้อยกว่า มีความรู้ความเข้าใจในการ

ภาคประชาสังคม เพื่อการมี อปท.ให้แก่เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชนผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ร้อยละ ๗๐ บริหารงานและด าเนินงาน

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีองค์ความรู้ ของ อปท.มากย่ิงขึ้นและ

ขององค์การบริหารส่วน ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหาร สามารถน าไปปรับใช้ในการ

จงัหวัดยะลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจงัหวัดยะลา งานและการ มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

และภาคประชาชนในการร่วมกันเพื่อ ด าเนินงานของ ๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ

การพัฒนาท้องถิ่น อปท.เพิ่มขึ้น ในการด าเนินงานระหว่าง อบจ.

๓. คิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาด าเนิน และภาคประชาชน

การ การมีส่วนร่วมของประชาชนของ 3.เกิดนวัตกรรมในการพัฒนา

อบจ.เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการ การด าเนินการมีส่วนร่วมของ

ของประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วม ประชาชนของอบจ.เพื่อแก้ไข

ของประชาชน ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

55. พัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีองค์ความรู้ ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ฯ  -  - 200,000 200,000 200,000 กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ มีองค์ความรู้

เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ มีความพร้อมในการสืบทอด คณะกรรมการบริหารศูนย์ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ไม่น้อยกว่า มีวิสัยทัศน์ มีความพร้อมในการ

รักบ้านเกิด อาชีพการเกษตร และน าไปเป็นแนวทาง สามาชิกศูนย์เครือข่ายเกษตร ร้อยละ ๗๐ สืบทอดอาชีพการเกษตรและ

เพื่อปรับใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ รุ่นใหม่รักบ้านเกิด มีองค์ความรู้ น าไปเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้

สามารถขับเคล่ือนศูนย์ให้ประสบความ เข้าใจในการ ตามความเหมาะสมของพื้นที่

ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ขับเคล่ือนศูนย์ สามารถขับเคล่ือนศูนย์ให้ประสบ

ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. - - - - 2,500,000 ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

***1 คสล. 2 ชั้น รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

บ้านกาเม็ง  ม.1 จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

ต.อาซ่อง  อ.รามัน (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

จ.ยะลา กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่

57. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. - - - - 2,500,000 ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านคอลอกาเอรวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม.5  ต.บาเจาะ จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ.บันนังสตา จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจดัท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

58. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. - - - - 2,548,657   ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น บ้านก าปงปาแยเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลาจดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

(ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

59. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. - - - - 2,496,000   ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น ม.6 ต.กาบัง เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

อ.กาบัง จ.ยะลา จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

(ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. - - - - 3,500,000   ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น ม.3 ต.ยะรม เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 9.30 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

อ.เบตง จ.ยะลา จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

(ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

61. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. - - - - 2,500,000   ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* บ้านตาเปาะ  หมู่ที่ 2 ข้อมูลข่าวสารการประชุมและจดักิจกรรมอาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลละแอ  อ าเภอยะหา ต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จงัหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

62. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. - - - - 2,500,000   ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล. 2 ชั้น บ้านชะเม๊าะ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม. 5 ต.ละแอ  อ.ยะหา จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

63. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. - - - - 1,541,000   ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

* คสล 2 ชั้น ม.4 ต.สะเอะ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 5.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

อ.กรงปินัง จ.ยะลา จดักิจกรรมต่าง ๆ ยาว 20.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

(ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

รวม                   63 โครงการ 30,450,000 49,194,000 51,230,000 10,500,000 24,385,657

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดเพื่อพัฒนาตลาดให้อยู่ในสภาพที่ดีตาม ตลาด อบจ.ยะลา จ านวน 3 แห่ง 3,000,000     3,000,000   3,000,000    3,000,000   3,000,000   ร้อยละ 90 ตลาดถูกสุขลักษณะ ประชาชน กองคลัง

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฏกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด 1. อ าเภอบันนังสตา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา)  ของประชาชน ที่มาใช้บริการมีคุณภาพชีวิต

อบจ.ยะลา พ.ศ.2551 และเพิ่มรายได้ให้กับ อบจ.ยะลา2. อ าเภอธารโต ที่มาใช้บริการ ที่ดีขึ้น อบจ.ยะลา

3. อ าเภอยะหา มีความพึงพอใจ มีรายได้เพิ่มขึ้น

รวม 1  โครงการ 3,000,000    3,000,000  3,000,000   3,000,000  3,000,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดยะลา : การสง่เสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม
        ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

 แผนงานเคหะและชมุชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ฝึกอบรม พฒันา ถ่ายทอด เพื่อใหผู้้ที่เกีย่วข้องทั้งภาครัฐ ประชาชนในเขตพื้นที่ 300,000        300,000          300,000         300,000         300,000         ร้อยละ 90 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กองช่าง

ความรู้และทกัษะด้านการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผู้เข้าร่วม สามารถน าความรู้ไป

บริหารจัดการพลังงานใน  มีการบริหารการจัดการ โครงการมีความ ใช้ในการบริหารการจัด

การใช้พลังงานทางเลือก ใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอยา่งมี พงึพอใจ การใช้ทรัพยากรด้าน

ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพฒันา พลังงานอยา่งมี

บคุลากรและส่งเสริมการอนรัุกษ์ ประสิทธิภาพ

พลังงานของทอ้งถิน่และของประเทศ

2. ปรับปรุงถนนและระบบ เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ถนน คสล. กว้าง 7.00 เมตร 3,830,000      -  -          -          - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ระบายน้ า ถนนสายซอย และลดปญัหาอบุติัเหตุและปอ้งกนั ยาว 500.00 เมตร พร้อมฝัง (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุลดปญัหา

เรืองฤทธิ ์1  ต.สะเตงนอก น้ าทว่มขังในพื้นที่ในช่วงฝนตก ทอ่ระบายน้ า คสล.   Ø  1.00 กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ น้ าทว่มขังในพื้นที่

อ.เมือง จ.ยะลา เมตร (ตามแบบที่ อบจ.ยะลา

ก าหนด)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบการบริหารจดัการการเกษตรและอุตสาหกรรมตอ่เน่ืองจากภาคการเกษตรที่เขง่ขนัได ้                                     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕)

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดยะลา

ที่
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ. 0๒ 



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  - ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 5,300,000     5,350,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0005 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.300 กม.) (1.350 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นหนา้ถ้ า ม.1 ต.หนา้ถ้ า- ยาว 4.00 กม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นบาโงยรีา ม.1 ต.สะเอะ พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

อ.กรงปนิงั จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 6.526949

E 101.222870

จุดส้ินสุด N 6.404407

E 101.245878

4. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 4,000,000     4,000,000       4,000,000       -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0010 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.00 กม.) (1.00 กม.) (1.00 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นเปาะเส้ง ม.1 ยาว 3.00 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.เปาะเส้ง อ.เมือง - จุดเร่ิมต้น N 6.510996 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นกอืยา ม.3 ต.ละแอ E 101.204662

อ.ยะหา จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.469864

E 101.200848

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานงบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์
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ที่



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  -ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 5,300,000     5,350,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0013 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.300 กม.) (1.350 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นกาบ ูม.1 ยาว 4.00 กม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.กายบูอเกาะ -บา้นซาเมาะ พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ม.4   ต.ทา่ธง จุดเร่ิมต้น N 6.479312

อ.รามัน จ.ยะลา E 101.423878

จุดส้ินสุด N 6.555279

E 101.423871

6. เสริมผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  -ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 5,000,000     5,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.250 กม.) (1.250 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0014 ยาว 2.50 กม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นวังพญา ม.1 ต.วังพญา- กรมส่งเสริมฯ)

บา้นซาเมาะ ม.4 ต.ทา่ธง  -ซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟลัทติ์ก 9,990,000      9,990,000      9,990,000      

อ.รามัน จ.ยะลา คอนกรีต  กว้าง 6 ม.ยาว 5.100 กม. (1.700 กม.) (1.700 กม.) (1.700 กม.)

ไหล่ทางข้างละ 1.ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/

พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

จุดเร่ิมต้น N 6.551203

E 101.378645

จุดส้ินสุด N 6.555279

E 101.423871

โครงการ วัตถุประสงค์ที่



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  -ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 4,000,000     4,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0030 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6 ม. (1.00 กม.) (1.00 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้น กม.39 ม.6 ยาว 2.000 กม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง - พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นวังไทร ม.2 ต.แม่หวาด จุดเร่ิมต้น N 5.983425

อ.ธารโต จ.ยะลา E 101.198250

จุดส้ินสุด N 6.013164

E 101.271411

8. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  - ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา 5,500,000     5,500,000         -   -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0031 และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต กว้าง 6 ม. (1.500 กม.) (1.500 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นธารโต ม.1 ต.ธารโต - ยาว 6.70 กม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นศรีทา่น้ า-บา้นบอืซู  - เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟลัทติ์ก กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) 7,414,000      7,414,000      

ม.6 ต.บนันงัสตา คอนกรีต กว้าง ๖ ม.ยาว 2.490 กม. (2.490 กม.) (2.490 กม.)

อ.บนันงัสตา จ.ยะลา ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/

๑๔,๙๔๐ ตร.ม. พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

จุดเร่ิมต้น N 6.161699

E 101.185449

จุดส้ินสุด N 6.171419

E 101.226555

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  -ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 6,000,000      -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0032 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นกเียาะ ม.4 ต.กรงปนิงั- ยาว 4.084 กม. กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

บา้นโฉลง ม.1 ต.ปโุรง พกิดัที่ต้ังโครงการ  -  -

อ.กรงปนิงั จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 6.444191

E 101.277111

จุดส้ินสุด N 6.438114

E 101.240920

10. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 1,800,000      -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0059 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นคอกช้าง ม.7 - ยาว 0.405 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

บา้นปาโจแมเราะ ม.8 จุดเร่ิมต้น N 6.042875

ต.แม่หวาด อ.ธารโต E 101.164633

จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.022430

E 101.139521

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 4,288,000     4,000,000       4,000,000      4,000,000      4,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0057 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.072 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

แยก ทล.4062 ม.3 ยาว 5.072 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.ตาเนาะแมเราะ- บา้นมาลา จุดเร่ิมต้น N 6.818311 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ม.4 ต.ยะรม อ.เบตง E 101.129764

จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.796598

E 101.164492

12. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 3,000,000     -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

สายทางบา้นเมาะเยา๊ะ และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

หลักเขต  ม.4 ต.หว้ยกระทงิ ยาว 1,300  ม.พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

 อ.กรงปนิงั จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 619341

E 10116273

จุดส้ินสุด N  619386

E 10115462

13. กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6,500,000     -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

สายบา้นท านบ ม.5 - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

 บ.กอืมือลา ม.10 ยาว 1,600  ม. หนา 0.15 เมตร กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ต.ตาเนาะปเูต๊ะ  อ.บนันงัสตา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 06356284

E 101291733

จุดส้ินสุด N 06363991

E 101283021
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14. กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6,800,000     -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

สายกะตูปะ ม.6 และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ต.บนันงัสาเรง-บา้นลางา ยาว 1,700  ม. หนา 0.15 เมตร กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ม.5  ต.สะเตงนอก พกิดัที่ต้ังโครงการ

อ.เมือง จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 0649437

E 10124169

จุดส้ินสุด N 0650430

E 10124911

15. กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟสัติก 7,575,000     -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตพร้อม และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

สะพาน คสล. สายลูโบะ๊สาวอ ยาว 200  ม. พร้อมกอ่สร้าง กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ม.2 บา้นตะโละหะลอ สะพาน คสล.กว้าง 9.00 ม. 

ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน ยาว 50.00 ม. 

จ.ยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

N 6481584

E 101508753

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,000,000      -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***1 สายบา้นทา่สาป หมูที่ 1 และลดปญัหาอบุติัเหตุ กว้าง 5.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ต าบลทา่สาป  อ าเภอเมืองยะลา ยาว 680.00 เมตร มีความพงึพอใจ

จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 3,400

ตารางเมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  0747903

722899

จุดส้ินสุด  0747894

722717

17. ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพื่อสร้างความปลอดภยัใหก้บัผู้ใช้รถ จ านวน  29  ตัว 1,015,000      -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง

***1 เตือนแบบกระพริบ ใช้ถนน ในการสัญจรไป - มา (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ของผู้ใช้รถใช้ถนนบนถนน

บนทอ้งถนนที่อยูใ่นความรับผิดชอบ มีความพงึพอใจ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ

ของ อบจ.ยะลา ของ อบจ.ยะลา

18. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,600,000      -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***1 สายบา้นบากาสาแม - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาด 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

สนามกฬีา  หมูท่ี่ 1 ยาว 630.00 เมตร มีความพงึพอใจ

ต าบลวังพญา  อ าเภอรามัน หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า

จังหวัดยะลา 3,150 ตารางเมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 0762288

1072717

จุดส้ินสุด   0762461

721781
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19. กอ่สร้างทอ่เหล่ียมคอนกรีต เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง กอ่สร้างทอ่เหล่ียมคอนกรีต 500,000         -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ สามารถป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

***1 เสริมเหล็ก สายบา้นปา่บอน -  การระบายน้ า เสริมเหล็ก (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ เป็นช่องทางการระบายน้ า

บา้นทา่เรือ  หมูท่ี่ 4 ขนาด 1-□ 1.50X1.50 เมตร มีความพงึพอใจ

ต าบทา่ธง  อ าเภอรามัน ยาว  800.00 เมตร

จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  0770190

จุดส้ินสุด  00726875

20. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,500,000      -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ  - การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***1 พร้อมทอ่ระบายน้ า และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาด 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอุบัติเหตุ

บา้นบาโงบาแด - ชุมชนตลาด -  -เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ยาว 330.00 เมตร มีความพงึพอใจ  - สามารถป้องกนัน้ าท่วมและ

เกษตรเขตเทศบาลนครยะลา การระบายน้ า หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า เป็นช่องทางการระบายน้ า

บา้นบาโงบาแด  หมูท่ี่ 5 1,650 ตารางเมตร

ต าบลสะเตงนอก - ชุมชนตลาด - พร้อมทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
เกษตรเขตเทศบาลนครยะลา เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา ยาว 700.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  0750459

721505

จุดส้ินสุด  0750298

721610

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000      -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***1 พร้อมท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาด 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

สายบ้านทับช้าง-บ้านจาเราะปูลา ยาว 370.00 เมตร มีความพงึพอใจ

หมู่ท่ี 2  ต าบลตล่ิงชัน ทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  

อ าเภอบันนังสตา  จังหวดัยะลา ขนาด 1.50 X 1.50 X 12 เมตร

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,850 ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 0758715

700312  

จุดส้ินสุด   0759205

22. กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ขนาดกว้าง ๗.00 เมตร 2,500,000      - 5,000,000      5,000,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***1 บา้นโฉลง หมูท่ี่ 1-บา้นลูโบะ๊กาโล  และลดปญัหาอบุติัเหตุ ระยะทาง ๑0.00 เมตร (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

หมูท่ี่ 4  ต าบลปโุรง พร้อมวางทอ่เหล่ียม ๒ แหง่ มีความพงึพอใจ

อ าเภอกรงปนิงั จังหวัดยะลา จุดเร่ิมต้น  N 06.26286

จุดส้ินสุด  E 101.12.9904

23. กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 7,575,000     -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตพร้อม และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

สะพาน คสล. สายตันหยงอมุา ยาว 200  กม. พร้อมกอ่สร้าง กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ม.1 บา้นบอืเล็ง สะพาน คสล. 9.00 ม. ยาว

ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน 50.00 ม. 

จ.ยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

N 6481584

E 101508738
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24. ปรับปรุงผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  - ปรับปรุงผิวลาดยางพาราแอสฟลัทติ์ก  - 2,400,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (0.600 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ
ทางสาย ยล.ถ.1-0016 ยาว 0.600 กม. (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นเกาะ ม.5 ต.ทา่ธง - พกิดัที่ต้ังโครงการ  -

บา้นบอืกะสะมา ม.1 จุดเร่ิมต้น N 6.549497

ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา E 101.408883

จุดส้ินสุด N 6.519118

E 101.370839

กองช่าง

25. ปรับปรุงผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางพารา 2,200,000      - 2,200,000      2,200,000      2,200,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ
** แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) (0.700 กม.) (0.700 กม.) (0.700 กม.) (0.700 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0018  ถนนกว้าง ๖.๐๐ ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นพะปเูงาะ ม.4 ยาว  2.80 กม. กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ต.เกะรอ - บา้นจะกว๊ะ ม.1 หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,35๐ ตร.ม.

ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมงานทอ่เหล่ียม คสล. 2 แหง่

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.516090

E 101.504344

จุดส้ินสุด N 6.481676

E 101.551238

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26. ปรับปรุงผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางพารา 28,480,000    -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
** แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) (0.725 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0019  ถนนกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว 0.725 กม. (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นปอืยอ ม.3 ต.ทา่ธง - หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 3,00๐ ตร.ม. กรมส่งเสริมฯ)

บา้นเกะรอ ม.1 ต.เกะรอ .พกิดัที่ต้ังโครงการ

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 6.550234

E 101.485362

จุดส้ินสุด N 6.533994

E 101.516615

27. ปรับปรุงผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  - ปรับปรุงผิวลาดยางพารา 650,000         -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0020 กว้าง 6.00 ม. ยาว 5.00 ม. กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

บา้นพอแม็ง ม.4 และถนนลาดยางกว้าง 5.50 ม.

ต.กายบูอเกาะ - บา้นปะแต ยาว 60.00 ม.

ม.3 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 360 ตร.ม.

จ.ยะลา พร้อมงานทอ่เหล่ียม คสล. 1 แหง่

 - ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟสัติก 5,547,000       -  -

คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว ๑.๒๕๐ กม. (อบจ.ยะลา/

ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า กรมส่งเสริมฯ)

 ๗,๕๐๐ ตร.ม. พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.491535

E 101.420700

จุดส้ินสุด N 6.497004

E 101.393376
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28. ปรับปรุงผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางพารา 701,000         -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) (0.450 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ
ทางสาย ยล.ถ.1-0022 กว้าง 6.00 ม. ยาว 2.700 กม (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นตีบ ุม.4 ต.เกะรอ - ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. กรมส่งเสริมฯ)

บา้นตูก ูม.1 ต.จะกว๊ะ หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 324 ตร.ม.

อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมงานทอ่เหล่ียม คสล. 1 แหง่

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.417603

E 101.383581

จุดส้ินสุด N 6.424557

E 101.359943

29. ปรับปรุงผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางพารา 2,850,000     6,500,000       6,000,000      6,000,000      6,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) (0.625 กม.) (1.625 กม.) (1.500 กม.) (1.500 กม.) (1.500 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0028 กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นยรีาปนั ม.11 ยาว 6.75.00 กม. กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ต.ตล่ิงชัน - บา้นคอลอกาเอ ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม.

ม.1 ต.เขือ่นบางลาง และถนนกว้าง  155.00 ม.

อ.บนันงัสตา จ.ยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,679 ตร.ม.

พร้อมงานทอ่เหล่ียม คสล. 2 แหง่

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.280438

E 101.292293

จุดส้ินสุด N 6.160276

E 101.278805
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30. ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา 6,960,000     - 7,700,000      7,600,000      7,600,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (1.925 กม.) (1.925 กม.) (1.900 กม.) (1.900 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

* ทางสาย ยล.ถ.1-0026 กว้าง 6.00 ม. ยาว 7.65 กม (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นบอืรอ ม.6 ต.ละแอ - ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นบาจุ ม.5 ต.ปะแต หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 10,478 ตร.ม.

อ.ยะหา จ.ยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.465331

E 101.190210

จุดส้ินสุด N 6.395756

E 101.155158

31. ปรับปรุงผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางพารา 4,500,000      - 5,000,000      5,000,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) (0.820 กม.) (1.250 กม.) (1.250 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0027 คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นพงกแูว ม.5 ต.ยะหา - ยาว 3.320 ม. กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นเจาะตาแม ม.4 ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม.

ต.กาตอง อ.ยะหา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 6,560 ตร.ม.

จ.ยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.509681

E 101.411000

จุดส้ินสุด N 6.517884

E 101.036032

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32. ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา 8,460,000      -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

สายทางบา้นไบก ์ม.5 ต.บดีุ  กว้างเฉล่ีย 6 ม.ยาว 1.600 กม. กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

อ.เมือง - บา้นยอืโร๊ะ ม.2 ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม.

ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 12,896 ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.569706

E 101.341902

จุดส้ินสุด N 6.472712

E 101.341902

33. ปรับปรุงผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  -ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 4,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

สายทางบา้นศรีนคร ม.3 ยาว 1.000  กม. กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ต.คีรีเขต - บา้นบาตูปเูต๊ะ พกิดัที่ต้ังโครงการ

ม.6 ต.บา้นแหร อ.ธารโต จุดเร่ิมต้น N 6.135999
จ.ยะลา E 101.137362

จุดส้ินสุด N 6.127523

E 101.157643
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34. เสริมผิวถนนแอสฟลัทติ์ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,270,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* สายบา้นตูก ูม.2 - บา้นตีบุ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ม. 5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ยาว 3,000.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 6   25' 27.80"น

101    21' 37.14-2

ตะวันออก

จุดส้ินสุด 6   25'3.15-2 น

101    23' 1.12-2

ตะวันออก

35. ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 5,482,000      - 4,000,000      4,000,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** คอนกรีต (PARA AC) และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต (PARA AC) (0.850 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0042 กว้างเฉล่ีย 6.00 ม.ยาว 2.850.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นกาบงั ม.7 ต.กาบงั - หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 5,100 ตร.ม. กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นบายอ ม.4 ต.บาละ พร้อมงานทอ่เหล่ียม คสล. 3 แหง่

อ.กาบงั จ.ยะลา .พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.416341

E 101.054291

จุดส้ินสุด N 6.386675

E 101.068816

 - 151 -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36. กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างสะพานคอนกรีต 6,507,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็กระหว่างต าบลบาเจาะ และลดปญัหาอบุติัเหตุ เสริมเหล็ก (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ต.เขือ่นบางลาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.บนันงัสตา  จ.ยะลา ยาว 50.00  เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ชนดิไม่มีทางเทา้

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 06121904 

E 101155742

จุดส้ินสุด 47 N 06121974

E 101155450

37. กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง รางระบายน้ าคอนกรีต 3,200,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนั กองช่าง

* เสริมเหล็ก  บา้นแค่ ม.1 ต.ตาชี การระบายน้ า เสริมเหล็ก (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ น้ าทว่มและเปน็

** อ.ยะหา จ.ยะลา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ช่อทางระบายน้ า

สูงเฉล่ีย 0.70 - 1.00 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ยาว   428.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 0655660

E 10110407

จุดส้ินสุด  N 0655946

E 10110204

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,318,400 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็กสายบา้นคลองพี และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

กม. 6 - กม. 9 ม.9 ต.บาละ ระยะทาง  2,600.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.กาบงั จ.ยะลา ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พกิดัที่ต้ังโครงการ กม.6 - กม.9

39. กอ่สร้างถนนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,040,000 2,040,000 8,160,000 8,160,000 8,160,000 ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็กสายบอ่น้ าร้อน - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (400 เมตร) (400 เมตร) (1,600 เมตร) (1,600 เมตร) (1,600 เมตร) ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บา้นนากอ ม.9 ระยะทาง  5,600  เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) ได้ใช้ประโยชน์

พกิดัที่ต้ังโครงการ

N 5581387

E 101133142

40. ปรับปรุงผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางพารา 6,476,000      -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

สายทางบา้นบนันงับโูบ ม.3 คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6 ม. กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ต.ถ้ าทะลุ อ.บนันงัสตา - กว้างเฉล่ีย 6.00 ม.

บา้นลาบ ูม.9 ต.ปะแต  ยาว 1,380.00 ม.

อ.ยะหา จ.ยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 8,280 ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.265182

E 101.160822

จุดส้ินสุด N 6.273535

E 101.153393

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 - 153 -



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9,000,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

***๗ เสริมเหล็ก สายบา้นคชหรัิญ - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บา้นดูซงซือมา  ม.1 ต.บาเจาะ ยาว ๒,000.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.บนันงัสตา จ.ยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ได้ใช้ประโยชน์

พกิดัที่ต้ังโครงการ
จุดเร่ิมต้น N ๐๖.๒๔๗๒๗
E 10๑.๒๘๓๑๑

จุดส้ินสุด N ๐๖.๒๔๒๗๗

E 10๑.๒๙๘๙๗

42. เสริมผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ เสริมผิวลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,190,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

***๗ คอนกรีต ตลาดบาลอ หมูท่ี่ ๓ - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บา้นบาลอ หมูท่ี่ ๔ ต าบลบาลอ ยาว 0.๓๕0 เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๒,๑๒๑ ตร.ม. ได้ใช้ประโยชน์

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N ๐๖๔๓๘๕๐

E 101๔๕๕๕๘

จุดส้ินสุด N ๐๖๔๓๙๘๗
E 101๔๕๘๔๒

43. ติดต้ังเสาไฟฟา้พร้อมไฟส่องสว่าง เพิ่มแสงสว่างและเพื่อความปลอดภยั ติดต้ังเสาไฟฟา้พร้อมไฟส่องสว่าง 500,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ มีแสงสว่างเพยีงพอ กองช่าง

***๗ และแผงโซลาเซล ณ บอ่น้ าร้อน ในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และแผงโซลาเซล (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีความ

เบตง ต าบลตาเนาะแมเราะ จ านวน ๒๐ จุด กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ ปลอดภยัในชีวิตและ

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ทรัพยสิ์น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,500,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายเปาะฮายา - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

** อเูปา๊ะ ม.2 บา้นบาตะตีงี ยาว 1,000.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ไม่นอ้ยกว่า 4,000 ตารางเมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 6.532670,
101.417438

จุดส้ินสุด 6.535765,

101.410007

45. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,000,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก ม.3 สายลีตอ - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

** บองอ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา ระยะทาง  924.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

จ.ยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 4,625 ตร.ม. ได้ใช้ประโยชน์

พกิดัที่ต้ังโครงการ 

จุดเร่ิมต้น N 0646521

E 10108117

จุดส้ินสุด N 0646349
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วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46. กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

สายบา้นตาเนาะปเูต๊ะ  ม.4 และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ต. ตาเนาะปเูต๊ะ   - ยาว 500  ม. หนา 0.15 เมตร กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

บ.จาเราะปแีซคละ  ม.8 พกิดัที่ต้ังโครงการ

ต.ตล่ิงชัน  อ.บนันงัสตา จุดเร่ิมต้น N 06322585

 จ.ยะลา E 101300163

จุดส้ินสุด N 063227569

E 101309760

47. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  -กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  - 3,600,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** สายบา้นคีรีลาด หมูท่ี่ 9-บา้นบายิ และลดปญัหาอบุติัเหตุ หนา 0.15 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

หมูท่ี่ ๔ ต าบลตล่ิงชัน  หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 5,000  ตร.ม. กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

อ าเภอบนันงัสตา  จังหวัดยะลา  -กว้าง 5.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร  - 3,650,000       -  -

หนา 0.15 เมตร (อบจ.ยะลา/

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 3,600  ตร.ม. กรมส่งเสริมฯ)

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 06.28455

E 101.37569

จุดส้ินสุด N 06.28120

E 101.37805
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก          - 5,600,000       5,600,000               -          - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0001 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.400 กม.) (1.400 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นลิมุด ม. 3 ต.ทา่สาป - ยาว 2.800 กม. พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นยโุป ม.1  ต.ยโุป จุดเร่ิมต้น N 6.553140 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

อ.เมือง จ.ยะลา E 101.263556      

จุดส้ินสุด N 6.612319

E 101.279447

49. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 8,000,000       8,000,000      8,000,000      8,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0002 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นยโุป ม.1 ต.ยโุป - ยาว 8.000 กม. พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นตาเซะ ม.4 ต.ตาเซะ จุดเร่ิมต้น N 6.587758 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

อ.เมือง จ.ยะลา E 101.276533

จุดส้ินสุด N 6.658511

E 101.290506

50. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 6,865,000       6,875,000      6,875,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0003 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.500 กม.) (1.570 กม.) (1.570 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นล าใหม่ ม.1 ต.ล าใหม่ - ยาว 4.40 กม. พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นทุ่งยามู ม.4 ต.ยโุป จุดเร่ิมต้น N 6.579167 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

อ.เมือง จ.ยะลา E 101.200097

จุดส้ินสุด N 6.588767

E 101.249019
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 3,000,000       3,050,000      3,100,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0004 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (0.750 กม.) (0.750 กม.) (0.780 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นยโุป ม.1 - บา้นทุ่งยามู ยาว 2.25 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ม.4 ต.ยโุป อ.เมือง จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 6.584765 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

E 101.256734

จุดส้ินสุด N 6.587547

E 101.275944

52. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 4,500,000       4,500,000      4,500,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0006 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.130 กม.) (1.130 กม.) (1.120 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นถ้ าศิลป ์ม.6 ต.ทา่สาป- ยาว 3.380 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นหนา้ถ้ า ม.1 ต.หนา้ถ้ า จุดเร่ิมต้น N 6.522907 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

อ.เมือง จ.ยะลา E 101.22751

จุดส้ินสุด N 6.534047

E 101.238211

53. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 3,257,000       3,252,000      3,852,000      3,852,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0007 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (0.819 กม.) (0.810 กม.) (0.810 กม.) (0.810 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นนบิงบารู ม.7 ยาว 3.249.ก ม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.สะเตงนอก - บา้นบเูกะ๊ จุดเร่ิมต้น N 6.549410 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

จือฆา ม.5 ต.วังพญา E 101.313687

อ.รามัน จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.547642

E 101.354549
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 2,600,000       4,700,000      2,700,000      2,700,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0008 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (0.660 กม.) (0.670 กม.) (0.670 กม.) (0.670 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นบาโงยบาแด ม.5 ยาว 2.670 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.สะเตงนอก - บา้นกะตูปะ จุดเร่ิมต้น N 6.523142 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ม.6 ต.บนันงัสาเรง E 101.265839

อ.เมือง จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.503729

E 101.268908

55. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 2,800,000       2,800,000      2,500,000      2,500,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0009 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (0.725 กม.) (0.725 กม.) (0.650 กม.) (0.650 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นเนยีง ม.4 ต.เปาะเส้ง - ยาว 2.75 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นจืองา ม.2 ต.เปาะเส้ง จุดเร่ิมต้น N 6.526678 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

อ.เมือง จ.ยะลา E 101.197510

จุดส้ินสุด N 6.504394

E 101.223645
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา  - 12,898,000     3,000,000      300,000         3,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** แอสฟลัต์ติกคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัต์ติกคอนกรีต (0.150 กม.) (0.800 กม.) (0.800 กม.) (0.800 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0011 กว้างเฉล่ีย 6.00 ม .ยาว 2.550 กม (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นบดีุ ม.1 ต.บดีุ อ.เมือง- ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นกอืแล   ต.เนนิงาม หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 2๐,400 ตร.ม.

อ.รามัน จ.ยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.51710

E 101.31790

จุดส้ินสุด N 6.50780

E 101.33800

57. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 4,100,000        -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0012 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นหวัเขา ม.3 ต.ยะลา ยาว 1.100 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

อ.เมือง - บา้นละแอ ม.3 จุดเร่ิมต้น N 6.521840

ต.ละแอ อ.ยะหา E 101.189406

จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.488760

E 101.179357
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 6,210,000       6,220,000      6,220,000      6,220,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0015 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.550 กม.) (1.560 กม.) (1.560 กม.) (1.560 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นบาลูกา  ม.3 ยาว 6.200 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.กาลูปงั - บา้นอเูปา๊ะ จุดเร่ิมต้น N 6.464502 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ม.4 ต.วังพญา อ.รามัน E 101.382075

จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.523311

E 101.379545

59. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 2,000,000       2,000,000      2,000,000      2,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0017 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (0.400 กม.) (0.400 กม.) (0.400 กม.) (0.400 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นเนนิงาม ม.4 ยาว 1.600 กม. พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.เนนิงาม - บา้นบอืดอง จุดเร่ิมต้น N 6.484712 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ม.5 ต.กอตอตือร๊ะ E 101.353997

อ.รามัน จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.483060

E 101.382723
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  -ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 3,897,000       3,897,000       -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0021 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (0.970 กม.) (0.970 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นปะแต ม.3 ยาว 1.940 กม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.กอตอตือร๊ะ - บา้นไม้แกน่  -ซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟลัทติ์ก  -  -  - 7,100,000      7,100,000      

ม.2 ต.เนนิงาม อ.รามัน คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 3.200 กม. (1.600 กม.) (1.600 กม.)

จ.ยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/

จุดเร่ิมต้น N 6.497004 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

E 101.393376
จุดส้ินสุด N 6.511188

61. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  -  - 3,000,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0023 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นตะโล๊ะ ม.3 ต.ยะต๊ะ - ยาว 4,725 ม. พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

บา้นตีบ ุม.5 ต.ยะต๊ะ จุดเร่ิมต้น N 6.405319

อ.รามัน จ.ยะลา E 101.383371

จุดส้ินสุด N 6.417603

E 101.383581
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วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  -ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 4,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0024 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นบาลูกา ม.3 ต.กาลูปงั- ยาว 1.000 กม. กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

บา้นอแูบ ม.4 ต.ยะต๊ะ พกิดัที่ต้ังโครงการ

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 6.463145

E 101.378126

จุดส้ินสุด N 6.426918

E 101.359095

63. ซ่อมสร้างและเสริมผิวทางลาด เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างและเสริมผิวทางลาด  - 6,625,000       4,000,000      4,000,000      4,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** ยางพาราแอสฟสัต์ติกคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ ยางพาราแอสฟสัต์ติกคอนกรีต (1.165 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ยล.ถ.1-0025 ยาว 4.165 กม กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นยะหา ม.1 ต.ยะหา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 11,200 ตร.ม.

อ.ยะหา - บา้นลาท ีม.3 .พกิดัที่ต้ังโครงการ

ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จุดเร่ิมต้น N 6.47478

จ.ยะลา E 101.1396

จุดส้ินสุด N 6.49576

E 101.22412
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  -ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 6,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0033 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.500 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นทา่สาป ม.1 ต.ทา่สาป- ยาว 1.500 ก.ม. (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นคลองทราย ม.5 พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ)

ต.ยโุป อ.เมือง จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 6.541165

E 101.244697

จุดส้ินสุด N 6.617215

E 101.233728

65. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  - ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 3,156,000       ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0038 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นปะแต  ม.1 ยาว 0.800 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ต.กอตอตือร๊ะ - บา้นบอืยอง

ม.3 ต.กายบูอเกาะ  - ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา 7,692,000      7,692,000      7,692,000      

อ.รามัน จ.ยะลา แอสฟลัทติ์กคอนกรีต กว้าง ๕-๖ ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/

ยาว ๑.๕๐๐ กม กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐  ม.

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๑๑,๘๐๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.497004

E 101.393376

จุดส้ินสุด N 6.470467

E 101.395941
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 4,000,000       4,000,000      4,000,000      4,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0039 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

แยก ทล.410 ม.5 ยาว 4.000  กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.กรงปนิงั อ.กรงปนิงั - จุดเร่ิมต้น N 6.435293 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นโกตาบารู ม.1 E 101.278502

ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.448354

E 101.331788

67. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 4,000,000       4,000,000      4,000,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0049 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นตันหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ- ยาว 3.000  กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นเตียง ม.7 ต.บาโร๊ะ จุดเร่ิมต้น N 6.451536 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

อ.ยะหา จ.ยะลา E 101.104612

จุดส้ินสุด N 6.408097

E 101.115206
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 4,000,000       4,000,000      4,000,000      4,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0043 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นบาลอบาต๊ะ ม.5 ยาว 4.000  กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.สะเอะ อ.กรงปนิงั - จุดเร่ิมต้น N 6.401541 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นหลักเขต ม.10 E 101.205061

ต.บนันงัสตา อ.บนันงัสตา จุดส้ินสุด N 6.316870

จ.ยะลา E 101.220824

E 101.054291

จุดส้ินสุด N 6.386675

E 101.068816

69. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 4,000,000       4,000,000      4,000,000      4,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0045 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

แยก ทล.4067 ม.4 ยาว 4.000  กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.กาลอ - บา้นลูโบะ๊ฆอเยาะ จุดเร่ิมต้น N 6.379209 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ม.1 ต.กาลอ อ.รามัน E 101.390873

จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.351207

E 101.411466
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 2,100,000        -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0046 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นตาเนาะปเูต๊ะใน ม.9 - ยาว 0.525 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

บา้น กม.26 ใน ม.2 จุดเร่ิมต้น N 6.337548

ต.ตาเนาะปเูต๊ะ E 101.330231

อ.บนันงัสตา จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.349265

E 101.354715

71. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 5,000,000       5,500,000       -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0047 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.250 กม.) (1.375 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

แยก ทล.4077 ม.7 - ยาว 2.625 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นบาโงยแจเกาะ ม.10 จุดเร่ิมต้น N 6.272397 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ต.บนันงัสตา อ.บนันงัสตา E 101.253397

จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.301281

E 101.227798

72. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 5,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0049 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นแนแต ม.2 - บา้นบยีอ ยาว 1.250 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ม.4 ต.บาเจาะ อ.บนันงัสตา จุดเร่ิมต้น N 6.226200

จ.ยะลา E 101.273156

จุดส้ินสุด N 6.214276

E 101.282732 - 149 -
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 4,700,000       4,650,000      4,600,000      4,600,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0050 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.175 กม.) (1.165 กม.) (1.150 กม.) (1.150 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นภกัดี ม.5 ต าบลเขือ่น ยาว 4.640 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บางลาง - บา้นตาเอยีด ม.5 จุดเร่ิมต้น N 6.159156 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ต.ตล่ิงชัน อ.บนันงัสตา E 101.325769

จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.224404

E 101.365152

74. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 3,800,000       3,800,000      3,800,000      3,800,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0052 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (0.950 กม.) (0.950 กม.) (0.950 กม.) (0.950 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นมายอ ม.6 ต.ธารโต - ยาว 3.800 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นควนหนิด า ม.1 จุดเร่ิมต้น N 6.155405 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ต.บา้นแหร อ.ธารโต E 101.190349

จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.116808

E 101.176186
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 3,310,000       3,000,000      3,000,000      3,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0053 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6 ม. (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นบอ่หนิ ม.5 บา้นแหร - ยาว 4.000 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

เลียบอา่งเกบ็น้ าเขือ่นฯ ม.2 จุดเร่ิมต้น N 6.078225 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ต.บา้นแหร อ.ธารโต E 101.199994

จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.088747

E 101.261919

76. ซ่อมสร้างและเสริมผิวทางลาด เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างและเสริมผิวทางลาด  - 4,849,000        -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** ยางพาราแอสฟสัต์ติกคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ ยางพาราแอสฟสัต์ติกคอนกรีต (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กว้างเฉล่ีย 6.00 - 12.00 ม. กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ยล.ถ.1-0040 ยาว 1.400 กม

บา้นพงยอืไร ต.บนันงัสาเรง - หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 11,000 ตร.ม.

บา้นมาลายบูางกอก พกิดัที่ต้ังโครงการ

ต.สะเตงนอก อ.เมือง จุดเร่ิมต้น N 6.50046

จ.ยะลา E 101.26118

จุดส้ินสุด N 6.51314

E 101.27214
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วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77. ซ่อมสร้างและเสริมผิวทางลาด เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างและเสริมผิวทางลาด  - 13,500,000     4,000,000      4,000,000      4,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

** ยางพาราแอสฟสัต์ติกคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ ยางพาราแอสฟสัต์ติกคอนกรีต (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ยล.ถ.1-0038 ยาว 4.000 กม ไม่มีไหล่ทาง กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

สายทางบา้นบาตะติงงี หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 21,420 ตร.ม.

ต.กอตอตือร๊ะ-บา้นเจาะลีมัส พกิดัที่ต้ังโครงการ

ต.เนนิงาม  อ.รามัน จุดเร่ิมต้น N 6.757553

จ.ยะลา E 101.085346

จุดส้ินสุด N 6.762771

E 101.114098

78. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  - ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 4,280,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

สายทางบา้น บา้นปะแดรู ห และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ต าบลกาตอง -บา้นตันหยง ยาว 1.070 กม. กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา   - ซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟลัทติ์ก  -  - 6,713,000       -  -

จังหวัดยะลา คอนกรีต กว้าง 6.๐๐ เมตร  (อบจ.ยะลา/

ยาว 1,๓00 กโิลเมตร กรมส่งเสริมฯ)

ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.48445

E 101.08755

จุดส้ินสุด N 6.45088

E 101.10210

ที่
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 4,000,000        -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ยล.ถ.1-0034 ยาว 1.350 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

สายทางบา้นตลาดเกา่ จุดเร่ิมต้น N 6.475591

เทศบาลนครยะลา - E 101.461747

บา้นเปาะยาน ิม.3 จุดส้ินสุด N 6.496846

ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา E 101.477179

80. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - 5,000,000       4,657,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

สายทางบา้น กม.38 ม.6 - และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6 ม. (1.250 กม.) (1.160 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นนากอ ม.9 ต.อยัเยอร์เวง ยาว 2.410 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

 อ.เบตง จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 6.135999 กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

E 101.137362

จุดส้ินสุด N 6.127523

E 101.157643

 - 171 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81. ซ่อมสร้างผิวทาง เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวทาง - 8,000,000       - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***๓  PARA ASPHALT CONCRETE และลดปญัหาอบุติัเหตุ  PARA ASPHALT CONCRETE (กรมส่งเสริมฯ) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

สาย ยล.ถ.1 - 0061 ยทล.410 (ชว่งที่ 1 ) มีความพงึพอใจ

(กม.ที่ 59+400) - ชายแดนมาเลเซีย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

(ช่วงที่ 1 - 3) ระยะทาง 1.450 กโิลเมตร

พิกัดที่ตั้งโครงการ 

จุดเร่ิมต้น N 6.164640

E 101.176792

จุดส้ินสุด  N 6.165657

E 101.164780

(ชว่งที่ 2 ) - 8,000,000       - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร (กรมส่งเสริมฯ) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร มีความพงึพอใจ

ระยะทาง 1.445 กโิลเมตร

พิกัดที่ตั้งโครงการ 

จุดเร่ิมต้น N 6.149078

E 101.140396

จุดส้ินสุด  N 6.138879

E 101.136143

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ

 - 172 -

วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ชว่งที่ 3 ) 8,000,000       - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร (กรมส่งเสริมฯ) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร มีความพงึพอใจ

ระยะทาง 1.435 กโิลเมตร

พิกัดที่ตั้งโครงการ 

จุดเร่ิมต้น N 6.149078

จุดเร่ิมต้น N 6.148435

E 101.101868

จุดส้ินสุด  N 6.154150

E 101.095167

82. กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,260,000 - ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ กองช่าง

เสริมเหล็ก สายทาเนาะบอืเราะ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

หมูท่ี่ ๕  ต าบลบอืมัง ยาว 30.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) ได้ใช้ประโยชน์

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา ชนดิไม่มีทางเทา้

พกิดัที่ต้ังโครงการ

47 N 076452

E 0709913

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,850,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายโรงเพาะ - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

แปลงเกษตร ม.2 ต.บาโงย ยาว 1,275.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.รามัน จ.ยะลา หนา  0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.บาโงย) พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 715441

E 759301

จุดส้ินสุด 47 N 715444

E 758688

84. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 2,000,000 - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม

สายฉัตรมงคล 2 หมูท่ี่ 6 และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ กองช่าง

ต าบลบอืมัง อ าเภอรามัน - ยาว 450.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

บา้นกาสังใน  หมูท่ี่ 6 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ต าบลตาเนาะปเูต๊ะ หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๒,๒๕๐ ตร.ม.

อ าเภอบนันงัสตา จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 06.38995

E 101.34545

จุดส้ินสุด  N 06.38857

E 101.34167
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 7,080,400 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายยอืโร๊ะ - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

รายอกาย ูม.2 ต.บาโงย ยาว 1,803.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.รามัน จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.บาโงย) พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 715845

E 760046

จุดส้ินสุด47 N 7158678

E 760080

 - 175 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,865,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายลากนูงิ - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

วังพญา ม. 2 ต.วังพญา ยาว 1,300.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.รามัน จ.ยะลา หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.วังพญา) ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น E 6.551517

 N 101.376077

จุดส้ินสุด E 6.561636

N 101.370960

87. กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างสะพานคอนกรีต - 1,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็กสายหลังโรงรม และลดปญัหาอบุติัเหตุ เสริมเหล็ก (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บา้นบนันงับโูบ ม.3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

ต.ถ้ าทะลุ อ.บนันงัสตา ยาว  12.00  เมตร ได้ใช้ประโยชน์

จ.ยะลา ชนดิไม่มีทางเทา้

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 0738912

จุดส้ินสุด   E 0687247
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88. กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างสะพานคอนกรีต - 1,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็กก าปงนรุง ม.3 และลดปญัหาอบุติัเหตุ เสริมเหล็ก (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บา้นเงาะกาโปร์ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

ต.บนันงัสตา  อ.บนันงัสตา ยาว  12.00  เมตร ได้ใช้ประโยชน์

จ.ยะลา ชนดิไม่มีทางเทา้

(อบต.บนันงัสตา) พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 6114336

จุดส้ินสุด   E 101141746

89. กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างสะพานคอนกรีต - 1,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* ต้นประดู่ ม. 6 บา้นบอืซู และลดปญัหาอบุติัเหตุ เสริมเหล็ก (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ต.บนันงัสตา อ.บนันงัสตา ขนาดกว้าง 7.00 เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

จ.ยะลา ยาว  20.00  เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.บนันงัสตา) ชนดิไม่มีทางเทา้

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 6114336

จุดส้ินสุด   E 101141746

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์
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ที่



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90. กอ่สร้างผิวทางแอสฟลัทติ์ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างผิวทางแอสฟลัทติ์ก - 6,630,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* คอนกรีตถนนลาดยางสายบา้น และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

คชหรัิญ  - บา้นบยีอ ม.4 ยาว 2,800.00 เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

ต.บาเจาะ อ.บนันงัสตา หนา  0.05 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

จ.ยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

(อบต.บนันงัสตา) จุดเร่ิมต้น 47 N 6144898

E 101165900

จุดส้ินสุด 47 N6131376  

E 10117819

91. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2,008,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็กสายตือโล๊ะ ม. 3 และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บา้นทรายแกว้  ต.ตล่ิงชัน ระยะทา ง  450.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.บนันงัสตา  จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.ตล่ิงชัน) พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 0617415

E 10121337

จุดส้ินสุด 47 N 0617483

E 10121451
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,452,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็กสายกาบใูน  ม.10 และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บา้นหาดทราย  ต.ตล่ิงชัน ระยะทา ง  1,000.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.บนันงัสตา จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.ตล่ิงชัน) พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 0613884

E 10122279

จุดส้ินสุด 47 N 0613673

E 10122701

93. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 8,052,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็กสายเหมืองใหม่  และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ม. 3 ต.ถ้ าทะลุ  อ.บนันงัสตา ระยะทา ง  2,000.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.ถ้ าทะลุ) พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 0737255 

E 0691602

จุดส้ินสุด 47 N 0735867

E 06920723
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,836,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายบา้นลือเนง็ - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บา้นเตียง ม.2 ต.ปะแต ระยะทาง 1,000  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.ยะหา จ.ยะลา หนา้ 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(เทศบาลต าบลยะหา) ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ 

จุดเร่ิมต้น lot 06   39' 257"N

long 101   12' 300" E

จุดส้ินสุด  lot 06   39' 493"N 

long 101   12' 094" E

95. กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,616,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายบา้นโปะ๊ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

***๕ หมูท่ี่ ๒  ต าบลกาลูปงั - ยาว 40.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

บา้นบอืแนซือมิ หมูท่ี่ ๑ ชนดิไม่มีทางเทา้ ได้ใช้ประโยชน์

ต าบลยะต๊ะ  อ าเภอรามัน พกิดัที่ต้ังโครงการ

จังหวัดยะลา 47 N 0761747

(อบต.ยะต๊ะ) E 0713389
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

96 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,000,000 - ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายทาเนาะบอืเราะ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

***๕ หมูท่ี่ ๕  ต าบลบอืมัง ยาว 30.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) ได้ใช้ประโยชน์

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา ชนดิไม่มีทางเทา้

(อบต.บอืมัง) พกิดัที่ต้ังโครงการ

47 N 076452

E 0709913

97 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2,056,000 2,056,000 2,056,000 2,056,000 ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายลูโบะ๊กาโล และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

***๕ หมูท่ี่ ๔ บา้นลูโบะ๊กาโล  ยาว 20.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) ได้ใช้ประโยชน์

ต าบลปโุรง อ าเภอกรงปนิงั พกิดัที่ต้ังโครงการ

จังหวัดยะลา N 6261002

(อบต.ปโุรง) E 101124593

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 - 181 -



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98. กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายโกคล่ืน หมูท่ี่ ๓ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

***๕ ต าบลตาเนาะแมเราะ ยาว  20.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.ตาเนาะแมเราะ) N 548251

E 10110414

99. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,800,000       3,800,000      - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายจาเราะกนูงิ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

***๕ หมูท่ี่ 3 ต าบลธารน้ าทพิย์ ยาว 1,500 เมตร กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(เทศบาลธารน้ าทพิย)์ พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 732261

E 733035

จุดส้ินสุด N 635829

E 636851

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 5,625,000       - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

z สายปโูปะ พร้อมวางทอ่ ๔ จุด และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (500 เมตร) ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

***๕ หมูท่ี่ 9 ต าบลอยัเยอร์เวง ยาว 5,000 เมตร (อบจ.ยะลา/ และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา หนา 0.15 เมตร กรมส่งเสริมฯ) ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.อยัเยอร์เวง) พร้อมวางทอ่ 4 จุด
ขนาด Ø 0.80 x 1.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 5972153

E 101218457

จุดส้ินสุด N 5994665

E 101211669

101. เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - 3,150,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* สายตะโละใน  หมูท่ี่ ๓ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

***๕ ต าบลยะต๊ะ  อ าเภอรามัน ยาว 1,000.00 เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

จังหวัดยะลา หนาเฉล่ีย ๐.๐๔ เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.ยะต๊ะ) พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 6262388

จุดส้ินสุด  E 101232168

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

102. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,000,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* สายประชาธิปตัยถ์ึงถนนรวมวิทย์ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้างเฉล่ีย 7.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

***๕ เทศบาลเมืองเบตง ยาว  328.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ ได้ใช้ประโยชน์

(เทศบาลเมืองเบตง) จุดเร่ิมต้น N 5775671

E 10671619

จุดส้ินสุด N 5975810

E 101068894

103. กอ่สร้างผิวจราจรลาดยาง PARA เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ผิวจราจรลาดยาง PARA - 9,840,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* ASPHANTIC CONCRETE และลดปญัหาอบุติัเหตุ ASPHANTIC CONCRETE (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

***๕ สายลือเนง็ - โต๊ะตือมัน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

บา้นลือเนง็ หมูท่ี่ 2 ยาว 1.00 กโิลเมตร ได้ใช้ประโยชน์

ต าบลปะแต อ าเภอยะหา หนา 0.05 เมตร

จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

(เทศบาลต าบลยะหา) จุดเร่ิมต้น N 06383019

E 101124538

จุดส้ินสุด N 06377904

E 101130782

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัทติ์ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - 7,260,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* คอนกรีต สายมะเหร็ง - และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

***๕ ลูโบะ๊ปนัยงั บา้นลาเตาะ ยาว 1,000.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

หมูท่ี่ 5 - บา้นลูโบะ๊ปนัยงั หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

หมูท่ี่ 3 อ าเภอกาบงั พกิดัที่ต้ังโครงการ

จังหวัดยะลา จุดเร่ิมต้น N 6473035

(อบต.กาบงั) E 100979982

จุดส้ินสุด N 6456943

E 100977507

105. กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - 9,000,000 9,000,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* ติกคอนกรีต สายบาละ-คลองปดุ  และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

***๕ หมูท่ี่ 7 ต าบลบาละ ยาว 10.00 กโิลเมตร กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ าเภอกาบงั  จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.บาละ) จุดเร่ิมต้น N 6342683

E 1010262

จุดส้ินสุด N 6303654

E 10170072

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

106. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,100,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***๘ สายบา้นปอืเราะ-บา้นปาแดกาโล และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

หมูท่ี่ ๕ ต าบลทา่สาป ยาว  ๕๐0.00 เมตร มีความพงึพอใจ

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 0652401

             E  10124266

จุดส้ินสุด   N ๐๖52820

             E  10124025

107. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***๘ สายบา้นเจาะกลูบ ีหมูท่ี่ ๑ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ต าบลลิดล - บา้นดาแลบลูกา ยาว  460.00 เมตร มีความพงึพอใจ

หมูที่ ๖ ต าบลล าใหม่ หนา ๐.๑๕ เมตร

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๒,3๐๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 065๔๘๑๖

             E  101๑๙๕๔๑

จุดส้ินสุด   N ๐๖5๕๑๒๕

             E  101๑๙๓๗๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

108. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***๘ สายบา้นบองอ  หมูท่ี่ ๗ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ต าบลวังพญา - บา้นบาตะตีงี ยาว  ๔๖0.00 เมตร มีความพงึพอใจ

หมูท่ี่ ๒  ต าบลกอตอตือระ หนา ๐.๑๕ เมตร

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๒,๓๐๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 0652๖๕๔

             E  101๓๙๓๔๕

จุดส้ินสุด   N ๐๖52๖๒๕

             E  101๓๙๗๕๙

109. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 4,500,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***๘ สายบา้นบลูกาซาแก หมูท่ี่ ๑ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ต าบลบาเจาะ - บา้นลีริ ยาว  ๙60.00 เมตร มีความพงึพอใจ

หมูที่ ๓ ต าบลตล่ิงชัน หนา ๐.๑๕ เมตร

อ าเภอบนันงัสตา   จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 06๒๕๙๔๔

             E  101๓๐๔๗๑

จุดส้ินสุด  N ๐๖๒๕๒๖๘

             E  101๓๐๔๗๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,500,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***๘ สายบา้นลาฆนูงิ บา้นวังพญา และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

หมูท่ี่ ๒  ต าบลวังพญา ยาว  ๕๘0.00 เมตร มีความพงึพอใจ

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๒,๙๐๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 065๕๖๐๖

             E  101๓๖๔๙๙

จุดส้ินสุด   N ๐๖5๖๐๑๙

             E  101๓๖๗๐๘

111. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,000,000       - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***๘ สายบา้นดาแลแป - บา้นปอเอาะ และลดปญัหาอบุติัเหตุ  - ขนาดกว้าง ๕.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

หมูท่ี่ ๖ ต าบลเขือ่นบางลาง ยาว  ๕๐0.00 เมตร มีความพงึพอใจ

อ าเภอบนันงัสตา   จังหวัดยะลา หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.

 - ขนาดกว้าง ๕.00  เมตร - 2,000,000      - -

ยาว  4๐0.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (อบจ.ยะลา)

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๒,0๐๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 06.15210

E 101.25238

จุดส้ินสุด N 06.14925

E 101.25481

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

112. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 1,500,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***๘ สายประปา - เลียบชายแดน และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

หมูท่ี่ ๑  ต าบลธารน้ าทพิย์ ยาว  ๒๘0.00 เมตร มีความพงึพอใจ

อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 0๕๗๐๒๕๗

             E  101๑๗๙๔๔

จุดส้ินสุด   N ๐๕๗๐๐๒๔

             E  101๑๐๙๕๘

113. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 1,500,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***๘ สายบา้นกาแปะ๊กอตอใน และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

เขตเทศบาลเมืองเบตง - ยาว  ๒๘0.00 เมตร มีความพงึพอใจ

บา้นบาแตตูแง หมูท่ี่ ๒ หนา ๐.๑๕ เมตร

ต าบลธารน้ าทพิย ์ อ าเภอเบตง หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.

จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 0๕๗๕๒๕๕

             E  101๐๗๙๕๙

จุดส้ินสุด  N  ๐๕๗๕๑๐
             E  101๐๘๑๓๗

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

114. กอ่สร้างปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างปรับปรุงถนนหนิคลุก  - 1,500,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

***๘ สายบา้นแบโกะ๊ - บา้นบเูกะ๊ตีงี และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

หมูท่ี่ ๕  ต าบลลิดล ยาว  ๑,๐๐0.00 เมตร มีความพงึพอใจ

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา หนา ๐.๑๕ เมตร

(เพื่อรองรับการกอ่สร้างถนน หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.

คอนกรีตเสริมเหล็กและ พกิดัที่ต้ังโครงการ

ถนนลาดยาง) จุดเร่ิมต้น  N 0๖๕๕๘๑๒

             E  101๑๖๔๔๑

จุดส้ินสุด   N ๐๖๕๖๔๔๑

             E  101๑๖๓๖๔

115. กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต  - 2,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่ม กองช่าง

***๘ เสริมเหล็ก สายบา้นกาดือแป - การระบายน้ า เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕0  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ และเปน็ช่องทางการ

บา้นบเูกะ๊กอืเดาะ  หมูท่ี่ ๕ ลึก ๑.00 เมตร ยาว  ๒๙๖.๐๐  เมตร มีความพงึพอใจ

ต าบลกอตอตือระ  อ าเภอรามัน พกิดัที่ต้ังโครงการ

จังหวัดยะลา จุดเร่ิมต้น  N 0๖๒๕๙๔๔

             E  101๓๐๔๗๑

จุดส้ินสุด  N  ๐๖๒๕๒๘๘

             E  101๓๐๔๗๑

116. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม  - 1,250,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่ม กองช่าง

***๘ พร้อมทอ่ระบายน้ า ซอยเรืองฤทธิ ์๑การระบายน้ า ทอ่ระบายน้ า (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ และเปน็ช่องทางการ

ช่วงที่ ๒  ต าบลสะเตงนอก - ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร มีความพงึพอใจ

ถนนสุขยางค์ ซอยเรืองฤทธิ์ ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

117. กอ่สร้างหนิเรียงปอ้งกนัการกดัเซาะ เพื่อปอ้งกนัการกดัเซาะตล่ิง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัการ กองช่าง
***๘ บา้นบาซาบาเยาะ ขนาดสูง ๔.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ กดัเซาะของตล่ิง

หมูท่ี่  ๒  ต าบลกาลอ ยาว  ๒๐0.00 เมตร มีความพงึพอใจ
อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 0๖๓๗๘๙๕
จุดส้ินสุด   E ๑๐๑๓๘๗๐๙

118. กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,000,000        -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
***๘ สายบา้นทาเนาะปอืเราะ หมูท่ี่ ๕ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๔.๐0  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ต าบลบอืมัง อ าเภอรามัน ยาว   ๑๕.๐๐  เมตร มีความพงึพอใจ
จังหวัดยะลา ชนดิไม่มีราวสะพาน

พกิดัที่ต้ังโครงการ
จุดเร่ิมต้น  N 0๖๔๑๖๘๕
จุดส้ินสุด   E ๑๐๑๓๖๓๕๕

119. กอ่สร้างร้ัวตลาดกลางสินค้า เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ร้ัวเหล็กตะแกรงยาว ๒๐๔ เมตร  - 2,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ มีแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน กองช่าง
***๘ การเกษตร ของ อบจ.ยะลา เปน็สัดส่วนและเปน็ระเบยีบเรียบร้อย ร้ัวแบบทบึส าเร็จรูปยาว ๒๔๒ เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ เปน็สัดส่วนและ

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา รวมความยาวร้ัว ๔๔๖ เมตร มีความพงึพอใจ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย
จังหวัดยะลา ความสูง  ๒.๐๐  เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

120. กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีต เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีต  - 1,348,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่ม กองช่าง
***๘ เสริมเหล็กสายบา้นคลองทเุรียน การระบายน้ า เสริมเหล็ก จ านวน ๒ จุด (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ และเปน็ช่องทางการ

หมูท่ี่ ๗  ต าบลบาละ  จุดที่  ๑ มีความพงึพอใจ
อ าเภอกาบงั  จังหวัดยะลา ขนาด ๒-๒.๗๐ X 2.40X7 เมตร

Skew 30 องศา
พกิดัที่ต้ังโครงการ
จุดเร่ิมต้น  N ๐๗๒๒๖๖
จุดส้ินสุด   E ๐๖๙๘๔๗๘
จุดที่  ๒
ขนาด ๒-๒.๗๐ X 2.40X7 เมตร
NO Skew 
พกิดัที่ต้ังโครงการ
จุดเร่ิมต้น  N ๐๗๒๑๘๕๐
จุดส้ินสุด   E ๐๖๙๘๒๗๙

121. โครงการน าร่องถนนต้นแบบ  - เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น กอ่สร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์  - 864,000           -  -  - ร้อยละ 90 ของ  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง
กอ่สร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ และลดปัญหาอุบัติเหตุ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ และลดอบุติัเหตุ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง  -เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล/กรมส่งเสริมฯ ผิวจราจรกว้าง ๔.00- ๖.๐๐  เมตร มีความพงึพอใจ  -ประชาชนมีคุณภาพ
ธรรมชาติ ถนนสายหนา้โรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า ไม่มีไหล่ทาง ชีวิตที่ดีขึน้
กฬีาจังหวัดยะลา ต าบลทา่สาป  ระยะทางยาว  ๐.๒๘๖.00 กโิลเมตร
อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๑,๖๕๖ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ
จุดเร่ิมต้น  N ๖.๕๐๐๔๒
จุดส้ินสุด   E ๑๐๑.๒๖๗๗๔
จุดส้ินสุด   N ๖.๕๑๓๔๖
จุดส้ินสุด   E ๑๐๑.๒๗๒๕๒
(ตามแบบแนะน าส านกัส ารวจและ
ออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
แบบเลขที่ ทถ.- 2 - ๓๐๙/๖๑)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

122. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,836,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายบา้นบอืแนกบู ู- และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บา้นบเูกะจิ ม.7 ต.ปะแต ระยะทาง 1,000  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.ยะหา จ.ยะลา หนา้ 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.ปะแต) ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ 

จุดเร่ิมต้น lot 06   43' 321"N

long 101   14' 606" E

จุดส้ินสุด  lot 06   42' 742"N 

long 101   14' 368" E

123. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,836,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายบา้นตันหยง และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บองอ - บา้นกาโต๊ะ ม.6 ระยะทาง 1,000  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา หนา้ 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.ปะแต) ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ 

จุดเร่ิมต้น lot 06   43' 321"N

long 101   14' 606" E

จุดส้ินสุด  lot 06   42' 742"N 

long 101   14' 368" E
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

124. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็กสายไอเนาะเปาะ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ( 750 เมตร) ( 750 เมตร) ( 750 เมตร) ( 750 เมตร) ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

กม.36  ม.3 ต.อยัเยอร์เวง ระยะทาง  3,000.00  เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.เบตง จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.อยัเยอร์เวง) พกิดัที่ต้ังโครงการ

N 5563553

E 10112572

125. กอ่สร้างถนนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม

* เสริมเหล็กสายมัสยดิธารมะลิ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (500 เมตร) (500 เมตร) (500 เมตร) (500 เมตร) ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ม.4 - บา้นสามร้อยไร่ ระยะทาง  2,000.00  เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ กองช่าง

ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.อยัเยอร์เวง) พกิดัที่ต้ังโครงการ

N 559317

E 10195813
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

126. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็กบา้นอยัเยอร์ควีน - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ( 1,000 เมตร) ( 1,000 เมตร) ( 1,000 เมตร) ( 1,000 เมตร) ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

กม.29 ม.8 ต.อยัเยอร์เวง ระยะทาง  4,000  เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.เบตง จ.ยะลา หนา 0.05 เมตร กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.อยัเยอร์เวง) พกิดัที่ต้ังโครงการ

N 5543827

E 101124341

127. กอ่สร้างสะพาน คสล.โต๊ะปะซู เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,000,000       - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* ม. 5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง   6.00    เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

(อบต.ยะรม) ยาว 30 เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

พกิดัที่ต้ังโครงการ ได้ใช้ประโยชน์

จุดเร่ิมต้น 

5.762522,101.120266

จุดส้ินสุด

5.762330,101.120103
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

128. กอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีต เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง กอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีต - 7,000,000 - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนั กองช่าง

* เสริมเหล็ก ม.7 ต.ยะรม การระบายน้ า เสริมเหล็ก (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ น้ าทว่มและเปน็

อ.เบตง จ.ยะลา ขนาดกว้าง 2.00 เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ช่อทางระบายน้ า

(อบต.ยะรม) ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ยาวไม่นอ้ยกว่า 800 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  5.770707,

101.092931

จุดส้ินสุด  5.771006,

101.086493

129. กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,800,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* เสริมเหล็ก สายโรงเรียน และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ธารน้ าใส ม.5 ต.ยะรม ระยะทาง  7,000  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.เบตง จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.ยะรม) พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 5.757350,

101.135351

จุดส้ินสุด 5.758108,

101.040683

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

130. กอ่สร้างระบบปาหมูบ่า้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ถังเกบ็น้ าทรงแชมเปญ  - 7,500,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

* (ถังเกบ็น้ าทรงแชมเปญ) อปุโภค -บริโภค อยา่งทั่วถึง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการอปุโภค -

ม.2,3,4 ต.สะเอะ กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง บริโภคไอยา่งทั่วถึง

อ.กรงปนิงั จ.ยะลา ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.สะเอะ)

131. กอ่สร้างก าแพงปอ้งกนัการกดัเซาะ เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็การ ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร  - 1,500,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ เปน็การปอ้งกนั กองช่าง

* ถนนสายมาลาใต้ - สุตันตานนท ์ ปอ้งกนัการกดัเซาะตล่ิง สูง ๕.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ การกดัเซาะตล่ิง

ม. ๓ บ้านมาลา ต.ตาเนาะแมเราะ พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง

อ.เบตง จ.ยะลา 101.10003 ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.ตาเนาะแมเราะ)

132. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 7,128,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* สายก าปั่น ม.๑ บ.ทา่สาป- และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ม.๖ บ.ก าปั่น ต.ทา่สาป ระยะทาง  ๑,7๑0  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ.เมือง จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(เทศบาลต าบลทา่สาป) หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ๘,๕๕๗ ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

N 6.32.185  E 101.14.311

N 6.32.514  E 101.13.513

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133. กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 1,210,000     -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

เหล็กสายบา้นบาโงปาเซ และลดปญัหาอบุติัเหตุ กว้าง ๗.00  เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพืน้ทีล่ดอุบัติเหตุ

หมูท่ี่ ๒  ต าบลกอตอตือร๊ะ  ยาว ๑๐.00 เมตร มีความพึงพอใจ

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 06๕๑๓๕9

จุดส้ินสุด   E ๑๐๑49161

134. ปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  - 2,000,000     -  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

สายบา้นตาดง - แม่น้ าสายบรีุ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ยาว  1,7๐๐  เมตร หรือพื้นที่ (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพืน้ทีล่ดอุบัติเหตุ

บา้นจือรังตาดง ไม่นอ้ยกว่า  ๘,๔๐๐ ตร.ม. มีความพึงพอใจ

หมูท่ี่  2  ต าบลทา่ธง พกิดัที่ต้ังโครงการ

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา จุดเร่ิมต้น  N 0659438

(เพื่อรองรับการกอ่สร้างถนน     E ๑๐๑48847

คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดส้ินสุด   N 0660065

และถนนลาดยาง)        E 10148815
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

135. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  -  - 4,000,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0037 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (1.000 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นกอืแล ม.7 ยาว  1.000 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.สะเตงนอก อ.เมือง - จุดเร่ิมต้น N 6.513689 กรมส่งเสริมฯ)

บา้นไม้แกน่ ม.4 ต.อาซ่อง E 101.338509

อ.รามัน จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.508385

E 101.364116

136. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  -  -  - 4,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ทางสาย ยล.ถ.1-0058 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นบาแตตูแง  ม.2 ยาว 1.000  กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ต.ธารน้ าทพิย ์- บา้นราโมงใต้ จุดเร่ิมต้น N 5.757553

ม.5 ต.ยะรม อ.เบตง E 101.085346

จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 5.762771

E 101.114098

จุดเร่ิมต้น   717497.00

จุดส้ินสุด   716955.60

137. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 3,000,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

พร้อมทอ่ระบายน้ า และลดปญัหาอบุติัเหตุ พร้อมทอ่ระบายน้ า กว้างเฉล่ีย 6 ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นลางาปายอ ม.5 ยาว 2.000 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 6.592053

E 101.195633

จุดส้ินสุด N 6.583548

E 101.180630
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

138. กอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขนาด ๑.๐๐X ๐.๘๕ X 590 ม.  -  - 3,725,000       -  - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนั กองช่าง

* เหล็ก ซอยหนา้มัสยดิ เชือ่มต่อ การระบายน้ า พกิดัที่ต้ังโครงการ (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ น้ าทว่มและเปน็

ซอยกติติ ม.๑๒ ต.สะเตงนอก จุดเร่ิมต้น 6.537164 กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ช่อทางระบายน้ า

อ.เมือง จ.ยะลา 101290140 ได้ใช้ประโยชน์

(เทศบาลต าบลสะเตงนอก) จุดส้ินสุด 6'534046

101.291051

139. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 5,200,000       -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* สายศาลาดูดวงจันทร์ หมูท่ี่ ๖ - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

หมูท่ี่ ๓ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา ระยะทาง  650.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

จังหวัดยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

(อบต.ยะหา) พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 734927.00

จุดส้ินสุด   734975.40

จุดเร่ิมต้น   717497.00

จุดส้ินสุด   716955.60

140. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 3,851,200 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

* สายบา้นละอุ ๊ ม. ๑  ต.ยะหา และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทาง  ๑,๐๐0  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

(อบต.ยะหา) หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ๕,๐๐๐ ม. ได้ใช้ประโยชน์

พกิดัที่ต้ังโครงการ

N   733907

E  720442

141. งานปรับปรุงซ่อมบ ารุงรักษางาน เพื่อลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน ถนนทีท่ีอ่ยูใ่นความรับผิดขอบ ของ - - 8,400,000 7,600,000 6,400,000 ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

จราจรสงเคราะห ์เคร่ืองหมาย ที่อยูใ่นความรับผิดขอบ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

จราจร  ปา้ยจราจร เคร่ืองหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

บนผิวจราจร หลักกนัโค้ง อืน่ๆ ได้ใช้ประโยชน์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
142. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 2,450,000  -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

สายบา้นตาเปาะ หมูท่ี่ ๒ - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ
บา้นกแูบรายอ หมูท่ี่ ๔ ระยะทาง  550.๐0  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ
ต าบลละแอ  อ าเภอยะหา  หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์
จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 2,75๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ
จุดเร่ิมต้น N 06.47141
E 101.19080
จุดส้ินสุด N 06.46893
E 101.19389

143. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา 7,608,000       - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ
สายบา้นธารโต ต าบลธารโต - กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐๐ กม. กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ
บา้นดินเสมอ ต าบลคีรีเขต ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ได้ใช้ประโยชน์
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่อนอ้ยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม.

จุดเร่ิมต้น N 06.15210
E 101.25238
จุดส้ินสุด N 06.14925
E 101.25481

144. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 2,000,000       -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง
สายบา้นตือระบเูดะ - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ
บา้นจาเราะจาเต  หมูท่ี่ 5 ระยะทาง  450.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ
ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปนิงั หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์
จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 2,25๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ
จุดเร่ิมต้น N 06.40132
E 101.19088
จุดส้ินสุด N 06.40479
E 101.18432
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

145. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 2,000,000       -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

สายบา้นเจาะลีมัส  หมูท่ี่ ๔ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ต าบลอาซ่อง - บา้นอาตะคูวอ ระยะทาง  450.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

หมูท่ี่ ๓ ต าบลกอตอตือร๊ะ หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 2,25๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 06.51871

E 101.43169

จุดส้ินสุด N 06.51778

E 101.42879

146. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 2,000,000       -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

สายบา้นลูโบะ๊บาตู-บา้นบากาสาแม  และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

หมูท่ี่ 1 ต าบลวังพญา ระยะทาง  460.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 2,30๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 06.53838

E 101.36489

จุดส้ินสุด N 06.53466

E 101.36530

147. กอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีต เพื่อเปน็ทางระบายน้ าและปอ้งกนั กอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 2,000,000       -  - ร้อยละ 90 ของ เพื่อเปน็ทางระบายน้ า กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นรานอ หมูท่ี่ ๘ น้ าทว่มขัง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๑.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ และปอ้งกนัน้ าทว่มขัง

ต าบลตาเนาะปเูต๊ะ ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง

อ าเภอบนันงัสตา  จังหวัดยะลา จุดเร่ิมต้น  N 06.38995 ได้ใช้ประโยชน์

E 101.34545

จุดส้ินสุด  N 06.38857

E 101.34167
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

148. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 6,400,000       -  - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนั กองช่าง

สายบา้นตันหยงนากอ หมูท่ี่ ๓ - และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ น้ าทว่มและเปน็

บา้นฆอลอบาแล  หมูท่ี่ ๕ ระยะทาง  ๑,๓๐0.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ช่อทางระบายน้ า

ต าบลบาเจาะ  อ าเภอบนันงัสตา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๖,๕0๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 06.19849

E 101.28177

จุดส้ินสุด N 06.19002

E 101.28507

149. กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ สะพาน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  -  - 1,800,000       -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

บา้นบนันงับโูบ หมูท่ี่ ๓ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ต าบลถ้ าทะลุ อ าเภอบนันงัสตา พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

จังหวัดยะลา จุดเร่ิมต้น 6.239608 ได้ใช้ประโยชน์

จุดส้ินสุด 101.174222

150. กอ่สร้างสะพาน คศล. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ สะพาน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  -  - 4,000,000       -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม กองช่าง

บา้นต้นพทุรา หมูท่ี่ ๔ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ยาว ๓๐.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ต าบลถ้ าทะลุ อ าเภอบนันงัสตา พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอบุติัเหตุ

จังหวัดยะลา จุดเร่ิมต้น 6.271688 ได้ใช้ประโยชน์

จุดส้ินสุด 101.156781

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

151. ซ่อมสร้างและเสริมผิวทางลาดยาง เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างและเสริมผิวทางลาดยาง  -  - 6,637,000       -  - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

พาราแอสฟสัต์ติกคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ พาราแอสฟสัต์ติกคอนกรีต (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

สายทางบา้นบอ่หนิ  บา้นตาลีไอร์ ชว่งที่ ๑  เสริมผิว กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

ต าบลบา้นแหร  -อ าเภอธารโต  กว้าง ๖.00 เมตร

จังหวัดยะลา ยาว 2,0๐๐.๐๐ เมตร 

ชนดิไม่มีไหล่ทาง

ชว่งที่ ๒  ซ่อมสร้าง

กว้าง ๖.00 เมตร

ยาว ๕00.๐๐ เมตร 

ชนดิไม่มีไหล่ทาง

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  6.07851

E 101.200291

จุดส้ินสุด  6.113626

E 101.20980

152. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 9,600,000       -  - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนั กองช่าง

สายชุมชนบเูกต็ตักโกร และลดปญัหาอบุติัเหตุ ขนาดกว้าง ๘.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ น้ าทว่มและเปน็

เทศบาลเมืองเบตง ระยะทาง  ๑,๐๐0.00  เมตร กรมส่งเสริมฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง ช่อทางระบายน้ า

อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๘,๐0๐ ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 05.77596

E 101.05469

จุดส้ินสุด N 05.77613

E 101.06144
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

153. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา  -  - 9,990,000      9,990,000      9,990,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

สายทางบ้านศรีนคร ต าบลแม่หวาด และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต กว้าง   6  ม. (1.850 กม.) (1.850 กม.) (1.850 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นบาตูปเูต๊ะ ต าบลแม่หวาด ยาว 5.550 กม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

พิกัดทีต้ั่งโครงการ
จุดเร่ิมต้น N 6.265182

E 101.160822

จุดส้ินสุด N 6.273535

E 101.153393

154. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา  -  - 9,990,000      9,990,000      9,990,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

สายทางบา้นธารโต ต าบลธารโต และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต กว้าง   6  ม. (1.850 กม.) (1.850 กม.) (1.850 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

 - บา้นดินเสมอ ต าบลแม่หวาด ยาว 5.550 กม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

พิกัดทีต้ั่งโครงการ
จุดเร่ิมต้น N 6.265182

E 101.160822

จุดส้ินสุด N 6.273535

E 101.153393

155. ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก  -  -  - 3,000,000      3,000,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

สายทางบา้นบเูกะ๊คละ ม.6 และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 8 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ต.บดีุ  อ.เมือง - บา้นบเูกะ๊ ยาว 1.000 กม.พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) มีความพงึพอใจ

โต๊ะมุข ม.1 ต.บาโงย จุดเร่ิมต้น N 6.265182

อ.รามัน จ.ยะลา E 101.160822

จุดส้ินสุด N 6.273535

E 101.153393

รวม 155  โครงการ -                 -                   -                   -                   -                   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดยะลา : สง่เสริมดา้นการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
       ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. พฒันาศักยภาพและส่งเสริม ๑.เพื่อส่งเสริมและแกไ้ขปญัหาการประกอบประชาชน ผู้ประกอบการ 40,000           -  -  -  - ร้อยละ ๙0 ๑.ประชาชนในพื้นที่ ทกุสาขา กองคลัง

***4 การประกอบอาชีพตาม อาชีพของประชาชน ส่วนราชการ และผู้บริหาร (อบจ.ยะลา) ของผู้เข้าร่วม อาชีพมีสถานที่จ าหนา่ยสินค้า

แนวทางประชารัฐ ๒.เพื่อขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลตาม จัดการตลาดประชารัฐ โครงการ ๒.มีขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล

จังหวัดยะลา โครงการตลาดประชารัฐใหเ้กดิผลการปฏบิติั(CMO) จ านวน ๑๐๐ คน มีความพงึพอใจ ตามโครงการตลาดประชารัฐ

เปน็รูปธรรม ใหเ้กดิผลการปฏบิติัเปน็รูปธรรม

๓.พฒันาศักยภาพของประชาชนและ ๓.พฒันาศักยภาพของประชาชน

ผู้ประกอบการสามารถยกระดับการสร้างงาน และผู้ประกอบการสามารถ

สร้างอาชีพและสร้างรายได้ ยกระดับการสร้างงานสร้างอาชีพ

๔.เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุใหส่้วนราชการ และสร้างรายได้

และผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ๔. ส่งเสริม สนบัสนนุให้

สามารถใหค้ าแนะน าการบริหารจัดการตลาด ส่วนราชการและผู้บริหารจัดการ

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดท าแผน ตลาดประชารัฐ (CMO )สามารถ

การตลาด วิเคราะหต์ลาด พฒันาสินค้า ใหค้ าแนะน าการบริหารจัดการ

และสร้างความพงึพอใจใหก้บัผู้บริโภค ตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการจัดท าแผนการตลาด 

วิเคราะหต์ลาด พฒันาสินค้าและ

สร้างความพงึพอใจใหก้บัผู้บริโภค
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบการบริหารจดัการการเกษตรและอุตสาหกรรมตอ่เน่ืองจากภาคการเกษตรที่เขง่ขนัได ้                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. พฒันาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 1. เพื่อเปน็การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ที่ผลิต 300,000        300,000          300,000         300,000         300,000         ร้อยละ 70 1. เปน็การเพิ่มศักยภาพใน กองแผนฯ

ด้านอตุสาหกรรม ใหป้ระชาชนประกอบอาชีพเสริมด้าน สินค้าชุมชน/สินค้า OTOP (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผู้เข้าร่วม องค์ความรู้ด้านอตุสาหกรรม

ในครัวเรือน อตุสาหกรรมในครัวเรือน ท าใหม้ีรายได้เพิ่ม โครงการ ในครัวเรือน และเพิ่มวิสัยทศัน์

ลดค่าใช้จ่ายมีความมัน่คงทางด้านรายได้ มีความพงึพอใจ ใหก้บัผู้เข้ารับการอบรมและ

สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาดูงาน เพื่อใข้ในการ

และพึ่งพาตนเองได้อยา่งยัง่ยนื โดยยดึหลัก ประกอบเปน็อาชีพเสริม และ

แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง การอนรัุกษ์ การบริหารจัดการกลุ่มได้ด้วย

และการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากร ตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิ

ในทอ้งถิน่ร่วมกนั พอเพยีง

2. เพื่อเปน็การบรูณาการระหว่าง 2. เปน็การสร้างเครือข่ายและ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และหนว่ยงาน บรูณาการ ระหว่างองค์การ

ส่วนภมูิภาค ในการส่งเสริมและแกไ้ข บริหารส่วนจังหวัดยะลา

ปญัหาการประกอบอาชีพและ หนว่ยงานภาครัฐ ในการช่วย

การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ และ เหลือ และรับการบริการ

พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ สาธารณะใหแ้กป่ระชาชนใน

พอเพยีง จังหวัดยะลา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. เพิ่มศักยภาพในการผลิต ๑. เพื่อส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านอาชีพเกษตรกรที่ปลูกทเุรียน  -  - 170,000         170,000         170,000         ร้อยละ 70 1. เปน็การเพิ่มทกัษะด้านอาชีพกองแผนฯ

ทเุรียนคุณภาพเพื่อ ในการผลิตทเุรียนใหเ้ข้าสู่ระบบตลาด ในจังหวัดยะลาที่ได้รับ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผู้เข้าร่วม ในการผลิตทเุรียนใหเ้ข้าสู่ระบบ

น าการตลาด คุณภาพสูงใหก้บัเกษตรกรผู้ปลูกทเุรียนผลผลิตและสมัครใจเข้าร่วม โครงการ ตลาดคุณภาพสูง

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ของจังหวัดยะลา โครงการ จ านวน ๑๕๐ คน มีความพงึพอใจ ๒. สามารถส่งเสริมอาชีพและ

๒. ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพนูรายได้ใหก้บั เพิ่มพนูรายได้ใหก้บัประชาชน

ประชาชนในทอ้งถิน่ ในทอ้งถิน่

๓. เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่พึ่งพาตนเอง ๓.เกษตรกรพงึพาตนเองได้

ตลอดจนมีการด าเนนิชีวิตบนพื้นฐาน ตลอดจนมากรด าเนนิชีวิต

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงจากอาชีพ บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา

ที่ประกอบอยูเ่ดิม เศรษฐกจิพอเพยีง จากอาชีพ

ที่ประกอบอยูเ่ดิม

รวม ๓ โครงการ 340,000       300,000         470,000        470,000        470,000        
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดยะลา :  สง่เสริมดา้นการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
        ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยะ๊ล้า ยะลา แฟร์ 1.เพื่อเปน็การกระตุ้นเศรษฐกจิและ ผู้ประกอบการ ประชาชน 800,000        800,000          800,000         800,000         800,000         ร้อยละ 90 ของ 1. กระตุ้นเศรษฐกจิจังหวัด กองแผนฯ

***8 (อดุหนนุหอการค้า ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของจังหวัดยะลา ในพื้นที่จังหวัดยลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ยะลา นกัทอ่งเที่ยวเข้ามา

จังหวัดยะลา) 2.เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มีความพงึพอใจ ทอ่งเที่ยวในจังหวัดยะลาเพิ่ม

ใหก้บัประชาชน มากขึน้

3.เพื่อเปดิโอกาสใหผู้้ประกอบการ 2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

มีช่องทางจ าหนา่ยสินค้าใหแ้กผู้่บริโภค 3. สามารถเพิ่มช่องทางจ าหนา่ย

4 เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วมกจิกรรม สินค้าใหแ้กผู้่บริโภค

พกัผ่อนหยอ่นใจบรรเทาความตึงเครียด 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

จากสถานการณ์ ที่ดีขึน้

5.เพื่อส่งเสริมการค้าประชาคมอาเซียน 5. จังหวัดยะลามีความพร้อม

(AEC) ระดับหนึง่ในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน

รวม 1 โครงการ 800,000     800,000       800,000      800,000      800,000      
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบการบริหารจดัการการเกษตรและอุตสาหกรรมตอ่เน่ืองจากภาคการเกษตรที่เขง่ขนัได ้                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดยะลา : สง่เสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม

แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ขุดลอกคลองปะแต เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง 1,500,000     - - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ม. 5 - 6 ช่วงที่ 3 การระบายน้ า ขนาดกว้าง 10.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ยาว 1,000 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 0721780

E 0697257

จุดส้ินสุด N 0721788

E 0697230

2. กอ่สร้างทอ่เหล่ียม เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง  - กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. 9,980,000     - - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

และขุดลอกคูระบายน้ า การระบายน้ า จ านวน 4 จุด (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม ขนาด 2.00X2.00X6.00 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ในเขตชุมชนอ าเภอเมือง  - ขุดลอกคูระบายน้ า 

ยะลา จ.ยะลา - เขต กว้าง 4-6 เมตร ยาว 5.00 เมตร

ชุมชนต าบลสะเตงนอก พกิดัที่ต้ังโครงการ

อ.เมือง จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 075564

E 0722684

จุดส้ินสุด N 075574

E 0724273

       ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ขุดลอกหนา้ฝายสลาแด เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกหนา้ฝายสลาแด 1,500,000     - - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

***๑ หมูท่ี่ 3 ต าบลหว้ยกระทงิ การระบายน้ า ขนาดกว้าง 9.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

อ าเภอกรงปนิงั จังหวัดยะลา ยาว 700.00 เมตร มีความพงึพอใจ

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 748934

698825

จุดส้ินสุด  749159

698380

4. ขุดลอกคลองแมะวง เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง 4,000,000     - - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

***๑ หมูท่ี่ 7  ต าบลบนันงัสตา การระบายน้ า ขนาดกว้าง 15.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

อ าเภอบนันงัสตา ยาว 3,000 เมตร มีความพงึพอใจ

จังหวัดยะลา ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  750340

693542

จุดส้ินสุด  748948

692624

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ขุดลอกบงึตายอ  หมูท่ี่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอต่อการ ขุดลอกบงึ 2,800,000     - - - - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอต่อการ กองช่าง

***๑ ต าบลตาเนาะปเูต๊ะ อปุโภค - บริโภค ขนาดกว้าง 36.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ อปุโภค - บริโภค

อ าเภอบนันงัสตา  ยาว  321.00 เมตร มีความพงึพอใจ

จังหวัดยะลา ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  753480

700484

จุดส้ินสุด  753425

700164

6. ขุดลอกคลองกาแปะ๊กอตอใน เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง 1,500,000     - - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

***๑ ชุมชนกาแปะ๊กอตอใน การระบายน้ า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

ต าบลเบตง - บา้นบาแตตูแง ยาว 2,100 เมตร มีความพงึพอใจ

หมูท่ี่ 2 ต าบลธารน้ าทพิย์ ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

(ช่วงที่ 3) จุดเร่ิมต้น 730588

636192

จุดส้ินสุด  730639

637300
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. ขุดลอกคลองแมะวง(ช่วงที่ ๒) เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง 2,500,000     - - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

***๗ หมูท่ี่ ๓  ต าบลบนันงัสตา การระบายน้ า ขนาดกว้าง 1๐.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

อ าเภอบนันงัสตา ยาว ๒,000 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

จังหวัดยะลา ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  7๔๘๖๗๑

๖๙๒๘๔๙

จุดส้ินสุด  748๖๗๑

๖๙๒๘๔๙

8. ขุดลอกคลองกาแปะ๊กอตอ เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง 3,000,000     - - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

***๗ หมูมูท่ี่ ๒,๓,๔ การระบายน้ า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

ต าบลธารน้ าทพิย์ ยาว ๓,๕00 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

(ช่วงที่ ๑) พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 730๙๖๕

๖๓๖๔๗๘

จุดส้ินสุด  73๖๐๓๑

๖๖๓๖๑๔๖
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ขุดลอกคลองจาเละกาเลาะ เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง 5,000,000     - 3,000,000      3,000,000      3,000,000      ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

** ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั การระบายน้ า ขนาดกว้าง 12.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

จังหวัดยะลา ยาว 3,000 เมตร กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ช่วง 2/ช่วง ๓ ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

ช่วง ๔/ช่วง ๕ ช่วงละ 3,000 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น E 723948

N 311680

จุดส้ินสุด E 722733

N 717078

10. ขุดลอกคลองกรงปนิงั เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - 1,500,000       - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

บา้นบอืราแง ม.3 การระบายน้ า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

ต.กรงปนิงั อ.กรงปนิงั ยาว 2,000 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

จ.ยะลา ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 0756781

E 0608752

จุดส้ินสุด N 0746732

E 0608733

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. ขุดลอกคลองโต๊ะสนวุอ - เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - 1,500,000       - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

พรุชะเมา ม. 1 ต.ทา่ธง ระบายน้ า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

อ.รามัน จ.ยะลา ยาว 2,000  เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 0760433

E 0724412

จุดส้ินสุด N 0760950

E 0724973

12. ขุดลอกคลองปะเระซาวอ เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - 1,500,000       - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ม. 1  ต.เนนิงาม อ.รามัน การระบายน้ า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

จ.ยะลา ยาว 3,000 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 0758509

E 0723252

จุดส้ินสุด N 0757392

E 0723703
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13. ขุดลอกคลองอาเส็น เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - 1,500,000       - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ม. 6 ต.ยะหา  อ.ยะหา การระบายน้ า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

จ.ยะลา ยาว 23,000 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 0721560

E 0697123

จุดส้ินสุด N 0721590

E 0697129

14. ขุดลอกคลองจาเราะตันหยง เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - 1,500,000       - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ม. 2,4,6 ต.กาตอง การระบายน้ า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

อ.ยะหา  จ.ยะลา ยาว 2,000 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 0721780

E 0697257

จุดส้ินสุด N 0721788

E 0697230
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15. ขุดลอกคลองบา้นหวัควน เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - 1,500,000       - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ม.6 ต.วังพญา อ.รามัน การระบายน้ า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

จ.ยะลา ยาว 1,500 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 0760360

E 0624361

จุดส้ินสุด N 0760988

E 0724986

16. ขุดลอกคลองซูงัยมาตี เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทางการขุดลอกคลอง - 2,000,000       - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ม.5 ต.สะเตงนอก - ม.6 ระบายน้ า ขนาดกว้าง 12 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

ต.บนันงัสาเรง อ.เมืองยะลา ยาว 900 เมตร ลึก 3 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

จ.ยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น E 0748553

N 0748015

จุดส้ินสุด E 0719001

N 0718755

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17. ขุดสระน้ าบา้นส่ีสิบ เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับ ขุดสระน้ า - 5,025,000       - - - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับ กองช่าง

***๒ หมูท่ี่ 5 ต าบลบาละ  ท าการเกษตรอยา่งเพยีงพอและ ขนาดกว้าง 60.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ท าการเกษตรอยา่งเพยีงพอ

อ าเภอกาบงั  จังหวัดยะลา สามารถกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ยาว  110.00 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ และสามารถกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ 

ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ในช่วงฤดูแล้ง

พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 6,600 ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

    47 N  723542

708996

18 ขุดสระน้ าบา้นเจาะบยีอ เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับ ขุดสระน้ า - 9,980,000       - - - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับ กองช่าง

***๒ หมูท่ี่ 1  ต าบลกาบงั  ท าการเกษตรอยา่งเพยีงพอและ ขนาดกว้าง 70.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ท าการเกษตรอยา่งเพยีงพอ

อ าเภอกาบงั  จังหวัดยะลา สามารถกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ยาว 250.00 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ และสามารถกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ 

ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ในช่วงฤดูแล้ง

พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 17,500 ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ

    47 N  723571

715149
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19. ขุดลอกบงึโต๊ะมาแน ม.6 เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกบงึ  - 3,890,000 - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

* ต.บนันงัสตา อ.บนันงัสตา การระบายน้ า ขนาดกว้าง 25.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

จ.ยะลา ยาว 355.00 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงีขอใจ

ลึก 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

N 061253 : E 1016150

20. ขุดสระน้ าบา้นมาแฮ หมูท่ี่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับ ขุดสระน้ า - 6,450,000       - - - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับ กองช่าง

***๒ ต าบลบอืมัง  อ าเภอรามัน ท าการเกษตรอยา่งเพยีงพอและ ขนาดกว้าง 60.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นท่ี ท าการเกษตรอย่างเพยีงพอ

จังหวัดยะลา สามารถกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ยาว 110.00 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ และสามารถกักเก็บน้ าไวใ้ช้ 

ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ในช่วงฤดูแล้ง

พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 6,600 ตร.ม.

พกิดัที่ต้ังโครงการ  

  47 N  761358  709022

21. ขุดลอกคลองลูบกูาเยาะ เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง ช่วงที่ ๒ - 5,000,000       4,500,000      -  - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

***8 หมูท่ี่ ๖ ต าบลบนันงัสตา การระบายน้ า ขนาดกว้าง 10.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

อ าเภอบนันงัสตา ยาว 5,000 เมตร กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

จังหวัดยะลา ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

ช่วงที่ ๒ พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น E 743781

N 684504

จุดส้ินสุด E 743724

N 682553
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22. ขุดลอกคลองกาสัง - แอร้อง เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - 3,200,000       - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

***8 หมูท่ี่ ๓ ต าบลตาเนาะปเูต๊ะ การระบายน้ า ขนาดกว้าง ๖.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

อ าเภอบนันงัสตา ยาว  ๑,๒00 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

จังหวัดยะลา ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  ๗๕๔๐๑๖

๗๐๕๑๗๕

จุดส้ินสุด  ๗๕๓๑๗๔

๗๐๔๘๙๑

23. ขุดลอกคลองกาแปะ๊กอตอ เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - 3,000,000       - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

***8 หมูท่ี่ ๒ ต าบลธารน้ าทพิย ์- การระบายน้ า ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

หมูท่ี่ ๔ ต าบลยะรม ยาว  ๓,๕00 เมตร มีความพงึพอใจ

อ าเภอเบตง   จังหวัดยะลา ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

(ช่วงที่ ๒) หมูท่ี่ ๔ ต าบลยะรม พกิดัที่ต้ังโครงการ

อ าเภอเบตง   จังหวัดยะลา จุดเร่ิมต้น  ๗๓๔๑๘๙

๖๓๗๒๒๘

จุดส้ินสุด  ๗๓๖๐๓๑

๖๓๖๑๔๖

3,200,000 #REF! 0 0

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24. ขุดลอกคลองตะโล๊ะปานะ- เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - 5,000,000       - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

***8 ลูโบะ๊กาโล  ต าบลปโุรง การระบายน้ า ขนาดกว้าง ๑๒.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

** อ าเภอกรงปนิงั   จังหวัดยะลา ยาว  ๗,๐00 เมตร มีความพงึพอใจ

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  ๗๔๘๘๖๔

๗๑๓๖๑๙

จุดส้ินสุด  ๗๔๗๒๗๘

๗๑๑๘๖๗

25. ขุดลอกคองก าปงบารู เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - - 3,000,000      - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ม.9 ต.ตาเนาะปเูต๊ะใน การระบายน้ า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

อ.บนันงัสตา จ.ยะลา ยาว 2,000 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 074806

E 06830041

จุดส้ินสุด N 0754082

E 0683387
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26. ขุดลอกคลองจือริ เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - - 3,600,000      - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

หมูท่ี่ 3 - ๔  ต าบลบาเจาะ การระบายน้ า ขนาดกว้าง 13.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

อ าเภอบนันงัสตา จังหวัดยะลา ยาว 3,000 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ช่วงที่ ๒ ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น E 753328

N 687745

จุดส้ินสุด E 754645

N 687312

27. กอ่สร้างผนงักนัดินบา้น กม.๗ เพื่อลดการพงัทลายของหนา้ดิน กอ่สร้างผนงักนัดิน - - 4,500,000      - - ร้อยละ 90 ของ ช่วยลดการพงัทลายของ กองช่าง

ต าบลตาเนาะแมเราะ ยาว  ๙0.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ หนา้ดิน

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง  ๖.๐๐ เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ลึกเฉล่ีย ๕.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น E 731931

N 643193

จุดส้ินสุด E 732012

N 643232
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28. กอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิง เพื่อลดการพงัทลายของหนา้ดิน กอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิง - - 5,000,000      5,000,000      5,000,000      ร้อยละ 90 ของ ช่วยลดการพงัทลายของ กองช่าง

คลองน้ าใส  หมูท่ี่ ๓ ยาว  ๑10.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ หนา้ดิน

บา้นบนันงับโูย ต าบลถ้ าทะลุ ลึกเฉล่ีย 6.00 เมตร กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

อ าเภอบนันงัสตา ช่วงละ ๑10.00 เมตร

จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  740358

๖๘๙๙๗๘

จุดส้ินสุด  740069

๖๘๙๙๓๓

29. ขุดลอกคลองลางา ม. 5 เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - - 2,500,000      - - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ต.สะเตงนอก - การระบายน้ า ขนาดกว้าง 15.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

ต.บนันงัสาเรง อ.เมือง ยาว 1,200 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

จ.ยะลา ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 0748553

E 0719001

จุดส้ินสุด N 0748015

E 0718577

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30. ขุดลอกคลองปแูล  หมูท่ี่ ๒ เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มและเปน็ช่องทาง ขุดลอกคลอง - - - 3,700,000      3,700,000      ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา การระบายน้ า ขนาดกว้าง 15.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปน็ช่องทางการระบายน้ า

จังหวัดยะลา ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

ช่วงที่ ๑

ยาว  ๓,๐๐๐ เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  735330

๗๑๖๓๐๒

จุดส้ินสุด  733388

๗๑๖๔๓๕

ช่วงที่ 2

ยาว  ๓,๐๐๐ เมตร

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น   733388

๗๑๖๔๓๕

จุดส้ินสุด  732529

๗๑๓๕๘๒
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31. ขุดสระบา้นบเูกะ๊จือฆา เพื่อเกบ็กกัน้ า แกป้ญัหาน้ าทว่มและ ขุดสระขนาดกว้าง ๘๕.00 เมตร - - - 4,500,000      - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

หมูท่ี่ ๕ ต าบลวังพญา ภยัแล้ง ยาว  ๙๐.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ แกป้ญัหาภยัแล้ง

อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ลึกเฉล่ีย ๔.00 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  761190

๗๒๕๐๘๑

32. ขุดสระน้ าเวาะย ีบา้นท านพ เพื่อเกบ็กกัน้ า แกป้ญัหาน้ าทว่มและ ขุดสระขนาดกว้าง ๘๕.00 เมตร - - - 4,500,000      - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

หมูท่ี่ 5 ต าบลตาเนาะปเูต๊ะ ภยัแล้ง ยาว  ๙๐.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ แกป้ญัหาภยัแล้ง

อ าเภอบนันงัสตา จังหวัดยะลา ลึกเฉล่ีย ๔.00 เมตร กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  754802

๗๐๓๑๐๐

33. ขุดสระน้ าบา้นดิอระมูดะ เพื่อเกบ็กกัน้ า และแกไ้ขปญัหา ขุดสระน้ าขนาดกว้าง ๕๕.๐๐ ม. - - - 4,500,000      - ร้อยละ 90 ของ สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ต าบลสะเอะ  อ าเภอกรงปนิงั น้ าทว่มภยัแล้ง ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ลึก ๔.๐๐ ม. (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ แกป้ญัหาภยัแล้ง

จังหวัดยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ

จุดเร่ิมต้น  742243

๗๐๘๑๗๔

รวม 33 โครงการ 31,780,000  52,545,000    26,100,000    25,200,000   11,700,000   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การระดมภาคีทุกภาคสว่นร่วมเสริมสร้างยะลาสนัติสขุที่ยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัยะลา  :  การสง่เสริมด้านคุณภาพชีวติ

ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. เสริมสร้างการป้องกันและ 1. เพือ่ใหป้ระชาชน เจ้าหน้าทีแ่ละ 1. ประชาชน เจ้าหน้าทีแ่ละ 1,300,000     1,300,000       1,300,000     1,300,000     1,300,000      ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ กองช่าง

บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร ศชภ.อบจ.ยะลา รวมทัง้ อาสาสมัคร ศชภ.อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ข้าร่วม น าไปปฏิบัติและใหก้ารช่วยเหลือ

- ฝึกอบรมการป้องกันและ เครือข่าย อปพร. ของอปท.ในพืน้ที ่จ.ยะลา  ศชภ.อบจ.ยะลา ระดับอ าเภอ โครงการมีความ ผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย

ระงับอัคคีภัย มีความรู้ในการป้องกันตนเองและ รวมทัง้เครือข่าย อปพร. พงึพอใจ และมีประสิทธิภาพ

- ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ ช่วยเหลือชุมชนอย่างถูกต้องเมือ่เกิดภัยพบิัติ ส่วนราชการ องค์กรการกุศล และ 2. เกิดพลังในการปกป้องสถาบัน

การป้องกันและบรรเทา 2.รวมพลังเฉลิมพระเกียรติพระมหากษตัริย์ฯอปท.ในพืน้ทีจ่ังหวัดยะลา ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะ

ภัยพบิัติ ทางบกและทางน้ า และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. บุคลากรทีป่ฏิบัติงาน กูช้ีพ-กูภั้ย สถาบันพระมหากษตัริย์

- ฝึกอบรมบุคลากร 3. เพือ่ใหบุ้คลากรทีป่ฏิบัติงาน กูช้ีพ-กูภั้ย ทุกระดับในพืน้ทีจ่ังหวัดยะลา

ทีป่ฏิบัติงาน กูช้ีพ-กูภั้ย ระดับสูงและระดับพืน้ฐานมีความรู้

ระดับพืน้ฐานและระดับสูง ในการป้องกันตนเองช่วยเหลือชุมชน

อย่างถูกต้อง เมือ่เกิดภัยพบิัติ

2. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เกีย่วกับ เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ จ านวน 17 ชุด 300,000        300,000          300,000        300,000        300,000         ร้อยละ 90 ของ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ กองช่าง

งานบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เครือข่ายและช่วยเหลือ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้รับบริการ ปฏิบัติงาน ของ ศชภ.อบจ.ยะลา

และบรรเทาภัยพบิัติ อบจ.ยะลา มีความพงึพอใจ ในการใหค้วามช่วยเหลือ

(ศชภ.อบจ.ยะลา) ผู้ประสบภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕)
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัยะลา

ผ. ๐๒ 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. การจัดระบบการแพทย์ 1. เพือ่พฒันามาตรฐานและเพิม่ทักษะ 1. ประชาชนผู้มารับบริการ 1,000,000     1,000,000       1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ 1. เพิม่ประสิทธิภาพในการบริการ กองช่าง

ฉุกเฉิน อบจ.ยะลา การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน แก่ชุด ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้รับบริการ ประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ปฏิบัติการหน่วย กูช้ีพ-กูภั้ย ของ 2. เจ้าหน้าที ่อบจ.ยะลา มีความพงึพอใจ 2. เจ้าหน้าที ่อบจ.ยะลา และ

ศชภ.อบจ.ยะลาและเครือข่ายระดับอ าเภอ อาสาสมัครประจ า ศชภ.อบจ.ยะลา อาสาสมัคร ศชภ.อบจ.ยะลา

2. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเครือข่ายระดับอ าเภอ สามารถปฏิบัติหน้าทีโ่ดย

แพทย์ฉุกเฉินของ อบจ.ยะลา แก่ประชาชน บูรณาการร่วมกันระหว่าง

ส่วนราชการ องค์กรการกุศลและ

อปท.ในพืน้ที ่เมือ่เกิดภัยพบิัติ

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. จัดซ้ือชุดเวชภัณฑ์ ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบือ้งต้น จ านวน 17 ชุด 300,000        300,000          300,000        300,000        300,000         ร้อยละ 90 ของ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองช่าง

ส าหรับรถ กูช้ีพ-กูภั้ย ก่อนน าส่งโรงพยาบาล (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้รับบริการ และรักษาอาการในเบือ้งต้น

มีความพงึพอใจ ก่อนน าส่งโรงพยาบาล

รวม 4  โคงการ 2,900,000    2,900,000      2,900,000    2,900,000     2,900,000     
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานสาธารณสขุ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. มหกรรมภาคีเครือข่าย 1. เพือ่พฒันาศักยภาพการด าเนินงาน แกนน าชุมชน/ผู้มีจิตอาสา 800,000        800,000          700,000        700,000        700,000         ร้อยละ 80 ของ 1.แกนน าชุมชน/ผู้มีจิตอาสาด้าน ส านักปลัด ฯ

สุขภาพภาคประชาชน แกนน าชุมชน/ผู้มีจิตอาสาด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพในจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพได้รับการพฒันาศักยภาพ

ใน จ.ยะลา ได้รับความพงึพอใจ2. เกิดการมีส่วนร่วมจาก

2. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดการมี ต่อการด าเนินงาน ทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน ของ อบจ.ยะลา ของแกนน าชมชน/ผู้มีจิตอาสา

ของแกนน าผู้มีจิตอาสาด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพใน จ.ยะลา

ใน จ.ยะลา 3. แกนน าชุมชน/ผู้มีจิตอาสา

3. เพือ่เสริมสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญ ด้านสุขภาพมีขวัญก าลังใจ

ก าลังใจใหแ้ก่แกนน าชุมชน/ผู้มีจิตอาสา ในการปฏิบัติงานมากขึน้

ด้านสุขภาพใน จ.ยะลา 4. แกนน าชุมชน/ผู้มีจิตอาสา

4. เพือ่ใหแ้กนน าชุมชน/ผู้มีจิตอาสาได้ ด้านสุขภาพได้แลกเปล่ียน

แลกเปล่ียนประสบการณ์และสามารถน า ประสบการณ์และสามารถน า

ประสบการณ์มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา ประสบการณ์มาใช้ในการแก้ไข

ในท้องถิน่ได้ ปัญหาในท้องถิน่ได้

800,000        800,000          700,000        700,000         
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข 1. เพือ่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทีถู่กต้อง เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000        500,000          600,000        600,000        600,000         ร้อยละ 90 ของ 1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ส านักปลัด ฯ

ปัญหาการแพร่ระบาดของ เกีย่วกับโรคติดต่อ เช่น โรคอุบัติใหม่ ในพืน้ทีจ่ังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการในพืน้ที ่จ.ยะลา มีสุขภาพ

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เป็นต้น มีความรู้ ความเข้าใจพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ในจังหวัดยะลา 2. เพือ่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทีถู่กต้อง ทีถู่กต้องเกีย่วกับ 2. เกิดการบูรณาการและภาคี

เกีย่วกับโรคทีไ่ม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคติดต่อและ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

โรคความดันโลหติสูง โรคไม่ติดต่อ

3. เพือ่เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด เพิม่ขึน้

ของโรคติดต่อ

4. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนในการรณรงค์ป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

500,000        500,000          600,000        600,000         
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหา 1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 1. เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000        500,000          500,000        500,000        500,000         ร้อยละ 75 ของ 1. ชุมชนท้องถิน่ในเขตพืน้ที ่ ส านักปลัด ฯ

ยาเสพติด ในพษิภัยของยาเสพติด ในเขตจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการจ.ยะลา อยู่ในสภาพแวดล้อมทีดี่

2. เพือ่กระตุ้นใหป้ระชาชนตระหนักถึง 2. กลุ่มผู้เสพติดในจังหวัดยะลา มีความรู้ ความเข้าใจปลอดภัยจากยาเสพติด

ปัญหายาเสพติด ซ่ึงเป็นปัญหาของสังคม และตระหนักใน 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน

และปัญหาของชาติ พษิภัยของยาเสพติดมีสุขภาพกายใจทีส่มบูรณ์ แข็งแรง

3. เพือ่ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเส่ียง 3. ผู้เสพติดในเขตพืน้ที ่จ.ยะลา

เข้าไปใช้ยาเสพติดใหโ้ทษ มีจ านวนอัตราลดลง

4. เพือ่ใหผู้้เสพติด ได้รับการบ าบัด 4. กลุ่มผู้เสพยาเสพติด/

รักษาทีเ่หมาะสม และดูแลหลักการบ าบัด ผู้ติดยาเสพติด ลดโอกาสกลับไป

ฟืน้ฟฯู อย่างครบวงจรต่อเนือ่ง เสพยาเสพติดซ้ า

5. ประชาชนในเขตพืน้ที ่

จ.ยะลา ทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

500,000        500,000          500,000        500,000         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ฟืน้ฟสูมรรถภาพทีจ่ าเป็น 1. เพือ่ใหบ้ริการฟืน้ฟสูมรรถภาพและ คนพกิาร ผู้สูงอายุ ผู้ทีอ่ยู่ใน 6,000,000/ 6,000,000/ 6,000,000/ 6,000,000/ 6,000,000/ ร้อยละ 75 ของ 1. คนพกิาร/ผู้สูงอายุ/บุคคลที่ ส านักปลัด

ต่อสุขภาพของคนพกิาร ช่วยเหลือด้านการแพทย์และค่าใช้จ่ายแก่ ระยะทีจ่ าเป็นต้องได้รับการ 6,000,000     6,000,000       6,000,000     6,000,000     6,000,000      ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระยะทีต้่องได้รับการฟืน้ฟู

และผู้สูงอายุจังหวัดยะลา คนพกิาร ผู้สูงอายุ ผู้ทีอ่ยู่ในระยะทีจ่ าเป็น ฟืน้ฟสูมรรถภาพในจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ได้รับการฟืน้ฟู สมรรถภาพได้รับการฟืน้ฟู

ต้องได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพ กองทุนฟืน้ฟู กองทุนฟืน้ฟู กองทุนฟืน้ฟู กองทุนฟืน้ฟู กองทุนฟืน้ฟู สมรรถภาพและ สมรรถภาพตามศักยภาพ

2. เพือ่ส่งเสริมใหค้นพกิารสามารถเข้าถึง สมรรถภาพฯ) สมรรถภาพฯ) สมรรถภาพฯ) สมรรถภาพฯ) สมรรถภาพฯ) ช่วยเหลือด้านการ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ

สิทธิการบริการอันเป็นสาธารณะโดย แพทย์ มีคุณภาพทีดี่

ปราศจากอุปสรรค 2. หน่วยบริการมีระบบการ

3. เพือ่เสริมศักยภาพในการประกอบ ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร/

กิจวัตรประจ าวันทีส่ าคัญในการด ารง ผู้สูงอายุ/บุคคลทีอ่ยู่ในระยะที่

ชีวิตของคนพกิาร ผู้สูงอายุ และผู้ทีม่ีความ ต้องได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพ

จ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพ อย่างต่อเนือ่ง

4. เพือ่ใหม้ีศูนย์บริการช่วยเหลือฟืน้ฟู 3. มีเครือข่ายอาสาสมัครผู้ดูแล

สมรรถภาพ การอบรม และฝึกทักษะการ คนพกิาร/ผู้สูงอายุ/บุคคลทีอ่ยู่

ดูแลตนเองด้านฟืน้ฟสูมรรถภาพแก่คน ในระยะทีต้่องได้รับการฟืน้ฟู

พกิาร และผู้ดูแลคนพกิารในครอบครัว สมรรถภาพ

และชุมชน 4. มีศูนย์บริการฟืน้ฟสูมรรถภาพ

คนพกิาร/ผู้สูงอายุ/บุคคลทีอ่ยู่

ในระยะทีต้่องได้รับการฟืน้ฟู

สมรรถภาพ

12,000,000   12,000,000     12,000,000   12,000,000    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. รณรงค์ปอ้งกนัโรคพษิ 1. เพือ่ใหสุ้นขัและแมวได้รับการฉดีวัคซีนในพืน้ทีจ่งัหวัดยะลา           - 1,000,000       1,000,000              -          - สามารถฉดีวัดซีน 1.สุนขัและแมวได้รับการ กองแผนฯ

***8 สุนขับา้ ปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ ครอบคลุมทกุ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ปอ้งกนัโรคพษิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ส านกัปลัด ฯ

#8 (อดุหนนุ สนง.ปศุสัตว์) พืน้ทีแ่ละมกีารด าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง สุนขับา้ในพืน้ที่ พษิสุนขับา้ได้ครอบคลุม

ทกุปี ไมน่อ้ยกว่าร้อยละในพืน้ทีจ่งัหวัดยะลา

2. เพือ่ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชน ๘๐ ของจ านวน 2. เกดิความร่วมมอืจาก

มคีวามรู้ความเขา้ใจ เร่ืองโรคพษิสุนขับา้ สัตว์เล้ียงทัง้หมด หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน

และการดูแลเล้ียงสัตว์อย่างถกูต้อง ๓. ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ใหค้วาม

และตระหนกัถงึอนัตรายของโรค ส าคัญในการเล้ียงดูสัตว์เล้ียง

พษิสุนขับา้ การปฏิบติัตนเพือ่ปอ้งกนั อย่างถกูวิธีและใหค้วามส าคัญ

สุนขักดั และการปฏิบติัตนหลังจาก ในการน าสัตว์เล้ียงไปฉดีวัคซีน

ถกูสุนขักดั ป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า และ

ไมป่ล่อยสัตว์เล้ียงใหเ้ปน็

สัตว์จรจดั

๔. สามารถลดปญัหาการเพิม่

จ านวนสุนขัจรจดัตามที่

สาธารณะ

12,000,000   12,000,000     12,000,000   12,000,000    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1. เพือ่ปลูกฝังใหน้ักเรียน ครู และบุคลากร นักเรียน ครู และบุคลากรฯ 20,000          20,000            20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 85 ของ นักเรียน ครูและบุคลากรมี กองการศึกษาฯ

กิจกรรมอบรมเร่ืองวัยเรียน ในโรงเรียนทราบถึงวิธีการดูแลรักษา ของโรงเรียนล าพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีดี่ (ร.ร.ล าพะยาฯ)

วัยใส หว่งใยสุขภาพ สุขภาพร่างกายและอารมณ์ของตนเอง มีความพงึพอใจ และมีภาวะโภชนาการทีดี่

รวมทัง้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

และแนะน าใหผู้้อืน่ปฏิบัติตามได้

2. เพือ่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยแก่นักเรียน

7. ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 1. เพือ่เฝ้าระวังปญัหายาเสพติด 1. เด็ก เยาวชน และ 1,000,000     1,000,000       1,000,000     1,000,000     1,000,000      สามารถเฝ้าระวัง 1. สามารถเฝ้าระวังและปอ้งกนั ส านกัปลัด ฯ

# 1/8ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ ในระดับพืน้ที ่และยุติสถานการณ์ หมูบ่า้น/ชมุชน สถานศึกษา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) และปอ้งกนั ปญัหายาเสพติดอย่างมี

***8 เยาวชน แพร่ระบาดยาเสพติดลดปญัหา สถานบริการ  โรงงาน ปญัหายาเสพติด ประสิทธิภาพ

(อดุหนนุต ารวจภูธร กลุ่มเด็กและเยาวชนเขา้ไปยุ่งเกีย่ว สถานประกอบการ หอพกั 2. ปอ้งกนัมใิหป้ญัหายาเสพติด

จงัหวัดยะลา) กบัยาเสพติด บา้นเชา่ และพืน้ทีเ่ส่ียงอืน่ๆ เขา้มาแพร่ระบาดในหมูบ่า้น/

2. เพือ่ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่ม ทกุพืน้ทีใ่นเขตจงัหวัดยะลา ชมุชน ในสถานศึกษา

นกัเรียน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอืน่ๆ สถานประกอบการต่างๆ

ทีอ่าจใชส้ารเสพติด 3. ผู้น าชมุชน ผู้น าศาสนา 

3. เพือ่ค้นหาผู้เสพหรือผู้ติดยาที่ ผู้ประสานงาน หนว่ยงานภาครัฐ

เหลืออยู่ในพืน้ที ่และน าไปบ าบดั ภาคเอกชน ตลอดจนมวลชน

รักษาฟืน้ฟสูมรรถภาพอย่างเปน็ มกีารเฝ้าระวังปญัหายาเสพติด

ระบบและต่อเนือ่ง ในเขตหมูบ่า้นและชมุชนของ

4. เพือ่สืบสวนขยายผลถงึตัวการ ตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการค้ายาเสพติด

รวม 7  โครงการ 8,820,000     9,820,000       9,820,000     8,820,000      8,820,000      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. กลไกท้องถิน่จัดการตนเอง 1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เด็ก เยาวชน ประชาชน 1,000,000     1,000,000       1,000,000     1,000,000     1,000,000      1. ร้อยละ 80 ของ1. เกิดภาคีเครือข่าย อปท. ส านักปลัด ฯ

ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต เกีย่วกับ กลไกท้องถิน่จัดการตนเอง ผู้น าท้องถิน่ ผู้น าศาสนา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการจัดการตนเองด้านการพฒันา

ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต และผู้น าชุมชนในเขตพืน้ที่ มีความรู้ความเข้าใจคุณภาพชีวิต

2. เพือ่สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  จ.ยะลา เกีย่วกับกลไกท้องถิน่2. เด็ก เยาวชน ประชาชน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาระหว่างบ้าน จัดการตนเอง มีคุณภาพชีวิตทีดี่

โรงเรียน ชุมชนและภาคีเครือข่าย 2. เกิด อปท.ต้นแบบ

3. เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน อย่างน้อย 10 แหง่

และประชาชน ตามสภาวการณ์ปัญหา

ในชุมชนท้องถิน่

2. พฒันาคุณภาพชีวิตและ 1. เพือ่เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส 1,000,000     1,000,000       1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 90 ของ 1. ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัด ฯ

สงเคราะหช์่วยเหลือผู้พกิาร ใหก้ับผู้พกิาร ผู้ด้อยโออาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ในเขตพืน้ที่ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในเขตพืน้ที ่จ.ยะลา 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 2. เพือ่ใหผู้้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ จังหวัดยะลา ผู้ยากไร้ ได้รับรู้ สามารถประกอบอาชีพเล้ียง 

ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมและพบปะ สิทธิประโยชน์ ตนเองได้มีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้

แลกเปล่ียนประสบการณ์ ตามกฏหมาย 2. ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส 

3. เพือ่ใหผู้้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ในเขตพืน้ที ่จ.ยะลา

ได้รับรู้สิทธิประโยชน์ตามกฏหมาย มีขวัญก าลังใจในการด าเนินชีวิต

4. เพือ่สร้างงาน สร้างอาชีพ ใหแ้ก่ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. พฒัาศักยภาพและส่งเสริม 1. เพือ่เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ 1. ผู้สูงอายุศูนย์เครือข่าย 1,000,000     1,000,000       1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้สูงอายุในพืน้ที ่จ.ยะลา ส านักปลัด ฯ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2. เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้สูงอายุทีเ่ข้าร่วม ร่วมเป็นเครือข่ายกับผู้สูงอายุ

ในชุมชนจังหวัดยะลา 3. เพือ่ใหผู้้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและ 2.ผู้สูงอายุในจังหวัดยะลา กิจกรรมการพฒันาศูนย์เครือข่าย อบจ.ยะลา 

ภูมิปัญญาต่อสังคม คุณภาพชีวิต เพิม่ขึน้

4. เพือ่ลดความเครียดใหก้ับผู้สูงอายุ 2. ผู้สูงอายุได้รับการพฒันา

5. เพือ่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้

ผู้สูงอายุ และเพือ่ใหค้รอบครัวและสังคม

ได้เหน็คุณค่าของผู้สูงอายุมากขึน้

4. เพิม่ผลผลิตการเกษตรเพือ่ 1. เพือ่ใหน้ักเรียนด้อยโอกาสได้ นักเรียนด้อยโอกาสทีเ่รียน 2,568,000               -           -          -          - นักเรียนด้อยโอกาสนักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียน กองการศึกษาฯ

อาหารมือ้เช้าส าหรับนักเรียน รับประทานอาหารเช้าทีม่ีคุณค่าตาม อยู่ในโรงเรียนโครงการ (อบจ.ยะลา) ในโรงเรียนโครงการโครงการพระราชด าริ สมเด็จ

โรงเรียนในสังกัดกองก ากับการหลักโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง พระราชด าริสมเด็จพระเทพ พระราชด าริฯ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

ต ารวจตระเวนชายแดนที ่44 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ รัตนราชสุดาฯ มีภาวะโภชนาการ บรมราชกุมารี ได้รับประทาน

และศูนย์การเรียนต ารวจ ทางกายตามเกณฑ์ สยามบรมราชกุมารี ทีดี่และมีผลสัมฤทธ์ิอาหารเช้าทีม่ีคุณค่าทางโภชนา

ตระเวนชายแดนบ้านภักดี 2. เพือ่ใหน้ักเรียนมีความพร้อมในการ ทางการศึกษาทีดี่ขึน้การทีดี่และมีผลสัมฤทธ์ิทาง

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ศึกษาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเรียนทีดี่ขึน้

(อุดหนุนกองก ากับต ารวจ ทีดี่ขึน้

ตระเวนชายแดนที ่44)

5. การแข่งขันกีฬาเพือ่การพฒันา1. เพือ่เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ 1. ผู้สูงอายุศูนย์เครือข่าย 200,000         -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้สูงอายุในพืน้ที ่จ.ยะลา กองการศึกษาฯ

*** คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2. เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) ผู้สูงอายุทีเ่ข้าร่วม มีสุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง

3. เพือ่ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและ 2.ผู้สูงอายุในจังหวัดยะลา กิจกรรมการพฒันา2. ผู้สูงอายุได้รับการพฒันา

มีร่างกายทีแ่ข็งแรง คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้

4. เพือ่ลดความเครียดใหก้ับผู้สูงอายุ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. มหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ 1. เพือ่เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ 1. ผู้สูงอายุศูนย์เครือขา่ย   - 200,000       500,000     500,000      500,000      ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้สูงอายุในพืน้ที ่จ.ยะลา กองการศึกษาฯ

***8 2. เพือ่พฒันาคุณภาพชวิีตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ อบจ.ยะลา  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้สูงอายุทีเ่ขา้ร่วมมสุีขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง ส านกัปลัด

3. เพือ่ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและ 2.ผู้สูงอายุในจงัหวัดยะลา กจิกรรมการพฒันา2. ผู้สูงอายุได้รับการพฒันา

มร่ีางกายทีแ่ขง็แรง คุณภาพชวิีต คุณภาพชวิีตทีดี่ขึน้

4. เพือ่ลดความเครียดใหก้บัผู้สูงอายุ

7. อุน่ไอรักสานสัมพนัธ์ เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจในหลัก สมาชกิในครอบครัวของ  - 500,000       500,000     500,000      500,000      ร้อยละ 80 ของ เกดิความรัก ความเขา้ใจ ส านกัปลัดฯ

***8 ครอบครัว ปฏิบติัการสร้างครอบครัวใหอ้บอุน่ ประชาชนในพืน้ที่  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการความสัมพนัธ์ทีดี่ในครอบครัว

เสริมสร้างความรักและความสัมพนัธ์ จงัหวัดยะลา มคีวามพงึพอใจ สมาชกิในครอบครัว เกดิความ

ทีดี่ระหว่างสมาชกิในครอบครัวเกดิ ตระหนกัถงึความส าคัญในการ

ความตระหนกัถงึความส าคัญในการ สร้างครอบครัวใหอ้บอุน่และ

สร้างครอบครัวใหอ้บอุน่และมคีวามสุข มคีวามสุข

8 ชว่ยเหลือประชาชน ๑. เพือ่เปน็ศูนย์ประสานงานใหค้วาม ประชาชนในเขต  -  - 500,000     500,000      500,000      ร้อยละ 80 ของ ๑.ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ส านกัปลัดฯ

ขององค์การบริหารส่วน ชว่ยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย หรือ จงัหวัดยะลา  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการหรือภัยพบิัติฉุกเฉิน ได้รับความ

จงัหวัดยะลา ภัยพบิติัฉกุเฉนิ  ส่งเสริมและพฒันา มคีวามพงึพอใจ ช่วยเหลือโดยฉับพลัน

คุณภาพชีวิต สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ๒. สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ

ผู้ยากไร้ และคนพกิาร ผู้ยากไร้ และคนพกิาร ทีไ่ดรับ

๒. เปน็ศูนย์ประสานงานเพือ่ปอ้งกนั ความเดือดร้อน ไมส่ามารถชว่ย

โรคติดต่ออนัตราย โรคติดต่อทีต้่องเฝ้า เหลือตนเองได้ในการด ารงชพี

ระวังหรือโรคระบาดทีต้่องเฝ่าระวังทาง ได้รับการพฒันาคุณภาพชวิีต

กฎหมาย สนบัสนนุใหม้กีารปอ้งกนั ทีดี่ขึน้

การควบคุม การแพร่ และระงับการ ๓. การปอ้งกนัโรคติดต่อ 

ระบาดของโรค รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ โรคติดต่ออนัตราย โรคติดต่อ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

 - 236 -



เกีย่วกบัความรู้เกีย่วกบัโรคติดต่อ เฝ้าระวังทางกฎหมายเป็นไปตาม

ประสานกับหน่วยราชการอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง นโยบายและแผนการเฝ้าระวัง

ปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ

รวม 8  โครงการ 5,768,000  3,700,000    4,500,000  4,500,000  4,500,000   -



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัยะลา  :  การสง่เสริมด้านคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ขับเคล่ือนการพฒันา 1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต เกษตรกร ประชาชน 800,000        800,000          400,000        400,000        400,000         ร้อยละ 90 ของ 1. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต กองแผนฯ

ตามแนวปรัชญา ของประชาชนใหส้ามารถพึง่พาตนเองได้ ในพืน้ทีจ่ังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการของประชาชนทีส่ามารถพึง่พา

เศรษฐกิจพอเพยีง บนวิถีชีวิตแบบพอเพยีง มีความพงึพอใจ ตนเองบนวิถีชีวิตแบบพอเพยีง

2. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกร 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ปรับเปล่ียนแนวคิดวิธีการด าเนินการ เกษตรกรปรับเปล่ียนแนวคิด

ด้านการเกษตรใหส้อดคล้องเหมาะสม วิธีการด าเนินการด้านการเกษตร

กับศักยภาพของพืน้ทีแ่ละภูมิสังคม ใหส้อดคล้องเหมาะสมกับ

3. เพือ่สร้างงานและอาชีพใหก้ับ ศักยภาพของพืน้ทีแ่ละภูมิสังคม

ประชาชนควบคู่กับการฟืน้ฟแูละอนุรักษ์ 3. สร้างงานและอาชีพใหก้ับ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประชาชนควบคู่กับการฟืน้ฟแูละ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

2. พฒันาศักยภาพด้าน เพือ่ส่งเสริมการมีงานท า สร้างรายได้ กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มสตรี, 800,000        800,000          800,000        800,000        800,000         ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิม่ขึน้ กองแผน ฯ

การส่งเสริมอาชีพ ใหแ้ก่ครอบครัว พฒันาศักยภาพของสตรี กลุ่มแม่บ้านและประชาชนทัว่ไป (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการและสามารถน าความรู้มาพฒันา

การมีงานท าและ และเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน ในพืน้ทีจ่ังหวัดยะลา มีความพงึพอใจ อาชีพ ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

พฒันาคุณภาพชีวิต และมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจดัการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากภาคการเกษตรที่เข่งขันได้  



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัยะลา  :  การสง่เสริมด้านคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. อนรัุกษฟ์ืน้ฟบูริหาร 1. เพือ่สร้างจิตส านึกในการดูแลส่ิงแวดล้อม ประชาชนทัว่ไป 1,500,000   1,500,000     1,500,000   1,500,000   1,500,000   ร้อยละ 90 ของ 1. ทกุคนมจีติส านกึในการดูแล กองชา่ง

จดัการทรัพยากร สภาพแวดล้อมและฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ ในพืน้ทีจ่งัหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการส่ิงแวดล้อม สภาพแวดล้อมและ

ธรรมชาติและ 2. เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมทีดี่และ ตระหนกัในการ ชว่ยกนัฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม ชว่ยกนัดูแลฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกนัอนรัุกษ์ 2. มีสภาพแวดล้อมทีดี่และช่วยกัน

และส่ิงแวดล้อม ฟืน้ฟบูริหารจดัการดูแลฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ

3. เพือ่ใหก้ารบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม 3. สามารถบริหารจดัการ

ของ อปท. มปีระสิทธิภาพ ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม มีประสิทธิภาพมากขึน้

2. ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิน่ 1. เพือ่กระตุ้นใหป้ระชาชนในพืน้ทีม่ีส่วนร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  - 260,000           -  -  - ร้อยละ 90 ของ 1. ประชาชนในพืน้ทีม่ีส่วนร่วม กองชา่ง

***9 ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ในการจัดการส่ิงแวดล้อมบริเวณถนนทีอ่ยู่ ถนนสาย ยล.ถ. ๑-๐๐๑๖ (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการในการจัดการส่ิงแวดล้อมบริเวณ

 "กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร สายบ้านเกาะ - บ้านบือกะสะมา มคีวามพงึพอใจ ถนนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ

ถนน อบจ.ยะลา ส่วนจังหวัดยะลา ต าบลวังพญา อ าเภอรามัน ต่อการด าเนนิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนในพืน้ทีร่่วมกัน จังหวัดยะลา โครงการฯ ๒.ประชาชนในพืน้ทีร่่วมกันรักษา

รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยความสวยงามในบริเวณถนน เรียบร้อย ความสวยงาม

๓. เพือ่ใหถ้นนมีความสวยงาม สะอาด ๓. ถนนมีความสวยงาม สะอาด

สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชุมชน 

ของชุมชน และมีสภาพแวดล้อมทีดี่ หรือเอกลักษณ์ของชุมชน และ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวติและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ประชาชนเดินทางได้สะดวกปลอดภัย มสีภาพแวดล้อมทีดี่ ตลอดจน

๔. เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว ลดขยะมูลฝอย ประชาชนเดินทางได้สะดวก

และลดปัญหาภาวะโลกร้อน ปลอดภัย



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การระดมภาคีทุกภาคสว่นร่วมเสริมสร้างยะลาสนัติสขุที่ยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัยะลา  :  การสง่เสริมด้านคุณภาพชีวติ

ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. เรียนรู้ร่วมกนัเสริมสร้าง 1. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา นกัเรียน นกัศึกษาทีก่ าลังศึกษา 100,000     100,000       200,000     200,000      200,000      ร้อยละ 80 ของ 1. นกัเรียน นกัศึกษา ใชเ้วลาว่าง กองคลัง

รายได้เยาวชน ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ หรือจบการศึกษา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการใหเ้กดิประโยชนต่์อตนเอง

2. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา มคีวามพงึพอใจ และสังคม 

ใหม้รีายได้สามารถแบง่เบาภาระ 2. ปอ้งกนัเยาวชนใหห้า่งไกล

ของผู้ปกครอง ยาเสพติด

3. นกัเรียน นกัศึกษา มรีายได้

สามารถแบง่เบาภาระ

ของผู้ปกครอง

2. รณรงค์สร้างความ เพือ่ปอ้งกนัภัยในการเดินทางใหก้บั ประชาชนในพืน้ที ่จ.ยะลา 300,000     300,000       300,000     300,000      300,000      ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพืน้ที ่จ.ยะลา และ กองชา่ง

ปลอดภัยทางถนน ประชาชนทีใ่ชร้ถ ใชถ้นนชว่ง  และพืน้ทีใ่กล้เคียงทีใ่ชร้ถ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชน พืน้ทีใ่กล้เคียงได้รับความสะดวก

ในชว่งเทศกาลส าคัญ เทศกาลส าคัญใหเ้กดิความปลอดภัย ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา ทีใ่ชร้ถ ใชถ้นน และปลอดภัยในระหว่างเดินทาง

ในระหว่างเดินทาง ชว่งเทศกาล ในชว่งเทศกาล

มคีวามพงึพอใจ

3. รณรงค์ขบัขีป่ลอดภัย เพือ่ใหเ้ยาวชน ประชาชนในพืน้ที่ เยาวชน ประชาชนในพืน้ที่ 1,000,000   1,000,000     1,000,000   1,000,000   1,000,000   ร้อย 90 ของ ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้ กองชา่ง

จงัหวัดยะลา มคีวามรู้ในการขบัขี่ จงัหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เขส้ร่วมโครงการในการขบัขีอ่ย่างถกูต้อง และมี

ยานพาหนะทกุชนดิและมใีบอนญุาต มคีวามพงึพอใจ ใบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์/

ขบัขีต่ามกฏหมาย รถจกัรยานยนต์ทีถ่กูต้อง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ 1. เพือ่อนุรักษพ์นัธ์ุทุเรียนและ เกษตรกรในพืน้ทีจ่ังหวัดยะลา   - 450,000          450,000        450,000        450,000         ร้อยละ 80 ของ 1. สามารถอนุรักษพ์นัธ์ุทุเรียน กองแผนฯ

***8ทุเรียนพีน้บ้าน ไม้ผลพีน้บ้านจังหวัดยะลา  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ และไม้ผลพีน้บ้านจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา ๒. เพือ่สร้างนวัตกรรม แนวคิด มีความพงึพอใจ ๒. สามารถสร้างนวัตกรรม

ไม้ผลพีน้บ้านจังหวัดยะลา  แนวคิด ไม้ผลพีน้บ้าน

๓.เพือ่การบริหารจัดการหว่งโซ่มูลค่า จังหวัดยะลา

ทัง้ระบบของทุเรียนและไม้ผลพีน้บ้าน ๓.สามารถบริหารจัดการ

จังหวัดยะลา หว่งโซ่มูลค่าทัง้ระบบของทุเรียน

๔. เพือ่การพฒันาและสร้างมูลค่าเพิม่ และไม้ผลพีน้บ้านจังหวัดยะลา

สร้างความมัน่คงในอาชีพ เพิม่รายได้ ๔. สามารถพฒันาและสร้าง

ใหก้ับเกษตรกร มูลค่าเพิม่สร้างความมัน่คง

๕. เพือ่ขยายพนัธ์ุทุเรียนพืน้บ้าน ในอาชีพ เพิม่รายได้ใหก้ับ

สู่เกษตรกร เกษตรกร

๕. เพือ่ขยายพนัธ์ุทุเรียนพืน้บ้าน

สู่เกษตรกร

รวม 8  โครงการ 4,500,000  5,210,000    4,650,000  4,650,000  4,650,000   
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัยะลา  :  การสง่เสริมด้านสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. การสร้างฝายชะลอน้ า 1. เพือ่กักเก็บน้ าและป้องกันน้ าท่วม ในพืน้ทีจ่ังหวัดยะลา 300,000        300,000          300,000        300,000        300,000         ร้อยละ 75 ของ 1. ช่วยลดการพงัทลายของดิน กองช่าง

และปลูกป่าต้นน้ า 2. เพือ่เป็นแนวป้องกันไฟป่า (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ และลดความรุนแรงของกระแสน้ า

(ฝายแม้ว) 3. เพือ่ลดการพงัทลายของหน้าดิน ตระหนักถึง 2. เป็นการน าแนวพระราชด าริ

และลดความรุนแรงของกระแสน้ า ความส าคัญของ มาประยุกต์ใช้ใหเ้กิดป่าทีม่ี

ทรัพยากรธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์

และส่ิงแวดล้อม 3. สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้

เพือ่การด ารงชีพของมนุษย์

และสัตว์ป่า

2. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม. 3 เพือ่กักเก็บน้ าและป้องกันน้ าท่วม ก่อสร้างฝายน้ าล้น  - 9,000,000        -  -  - ร้อยละ 90 ของ สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง

บ้านบันนังบูโย ต.ถ้ าทะลุ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพืน้ที่ และชะลอน้ าในฤดูฝนไม่ให้

อ.บันนังสตา จ.ยะลา ยาว 20.00 เมตร มีความพงีพอใจ เกิดน้ าท่วม

พกิัดทีต้ั่งโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 0739789

E 0690565

จุดส้ินสุด N 0740222

E 0690421

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวติและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ก่อสร้างฝายชะลอน้ า คสล. เพือ่เก็บกักน้ าและป้องกันน้ าท่วม ในพืน้ทีจ่ังหวัดยะลา 1,500,000     1,500,000       1,500,000     1,500,000     1,500,000      ร้อยละ 90 ของ สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง

ขนาดกว้าง 6 - 8 เมตร (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพืน้ที่ และชะลอน้ าในฤดูฝนไม่ให้

ยาว 20 เมตร กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) มีความพงีพอใจ เกิดน้ าท่วม

4. เพาะช ากล้าไม้ เพือ่ฟืน้ฟู 1. เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ภาครัฐ  ภาคเอกชน และ 1,000,000     - - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ กองแผนฯ

ทรัพยากรป่าไม้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - ประชาชนในพืน้ที่ (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

จังหวัดยะลา ภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดยะลา ตระหนักถึง มหาภูมิพลอดุลยเดช

(อุดหนุนโครงการ 2. เพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ความส าคัญของ 2.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

ส่งเสริมและพฒันาพนัธ์ุไม้ พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ ทรัพยากรธรรมชาติพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ

ป่าดิบชืน้เป็นพชืเศรษฐกิจ บดินทรเทพยวรางกูรเนือ่งในวโรกาส และส่ิงแวดล้อม บดินทรเทพยวรางกูรเนือ่งใน

จังหวัดยะลา) ขึน้ครองสิริราชสมบัติ วโรกาสขึน้ครองสิริราชสมบัติ

3. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนใหห้น่วยงาน 3. พืน้ทีป่่าเส่ือมโทรมและพืน้ที่

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทัว่ไป ต่างๆเช่น พืน้ทีส่าธารณประโยชน์

น ากล้าไม้มีค่าไปปลูกในพืน้ทีป่่าทีม่ี ศาสนสถาน สถานศึกษา

สภาพเส่ือมโทรมพืน้ทีท่ีถู่กบุกรุก พืน้ทีป่่าต้นน้ า และพืน้ทีอ่ืน่ๆ 

พืน้ทีร่กร้างว่างเปล่า พืน้ทีป่่าต้นน้ า ทีท่ิง้ร้างได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์

และพืน้ทีอ่ืน่ๆ เพือ่ฟืน้ฟทูรัพยากร อย่างคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับการอนุรักษพ์ืน้ทีไ่ปด้วย

 จังหวัดยะลา 2. ปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชน

4.เพือ่ปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชน ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ

ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก ปลูก ดูแลและรักษาต้นไม้

ดูแลและรักษาต้นไม้ 5.ได้ฟืน้ฟแูละเพิม่พืน้ทีป่่าไม้

ของจังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 สง่เสรมิ พัฒนาการผลติและการแปรรปูผลผลติด้านการเกษตรเพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิมและการสง่ออก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัยะลา :   สง่เสรมิด้านคุณภาพชีวติ

        ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 1. เพือ่ใหเ้กษตรกรทีม่ีปัญหาด้านการ เกษตรกรและประชาชน 300,000        400,000          400,000        400,000        400,000         ร้อยละ 95 ของ 1. เกษตรกรจะได้รับการบริการ กองแผนฯ

***8 (อุดหนุนส านักงาน เกษตรในพืน้ทีห่า่งไกล สามารถเข้าถึง ในพืน้ทีจ่ังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) เกษตรกรและ วิชาการพร้อมกัน ณ จุดเดียว

#8 เกษตรจังหวัดยะลา) การบริการทางวิชาการและได้รับการ ประชาชนในพืน้ที่ และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค

แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบ ได้รับค าปรึกษา ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ

วงจรในคราวเดียวกัน และแก้ไขปัญหา เหตุการณ์

2. เพือ่บูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2. ระบบการท างานแบบ

หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม บูรณาการมีประสิทธิภาพ

และศูนย์บริการและถ่ายทอด 3. ท าใหเ้กษตรกรได้รับบริการ

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล สามารถท าการผลิตทางการ

ในการใหบ้ริการและแก้ไขปัญหา เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางการเกษตรร่วมกัน และย่ังยืน รวมไปถึงการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน

รวม ๕  โครงการ 3,100,000  11,200,000  2,200,000  2,200,000   2,200,000   
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยะลา :  การเสริมสร้างด้านคุณภาพชีวิต
      ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

    แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ประชาสัมพันธ์การจดัการ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้าราชการ ครู นักเรียน 300,000        300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของ 1. ข้าราชการครู นักเรียน กองการศึกษาฯ

ศึกษาขององค์การบริหาร ผลงาน การจดัการศึกษา ประชาชนหน่วยงานภายนอก  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนองค์กรภาครัฐ 

ส่วนจงัหวัดยะลา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพ ได้ทราบการ เอกชน และหน่วยงาน 

และขีดความสามารถในการ จดัการศึกษา ภายนอกมีความรู้ความ

จดัการศึกษาของ อบจ.ยะลา ของ อบจ.ยะลา เข้าใจนโยบายแนวทาง

 2. เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และภารกิจการปฏิรูปการ

ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา และ ศึกษาการจดัการศึกษา

เสริมสร้างความสมานฉันท์และสร้าง โรงเรียนในสังกัด อบจ.ยะลา 

เครือข่ายความสัมพันธ์อันดีของ ให้หน่วยงานภายนอกได้ทราบ

อบจ.ยะลากับหน่วยงานภาครัฐ 2. ข้าราชการครู นักเรียน 

เอกชน และประชาชน ประชาชน องค์กรภาครัฐ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการ ภาคเอกชนและหน่วยงาน

ศึกษาและนักเรียนได้เรียนรู้และเพิ่ม ภายนอกมีทัศนคติ ความเชื่อมั่น

ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง ความศรัทธาและให้ความร่วมมือ

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ ในการจดัการศึกษาของ

การจดัการศึกษา อบจ.ยะลา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 256๕)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3   พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ. 0๒ 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ส่งเสริมศักยภาพการ เพื่อส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ นักเรียนโรงเรียนล าพะยา 60,000          60,000         60,000         65,000         65,000          นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนล าพะยา กองการศึกษาฯ

จดัการศึกษาของท้องถิ่น ที่ยากจนได้มีปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ ประชานุเคราะห์ที่ยากจน  (กรมส่งเสริมฯ)  (กรมส่งเสริมฯ)  (กรมส่งเสริมฯ)  (กรมส่งเสริมฯ)  (กรมส่งเสริมฯ) ล าพะยาฯ ประชานุเคราะห์ที่ยากจน (รร. ล าพะยาฯ)

(ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับ การด ารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่ยากจน มีปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ

นักเรียนยากจน) ศึกษาเป็นการช่วยเหลือเด็กยากจน มีโอกาสได้รับการ การด าเนินชีวิตสามารถพัฒนา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ศึกษาที่สูงขึ้น ตนเองได้ ระดับการศึกษา

ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 100% ที่สูงขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดีขึ้น

3. แข่งขันทักษะทางวิชาการ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง นักเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 85 ของ นักเรียนได้รับการพัฒนาความ กองการศึกษาฯ

ระดับจงัหวัด ระดับภาค และ ศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถ   (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถของตนเองให้มี (รร. ล าพะยาฯ)

ระดับประเทศ ความคิดสร้างสรรค์ น าความรู้ไปใช้ ประสิทธิภาพขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียน ให้เกิดประโยชน์

ตามความถนัด

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้น าความรู้

ที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์

4. เพื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์

การศึกษาของโรงเรียนล าพะยาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ 1.เพื่อส่งเสริมการจดัการศึกษาของ ผู้บริหาร ครู บุคลากร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ 1.เกิดกระบวนการจดัการ กองการศึกษาฯ

ความปรองดอง โรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ ทางการศึกษา และผู้ที่  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ศึกษาที่สามารถสร้างสันติสุข

สมานฉันท์สร้างสันติสุข ให้สามารถบริหารจดัการศึกษา เกี่ยวข้องในพื้นที่จงัหวัดยะลา มีความพึงพอใจ ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

เชิงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้ง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วน

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ร่วมก าหนดทิศทางการจดั

อย่างมีระบบถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การศึกษาทั้งในระบบ  

2.เพื่อสร้างจดุเน้นในการใช้กระบวน นอกระบบ ร่วมกับภาคี

การจดัการศึกษาเป็นฐานเพื่อสร้าง เครือข่ายทางการศึกษาได้

สันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จงัหวัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชายแดนภาคใต้ 3.เกิดภาคีเครือข่ายทางการ

3.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความ ศึกษาของ อบจ.ยะลา

สัมพันธ์อันดีระหว่าง อบจ.ยะลา 

กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

5. ส่งเสริมกิจกรรม 1.เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้ร่วมโครงการสามารถน า กองการศึกษาฯ

ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับโรงเรียน  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต (รร. ล าพะยาฯ)

จงัหวัด และระดับชาติ สามารถพัฒนา ประจ าวัน

2.เพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมลูกเสือ จติใจปรับปรุง

และเนตรนารี มาพัฒนาจติใจ และ พัฒนาตนเอง

ปรับปรุงพัฒนาตนเอง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ 1.เพื่อพัฒนากลไกลเสริมสร้างความ ๑. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 85  ของ 1.เกิดกลไกลเครือข่ายความร่วมมือ กองการศึกษาฯ

เพื่อสร้างความเสมอภาค เสมอภาคทางการศึกษาด้วยเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับการศึกษาและการ

ทางการศึกษาในจงัหวัดยะลา ๒. เด็กและเยาวชน ครู เกิดกระบวนการ เรียนรู้จงัหวัดยะลา

2. เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลสภาวการณ์ บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาและการ 2. เกิดระบบข้อมูลเพื่อลดการ

ความเล่ือมล้ าทางการศึกษาจงัหวัดยะลา ๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง จดัการความรู้เพื่อ เล่ือมล้ าทางการศึกษาจงัหวัดยะลา

3. เพื่อพัฒนาทักษะความคิด วิเคราะห์ ยกระดับการศึกษา 3. เกิดกระบวนการเรียนรู้

ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ ที่สามารถน าไปใช้ในการทางพัฒนา

น ามาประยุกต์ใช้ทางการศึกษา ศักยภาพสอดคล้องกับความ

ให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถของตนเอง

4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 4. เด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา

ให้แก่เด็กและเยาวชนในจงัหวัดยะลา ได้รับโอกาสทางการศึกษา

7. ส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดง ผู้น าองค์กร ภาครัฐ 500,000        500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 70 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ กองการศึกษาฯ

จดัการศึกษาศาสนาและ ความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น เอกชน พ่อค้า ประชาชน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ รู้สึกรักและหวงแหนท้องถิ่น

วัฒนธรรม และตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ ของตนเอง สามารถจดัการ

บริหารได้ตรงตามความ

ต้องการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. การพัฒนาการจดัการ 1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีความ     นักเรียน ครู บุคลากร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ 1.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

ศึกษาโดยใช้โรงเรียน คล่องตัวในการบริหารจดัการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ การศึกษาได้รับการพัฒนา (รร. ล าพะยาฯ)

เป็นฐานในการพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประชาชนในเขตบริการของ กรมฯ) กรมฯ) กรมฯ) กรมฯ) กรมฯ) มีความพึงพอใจ คุณภาพมากย่ิงขึ้น

ท้องถิ่น (SBMLD) 2. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสถาน โรงเรียนล าพะยาฯ 2. นักเรียนได้รับการพัฒนา

ศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามามีบทบาทใน คุณภาพยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

การจดัการศึกษาของโรงเรียนอย่าง สูงขึ้น

แท้จริง 3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ

3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนา ในการจดัการศึกษาจาก

ท้องถิ่นด้วยการจดัการศึกษาตลอด ชุมชนมากย่ิงขึ้น

ชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบ 4. โรงเรียนได้เป็นฐานในการ

และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

4. โรงเรียนและชุมชน สามารถแลก 5. โรงเรียนจดัการศึกษา

เปล่ียนเรียนรู้ทางด้านอาชีพอย่างมี ตลอดชีวิตทั้งในระบบ 

ประสิทธิภาพใช้ความรู้จากภูมิปัญญา นอกระบบ และการศึกษา

ท้องถิ่นและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามอัธยาศัย

สืบไป

5. คณะกรรมการสถานศึกษาและครู

มีส่วนร่วมตัดสินใจในการบริหาร

จดัการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพมาก

ย่ิงขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ นักเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 ของ 1. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย กองการศึกษาฯ

อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) นักเรียนโรงเรียน ที่สมบูรณ์แข็งแรง (รร. ล าพะยาฯ)

2. เพื่อสร้างแรงจงูใจผู้เรียนให้มีการ ล าพะยาฯ 2.. สร้างแรงจงูใจนักเรียนให้

ศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและ มีผลสัมฤทธ์ิทาง มีการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง

ทั่วถึง การเรียนที่ดีขึ้น มีคุณภาพและทั่วถึง

10. พัฒนาศักยภาพการ ครู บุคลากร และนักเรียน 800,000 800,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ประสิทธิภาพ กองการศึกษาฯ

บริหารจดัการสถานศึกษา โรงเรียนล าพะยาฯ  (อบจ.ยะลา ,  (อบจ.ยะลา ,  (อบจ.ยะลา ,  (อบจ.ยะลา ,  (อบจ.ยะลา , ในการบริหาร (รร. ล าพะยาฯ)

 - ปรับปรุงหลักสูตร  - เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) จดัการโรงเรียน  - โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน

สถานศึกษา การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของ ล าพะยาฯ ศึกษาที่สอดคล้องกับความ

ผู้เรียนและท้องถิ่น เพิ่มขึ้น ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมี  - โรงเรียนล าพะยาฯ มีระบบ

ความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ การบริหารจดัการทางการเรียน

ในการพัฒนาหลักสูตร การสอนที่มีประสิทธิภาพ

 - ค่าใช้จา่ยอินเตอร์  - เพื่อให้นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตใน  - นักเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต

เน็ตและปรับปรุงระบบ การพัฒนาความรู้และทันต่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัย

อินเตอร์เน็ตการจดัท าเว๊ปไซด์   - เป็นแหล่งเก็บข้อมูลและสืบค้นข้อมูล  - ห้องสมุดได้รับการพัฒนา

ภายโรงเรียน ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งศึกษาที่เหมาะสม

 - การพัฒนาห้องสมุด  - เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้ เด็กนักเรียนรักการอ่านมากขึ้น

ในโรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆที่

ทันสมัย

 - ส่งเสริมทักษะการใข้ภาษา  - นักเรียนสามารถรู้จกัความหมาย ฟังพูด  - นักเรียนรู้จกัความหมาย ฟังพูด

ภาษาอังกฤษ/ภาษามลายู และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้

 - การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  - พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพและมี  - นักเรียนมีศักยภาพและมี

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - การพัฒนาแหล่ง  - เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้  - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้

เรียนรู้ของโรงเรียน ในโรงเรียนที่มีคุณภาพและส่งเสริมการ ที่มีคุณภาพ

จดัการศึกษาตามอัธยาศัย

 - การรณรงค์เพื่อป้องกัน  - เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหา  - สามารถป้องกันปัญหา

ปัญหายาเสพติดใน ยาเสพติดภายในโรงเรียนและโรงเรียน ยาเสพติดภายในโรงเรียนและ

สถานศึกษา ปราศจากปัญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

 - ให้ความรู้เร่ืองเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ อันควร อบายมุขและ

อบายมุขและการทะเลาะวิวาท การทะเลาะวิวาท

 - ซ่อมแซมอาคารเรียน  -ปรับปรุงอาคารเรียนและส่วนประกอบ  -อาคารโรงเรียนล าพะยาฯ  - อาคารเรียนและส่วน

และส่วนประกอบ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น ประกอบมีสภาพที่แข็งแรง

 - ส่งเสริมกิจกรรม  - พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน  - เด็กนักเรียนรักการอ่านมากขึ้น

รักการอ่านในสถานศึกษา และมีทักษะการแสวงหาความรู้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

และน าไปสู่การใช้ชีวิตประจ าวัน

 - เสริมทักษะการเรียนรู้  - เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ทาง  - นักเรียนได้รับการเรียนรู้ด้าน

เช่น กิจกรรมสอนวงดุริยางค์ ด้านร่างกายและจติใจมีสติปัญญา ร่างกายและจติใจมีสติปัญญา

สอนพระพุทธศาสนา/ชชุมนุม และคุณธรรม

 - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เข้าใจในเร่ือง  - นักเรียนมีความรู้เข้าใจในเร่ือง

เพศศึกษาและพัฒนาการตนเองเมื่อเข้าสู่ เพศศึกษาและพัฒนาการตนเอง

วัยรุ่น เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

 - ส่งเสริมทักษะอาชีพ  -เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในอาชีพ  - นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในอาชีพ

ในท้องถิ่น มีช่องทางในการประกอบอาชีพและ มีช่องทางในการประกอบอาชีพและ

มีรายได้ระหว่างเรียน มีรายได้ระหว่างเรียน

 - รักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด  - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน  - นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านวิจยั

ด้านวิจยัเกิดการหวงแหนอาชีพและ เกดิการหวงแหนอาชีพและทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติในถื่นฐานบ้านเกิด ธรรมชาติในถื่นฐานบ้านเกิด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. เปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จกัตนเองและ ครู บุคลากร และนักเรียน 200,000 200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ กองการศึกษาฯ

สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง โรงเรียนล าพะยาฯ  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ประสบการณ์เพิ่มขึ้นน ามา (รร. ล าพะยาฯ)

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สามารถน าความรู้ พัฒนาการเรียน การสอน

2. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรของ มาประยุกต์ใช้ใน คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น

โรงเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ การปฏิบัติงาน

จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนอย่าง ที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

12. พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ วิทยากรชาวต่างชาติ 1 คน 150,000        150,000       150,000       150,000       150,000        ร้อยละ 80  ของ นักเรียนสามารถพูดส่ือสารภาษา กองการศึกษาฯ

โดยชาวต่างชาติ การพูดภาษาอังกฤษและสามารถ นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ อังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน (รร. ล าพะยาฯ)

ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารได้ ของล าพะยาประชานุเคราะห์ สามารถพูดและใช้ ได้

ภาษาอังกฤษในการ

ติดต่อส่ือสารได้

13. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.เพื่อตกแต่งให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 100,000 150,000  -  -  - โรงเรียนมีภูมิทัศน์ 1.สภาพแวดล้อมภายใน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนล าพะยาฯ ที่ร่มร่ืนสวยงามย่ิงขึ้น ให้สวยงามเหมาะสมเป็น (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ที่สวยงาม เพิ่มขึ้น โรงเรียนร่มร่ืนสวยงาม (รร. ล าพะยาฯ)

2.เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย สถานศึกษา 2.สามารถให้บริการด้าน

ความพึงพอใจแก่ผู้มาเยือนและติด อาคารสถานที่แก่นักเรียน

ต่อราชการโดยทั่วไป อย่างดีและทั่วถึง

3.เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

เพิ่มขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14. การจดัการศึกษาต้ังแต่ เพื่อให้โรงเรียนล าพะยาฯ มีงบประมาณ นักเรียนโรงเรียนล าพะยา 750,000        750,000       750,000       750,000       750,000        ร้อยละ 95 ของ โรงเรียนล าพะยาฯ กองการศึกษาฯ

ระดับอนุบาลจนจบ เพียงพอในการจดัการศึกษา ประชานุเคราะห์ (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, นักเรียนล าพะยา มีงบประมาณเพียงพอในการ (รร. ล าพะยาฯ)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน  และมีมาตรฐาน กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) ประชานุเคราะห์ จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - จดัการเรียนการสอน การศึกษาเดียวกัน ได้รับการจดัสรร (รายหัว) มีมาตรฐานการ

 - เคร่ืองแบบนักเรียน การจดัการศึกษา ศึกษาเดียวกัน

 - หนังสือเรียน ขั้นพื้นฐาน

 - อุปกรณ์การเรียน

 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

15. ตลาดนัดวิชาการเพื่อ เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 60 ของ นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อใน กองการศึกษาฯ

การแนะแนว การจดัการศึกษาของโรงเรียนล าพะยาฯ และนักเรียน ในเขตพื้นที่  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) นักเรียนในเขต โรงเรียนล าพะยาฯ เพิ่มขึ้น (รร. ล าพะยาฯ)

ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ใกล้เคียง  พื้นที่ใกล้เคียง

ตัดสินใจเลือก

เรียนต่อที่โรงเรียน

ล าพะยาฯ

16. พัฒนาศักยภาพครูและ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และ ครู บุคลากรทางการศึกษา 100,000        100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของ 1. ครูและบุคลากรมีความรู้ กองการศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โรงเรียนล าพะยาประชา (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, ผู้ที่เข้าร่วม เพิ่มขึ้นน าความรู้มาปรับปรุง (รร. ล าพะยาฯ)

 - กิจกรรมการเข้าร่วม 2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มี นุเคราะห์ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) โครงการ ในการท างานและการสอน

ประชุมสัมมนา ความรู้ความสามารถ มีความพึงพอใจ 2.ครูบุคลากรมีขวัญและ

 - กิจกรรมการศึกษาดูงาน 3. เพื่อให้ครูและบุคลากรน าความรู้ ก าลังใจและมีความก้าวหน้า

 - กิจกรรมอบรม มาพัฒนาปรับปรุงการท างานและ 3.ครูและบุคลากรมีคุณธรรม

 -  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมครู จดักิจกรรมการเรียนการสอน จริยธรรม

และบุคลากรฯ
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17. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 1.เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยี ครู และบุคลากร 200,000        200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 90 ของ 1.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี กองการศึกษาฯ

เพื่อจดัการเรียนการสอน และข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้ ทางการศึกษา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียน ครู และข้อมูลสารสนเทศที่ (รร. ล าพะยาฯ)

และการบริหารจดัการ สมบูรณ์และเป็นปัจจบุัน และบุคลากร สมบูรณ์และเป็นปัจจบุัน

2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ได้รับประโยชน์ 2. โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่พร้อม

โรงเรียนให้พร้อมในการใช้งาน จากการพัฒนา ในการใช้งานบริหารจดัการ

บริหารจดัการ ระบบเทคโนโลยี และจดัการเรียนการสอน

3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติการ สารสนเทศ 3. โรงเรียนมีเครือข่ายการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดั ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเรียนการสอน เพื่อการจดัการเรียนการสอน

4. เพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสารสนเทศ 4. โรงเรียนมีแหล่งเก็บข้อมูล

ของโรงเรียนให้เป็นปัจจบุัน และสืบค้นสารสนเทศของ

5. เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลในด้าน โรงเรียนที่เป็นปัจจบุัน

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ

ครูและนักเรียน

18. จดัท าศูนย์เรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้และเฉลิมพระเกียรติ ครู บุคลากรทางการศึกษา 250,000         -  -  -  - ร้อยละ ๘๕ ของ นักเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ กองการศึกษาฯ

*** 1 เฉลิมพระเกียรติ นักเรียนโรงเรียนล าพะยา (เงินอุดหนุน/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ครู บุคลากรทางการศึกษา (รร. ล าพะยาฯ)

ประชานุเคราะห์ อบจ.ยะลา) มีความพึงพอใจ เยาวชน ประชาชน ได้เรียนรู้

และร่วมเฉลิมพระเกียรติ
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19. พัฒนาระบบการบริหาร 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การ จดัหาและพัฒนาระบบ 900,000         -  -  -  - ร้อยละ 80 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดยะลา กองการศึกษาฯ

***๖ จดัการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ บริหาร ส่วนจงัหวัดยะลา มีการจดัหาและ การบริหารจดัการศึกษา (กรมส่งเสริมฯ)  การบริหารจดัการ มีระบบการบริหารจดัการศึกษา (รร. ล าพะยาฯ)

ขององค์การบริหารส่วน พัฒนา ระบบการบริหารจดัการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์กองการ ศึกษาผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบเครือข่าย

จงัหวัดยะลาเพื่อเข้าสู่ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ศึกษาฯ และโรงเรียน อิเล็กทรอนิกส์ของ อินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ มีความ

ประเทศไทย 4.0 ประจ าปี  4.0 ประจ าปี งบประมาณ 2561 ล าพะยาฯ  สังกัดองค์การ โรงเรียนล าพะยาฯ  เร็วสูงมีศักยภาพและมีความพร้อม

งบประมาณ พ.ศ.2561 2. เพื่อจดัหาและพัฒนานวัตกรรมการ บริหารส่วนจงัหวัดยะลา กับกองการศึกษาฯ ในการบริหารจดัการศึกษาเพื่อเข้าสู่

บริหารจดัการศึกษาผ่านระบบ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย สังกัดองค์การบริหาร ประเทศไทย 4.0 

อิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้งด้าน ส่วนจงัหวัดยะลา 

บริหารวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป มีฐานข้อมูลครบถ้วน

ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหาร ครอบคลุมเนื้อหา

งบประมาณ อันจะน าไปสู่ การปฏิรูป

การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

(New Economy Model) 

ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

20. ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กนักเรียนให้ นักเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ  -  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๕ ของ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม กองการศึกษาฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและพัฒนา  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ และพัฒนานักเรียนและเยาวชน (รร. ล าพะยาฯ)

นักเรียน เยาวชนในระดับโรงเรียน จงัหวัด มีความพึงพอใจ ในระดับโรงเรียน จงัหวัด ภาค

ภาคและระดับประเทศ และระดับประเทศได้
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21. พัฒนาการเรียนการสอน 1. เพื่อสนองแนวพระราชด าริ นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส 3,000,000      -  -  -  - ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. สนองแนวพระราชด าริ กองแผนฯ

# ๑ นักเรียนผู้ด้อยโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผู้พิการ ในพื้นที่ (อบจ.ยะลา) มีความพึงพอใจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผู้พิการตามแนวพระราชด าริ สยามบรมราชกุมารี(Day Care) จงัหวัดยะลา ร้อยละ 90 สยามบรมราชกุมารี(Day Care)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่

สยามบรมราชกุมารี นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้ได้รับ นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 

(Day Care) การพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

(อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ และทั่วถึงครอบคลุม อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

เขตการศึกษา ๒ จงัหวัดยะลา) 3.เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการรุนแรง ครอบคลุม

ตามบ้านได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียม 3. ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการรุนแรง

กันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ตามบ้านได้รับสิทธิและโอกาสที่

ในทุกรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็ม เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนา

ศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยรับบริการ การเรียนรู้ในทุกรูปแบบที่เหมาะสม

ทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพและทักษะ อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล

การด ารงชีวิต โดยรับบริการทางการศึกษาพัฒนา

4. เพื่อให้ครอบครัวและ อปท.เกิดความ ศักยภาพและทักษะการด ารงชีวิต

ตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ 4.ครอบครัวและ อปท.เกิดความ

ถูกต้องในเร่ืองการจดัการศึกษาส าหรับ ตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ การดูแล และ เจตคติที่ถูกต้องในเร่ืองการจดัการ

พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย

โอกาสและผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน
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22. ส่งเสริมการจดักระบวนการ เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอด  - สร้างฐานการเรียนรู้ 400,000        100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของ นักเรียนและชุมชนได้รับ กองการศึกษาฯ

***8 เรียนการสอนการบริหารตาม ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 7 ฐาน (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ นักเรียนและชุมชน ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง (รร. ล าพะยาฯ)

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ให้แก่นักเรียน และชุมชน กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) ประชาชนในพื้นที่ น าไปปรับใช้ในชีวิตครอบครัว

"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ และพื้นที่ใกล้เคียง และชุมชน

"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ได้ใช้ประโยชน์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

23. ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน นักเรียนระดับชั้นอิสลาม  - 400,000       400,000       400,000       400,000        ร้อยละ 80 ของ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในการ กองการศึกษาฯ

ให้แก่เด็กและเยาวชนใน เห็นคุณค่าในการปฏิบัติศาสนกิจตาม ศึกษาตอนปลายจาก (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา

จงัหวัดยะลา หลักศาสนาอิสลาม  ส่งเสริมทักษะ ศูนย์การศึกษาตอนปลาย กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) กรมส่งเสริม) มีความพงึพอใจ อิสลาม มีทักษะด้านภาษา 

ด้านภาษา เกิดการเรียนรู้เท่าทันการ จากศูนย์การศึกษาอิสลาม เกิดการเรียนรู้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)/ เปล่ียนแปลงและสร้างความ

ระหว่างเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนทั่วไป สัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน

จ านวน ๑๐๐ คน

24. จดัท ากระดาษไวท์บอร์ด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน กระดาษไวท์บอร์ดขนาด  -  - 187,785        -  - ร้อยละ ๙๐ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน กองการศึกษาฯ

***8 ที่เหมาะสม สามารถใช้เป็นส่ือการเรียน ประมาณ ๖.๐๐X๑.๒๐ เมตร (อบจ.ยะลา) ของการมีส่ือ มีความเหมาะสม สามารถใช้เป็น (รร. ล าพะยาฯ)

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมชานอ้อยหุ้มผ้าข้างละ การเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนได้อย่างมี

๑.๐๐ เมตร พร้อมติดต้ัง ที่เหมาะสม ประสิทธิภาพ

จ านวน ๑๓ ชุด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25. ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต  -  - 2,750,000      -  - โรงเรียนมีร้ัว โรงเรียนมีความเป็นระเบียบ กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ยาว ๗๗๓ เมตร (อบจ.ยะลา) ที่ได้มาตราฐาน เรียบร้อย (รร. ล าพะยาฯ)

ที่เหมาะสม ประสิทธิภาพ

26. ก่อสร้างซุ้มหน้าอาคารเรียน เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า ก่อสร้างซุ้มหน้าอาคาร  -  - 1,700,000      -  - ร้อยละ 80 ของ โรงเรียนมีภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า กองการศึกษาฯ

และกั้นห้องเรียนอาคาร โรงเรียนสามารถสร้างความประทับใจ ขนาด ๑๐.๐๐ X ๘.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา) ผู้เข้ามาเย่ียมชม สวยงามสามารถสร้างความประทับใจ (รร. ล าพะยาฯ)

อเนกประสงค์ แก่ผู้มาเยือนโรงเรียน พร้อมกั้นห้องอาคาร มีความพึงพอใจ แก่ผู้มาเยือนโรงเรียน

อเนกประสงค์

27. การวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้โรงเรียนมีบ่อพักน้ า ส าหรับกักเก็บ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 1,200,000      -  - ร้อยละ 90 ของ โรงเรียนมีบ่อพักน้ า ส าหรับกักเก็บ กองการศึกษาฯ

พร้อมบ่อพักและลานคอนกรีต น้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภค พร้อมบ่อพักความยาว (อบจ.ยะลา) นักเรียน ครู น้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภค (รร. ล าพะยาฯ)

๑๒๔ เมตร และลาน และบุคลากร

คอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ได้รับประโยชน์

๔๘๐ ตารางเมตร

28. ก่อสร้างระบบกรองน้ าและ เพื่อให้โรงเรียนมีบ่อพักน้ า ส าหรับกักเก็บ ก่อสร้างระบบกรองน้ าและ  -  - 1,200,000      -  - ร้อยละ 90 ของ โรงเรียนมีบ่อพักน้ า ส าหรับกักเก็บ กองการศึกษาฯ

***8 ถังน้ าใต้ดิน น้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภคที่สะอาด ถังน้ าใต้ดิน (อบจ.ยะลา) นักเรียน ครู น้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภคที่สะอาด (รร. ล าพะยาฯ)

และถูกหลักอนามัย ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร และบุคลากร และถูกหลักอนามัย

ได้รับประโยชน์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29. ก่อสร้างหลังคาคลุม เพื่อยืดอายุการใช้งานเคร่ือง ก่อสร้างหลังคาขนาด  -  - 187,785        -  - ร้อยละ 90 ของ เคร่ืองออกก าลังกายมีอายุการใช้งาน กองการศึกษาฯ

***8 เคร่ืองออกก าลังกาย ออกก าลังกาย ๑๖.๐๐X ๒๐.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา) นักเรียน ครู ยืดยาวขึ้น (รร. ล าพะยาฯ)

และบุคลากร

ได้รับประโยชน์

30. ก่อสร้างห้องน้ า เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน ก่อสร้างห้องน้ าขนาด ๖ ห้อง  -  - 3,000,000      -  - ร้อยละ 90 ของ โรงเรียนมีห้องน้ าที่เพียงพอต่อ กองการศึกษาฯ

ครูและผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ และ ๑ ห้องน้ าผู้พิการ (อบจ.ยะลา) นักเรียน ครู การให้บริการให้กับนักเรียน (รร. ล าพะยาฯ)

แยกชายหญงิ บุคลากรและผู้เข้ามา ครูและผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ

จ านวน ๒ หลัง ติดต่อราชการ

ได้รับประโยชน์

31. เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ครู บุคลากรทางการศึกษา  -  - 50,000         50,000         50,000          นักเรียนครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร กองการศึกษาฯ

ตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญา ผู้บริหารโรงเรียน (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของหลัก (รร. ล าพะยาฯ)

เศรษฐกิจพอเพียงและน ามาปรับใช้กับ นักเรียนโรงเรียนล าพะยา หลักปรัชญาเศรษฐกจิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน ามา

ชีวิตประจ าวันได้ ประชานุเคราะห์ พอเพียง ร้อยละ ๙๐ ปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้

32. สถานศึกษาพอเพียง เพื่อขับเคล่ือนการน าหลักปรัชญา ครู บุคลากรทางการศึกษา  -  - 50,000         50,000         50,000          นักเรียนครู ผู้บริหาร โรงเรียนขับเคล่ือนและน้อมน าหลัก กองการศึกษาฯ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมการเรียนแบบ ผู้บริหารโรงเรียน (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) มีความรู้ความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ (รร. ล าพะยาฯ)

บูรณาการและเพื่อรองรับการประเมิน นักเรียนโรงเรียนล าพะยา หลักปรัชญาเศรษฐกจิ ในการเรียนการสอนและเป็นสถาน

เป็นสถานศึกษาพอเพียงของท้องถิ่น ประชานุเคราะห์ พอเพียง ร้อยละ ๙๐ ศึกษาพอเพียงแบบอย่างของท้องถิ่น

33. โลกสีเขียว เพื่อให้นักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา  -  - 60,000         60,000         60,000          นักเรียนครู ผู้บริหาร เนักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯ

ผู้บริหารโรงเรียน ตระหนักถึงความส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียน (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) (กรมส่งเสริม) บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ตระหนักถึงความส าคัญ (รร. ล าพะยาฯ)

ของทรัพยากรธรรมชาติรักและห่วงแหน นักเรียนโรงเรียนล าพะยา มีใจรักหวงแหน ของทรัพยากรธรรมชาติรัก

ให้คงอยู่ต่อไป ประชานุเคราะห์ ทรัพยากรธรรมชาติ และหวงแหนให้คงอยู่ต่อไป

ร้อยละ ๙๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34. ส่งเสริมการสอนอ่านภาษา 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ครู/อาสาสมัคร ที่สอนใน 600,000        600,000       700,000       700,000       700,000        ร้อยละ 80 ของ 1.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความ กองการศึกษาฯ

อาเซียน ความเข้าใจภาษาอาเซียน และสามารถ โรงเรียนตาดีกา บุคลากร (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม เข้าใจในเร่ืองภาษาอาเซียน

อ่านออก เขียนได้ มีทักษะในการใช้ ในหน่วยงานภาครัฐ โครงการ ดีย่ิงขึ้น

ภาษาเพิ่มขึ้น ภาคเอกชน และประชาชน มีความพึงพอใจ 2. ผู้เข้าอบรมสามารถอ่าน

2.สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ ในพื้นที่จ านวน 200 คน ออกเขียนได้ในภาษาอาเซียน

ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน และ 3. สังคมมีความเข้มแข็ง 

ผู้สนใจ ได้อย่างถูกต้อง มีความรักความสามัคคีมี

3. เพื่อฟื้นฟูภาษาท้องถิ่นในสังคม ความสมานฉันท์และเกิด

ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม หน่วยงานรัฐและประชาชน

ท้องถิ่นของจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่

35. จดัสร้างฐานการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรม  - สร้างฐานการเรียนรู้  - 200,000       200,000       200,000        - ร้อยละ 80 ของ โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ กองการศึกษาฯ

ลูกเสือของโรงเรียน ลูกเสือ - เนตรนารีของโรงเรียน ด้านลูกเสือ - เนตรนารี  (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นศูนย์อ านวยการ ลูกเสือ - (รร. ล าพะยาฯ)

ล าพะยาฯ ล าพะยาประชานุเคราะห์และ จ านวน 8 ฐาน มีความพึงพอใจ เนตรนารี ให้แก่โรงเรียน

โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ในพื้นที่ใกล้เคียง

36. ส่งเสริมนวัตกรรม 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการ - 500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ กองการศึกษาฯ

การศึกษาครูสอนดี ใช้ส่ือและเทคโนโลยี มาบูรณาการ ศึกษาจงัหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา)  ของผู้เข้าร่วม ส่ือและเทคโนโลยีมาบูรณาการ

จงัหวัดยะลา ในการจดัการเรียนรู้ โครงการ ในการจดัการเรียนรู้

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทาง มีความพึงพอใจ

การศึกษาคิดค้นสร้างสรรค์ ประดิษฐ์

นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

รวม 36 โครงการ 10,630,000 7,430,000 18,145,570 7,925,000 7,725,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔    การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ทีย่ั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยะลา :  ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
        ยุทธศาสตร์ที ่4  การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ก่อสร้างร้ัวก าแพงสุสาน เพื่อเป็นการจดัระเบียบหรือสร้าง ร้ัว คสล.ยาว  420  เมตร 1,500,000               -           -          -          - ร้อยละ ๙๕ ของ เพื่อเป็นการจดัระเบียบหรือสร้าง กองช่าง

***1 บ้านท่าวัง หมู่ที่ ๔ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ สูง ๑.๖๐ เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในต าบล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ

ต าบลพร่อน สุสานและเป็นการคุ้มครองดูแลรักษา และต าบลใกล้เคียง สุสานและเป็นการคุ้มครองดูแลรักษา

อ าเภอเมืองยะลา ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของ มีความพึงพอใจ ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของ

จงัหวัดยะลา แผ่นดินซ่ึงสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน แผ่นดินซ่ึงสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ของประชาชนในท้องถิ่นในการประกอบ ของประชาชนในท้องถิ่นในการประกอบ

กิจการด้านการศาสนา กิจการด้านการศาสนา

2. ก่อสร้างร้ัวก าแพงสุสาน เพื่อเป็นการจดัระเบียบหรือสร้างความ ร้ัว คสล. ยาว ๕๒๐ เมตร  - 1,250,000     -  - ร้อยละ ๙๕ ของ เพื่อเป็นการจดัระเบียบหรือสร้าง กองช่าง

***๘ บ้านรามัน  หมู่ที่ ๑ เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณสุสานและ สูง ๑.๖๐ เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในต าบล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ

ต าบลกายูบอเกาะ  เป็นการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สิน กรมส่งเสริม) และต าบลใกล้เคียง สุสานและเป็นการคุ้มครองดูแลรักษา

อ าเภอรามัน  จงัหวัดยะลา อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน มีความพึงพอใจ ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของ

ซ่ึงสงวนไว้เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกัน แผ่นดินซ่ึงสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ของประชาชนในท้องถิ่นในการประกอบ ของประชาชนในท้องถิ่นในการประกอบ

กิจการด้านการศาสนา กิจการด้านการศาสนา

รวม ๒ โครงการ 1,500,000    1,250,000   -              -              -               
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ส่งเสริมกีฬานักเรียน 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ 250,000        250,000       250,000       250,000       250,000        ร้อยละ 90 นักเรียนมีทักษะ มีความรัก กองการศึกษาฯ

ให้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนได้ ความสามัคคีและเห็นคุณค่า (รร. ล าพะยาฯ)

สู่ความเป็นเลิศตามความถนัด รับการพัฒนา ของการเล่นกีฬามีสุขภาพ

อย่างเต็มศักยภาพ ที่แข็งแรง สามารถป้องกันการ

2. เพื่อให้รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิด ติดยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน

ประโยชน์ไม่ฝักใฝ่อบายมุข

และส่ิงเสพติดทั้งปวง

2.  "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ" 1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จงัหวัดยะลา เด็กพิเศษ และเด็กด้อย 700,000        700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เด็กพิเศษ และด้อยโอกาส กองการศึกษาฯ

ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กพิเศษ โอกาสในพื้นที่จงัหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  

และเด็กด้อยโอกาส  ให้ได้รับ โครงการ จติใจสติปัญญาที่ดีและสามารถ

การดูแลเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ มีความพึงพอใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2.เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษ 2. พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่มี

ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  จติใจ ส่วนเกี่ยวข้องเกิดขวัญและ

สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ก าลังใจในการดูแลเด็กพิเศษและ

ได้อย่างมีความสุข เด็กด้อยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. แข่งกีฬาอบจ.คัพภาคใต้ 1.เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัย ผู้บริหาร ส.อบจ.ยะลา 1,600,000 1,600,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ กองการศึกษาฯ 

ที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าราชการ ลูกจา้ง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม แข็งแรงเกิดความสามัคคี

2.เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง พนักงานจา้ง อบจ.ยะลา โครงการ ระหว่างกัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด และแลก มีความพึงพอใจ 2. เกิดความสัมพันธไมตรีอันดี

เปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างกัน

การท างาน และเกิดการประสานงาน 3 เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุด 4 เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ต่อประชาชน ในจงัหวัดเจา้ภาพ

3.เพื่อประชาสัมพันธ์ อบจ.ยะลา

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติดี นักเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ 60,000         60,000         60,000          ร้อยละ 80 ของ ๑.นักเรียนมีความประพฤติดี กองการศึกษาฯ

นักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รร. ล าพะยาฯ)

๒. เพื่อสร้างจติส านึกความเป็นคนดี โครงการ ๒. นักเรียนมีจติส านึกความเป็น

มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติและ มีความพึงพอใจ คนดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย 

ยึดหมั่นตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติและยึดหมั่นตามหลัก

๓.เพื่อให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตใน ศาสนาที่ตนนับถือ

สังคมอย่างมีความสุข ๓.นักเรียนสามารถด ารงชีวิตใน

๔.เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ประเพณ๊ สังคมอย่างมีความสุข

วัฒนธรรมไทยให้สืบทอดต่อไป ๔.เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ประเพณ๊

วัฒนธรรมไทยให้สืบทอดต่อไป
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. อบจ.ยะลา กีฬาสัมพันธ์ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์ ผู้บริหาร ส.อบจ.ยะลา 1,500,000     1,500,000    1,950,000     1,950,000     1,950,000     ร้อยละ 80 ของ 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

 - กีฬา อบจ.ยะลาสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ โดยใช้กีฬาเป็นส่ือระหว่าง ข้าราชการลูกจา้ง และ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม และเจา้หน้าที่ ในหน่วยงาน

มวลชน เด็ก เยาวชน ประชาชน และหน่วยงาน  พนักงานจา้ง ของอบจ. โครงการ ราชการจงัหวัดยะลา มีสุขภาพ

 - การแข่งขันกีฬาเด็ก ราชการ ท าให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่  ยะลาและหน่วยงานต่าง ๆ มีความพึงพอใจ ที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ าใจ

เยาวชน และประชาชน จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จงัหวัดยะลา เด็ก เป็นนักก๊ฬา

 - การแข่งขันบาสเกตบอล 2. เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และ เยาวชนและประชาชน 2.เกิดความสามัคคีและความ

อบจ.ยะลา ประชาชน มีความสนใจในการเล่นกีฬา ในจงัหวัดยะลา สัมพันธ์อันดีในกลุ่มเด็ก เยาวชน

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และใช้เวลาว่าง ประชาชน และหน่วยงานราชการ

ให้เกิดประโยชน์ ในจงัหวัดยะลา

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3. ลดปัญหาการติดยาเสพติด

หน่วยงานต่าง ๆ ของเด็ก เยาวชน และประชาชน

4. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของ ในพื้นที่จงัหวัดยะลา

หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมเสวนาแลกเปล่ียน 4. เกิดความสามัคคีและความ

ความคิดเห็นโดยใช้การกีฬาเป็นส่ือกลาง ร่วมมืออันดีระหว่างบุคลากร

แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช้การกีฬา ในหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน

เป็นส่ือกลาง 5. ส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ของจงัหวัดยะลา

 - 263 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติ ผู้น าทางศาสนาและ 1,100,000     1,100,000    1,100,000     1,100,000     1,100,000     ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ กองการศึกษาฯ

การบริหารจดัการ กิจกรรมด้านศาสนาได้รับการพัฒนา ผู้เกี่ยวข้อง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม น าความรู้และประสบการณ์ที่

ศาสนสถาน ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ โครงการ ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ

(วัด,มัสยิด,ศาลเจา้,โบสถ)์ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจดั มีความพึงพอใจ ด าเนินงาน

การด้านศาสนาของผู้น าศาสนาให้มี 2.การบริหารจดัการด้านศาสนา

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ของผู้น าศาสนามีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น

7. มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 1 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและ  เด็กและเยาวชนจากศูนย์ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เด็กและเยาวชน มีการแลก กองการศึกษาฯ

  การกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน การศึกษาอิสลามประจ า (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม เปล่ียนเรียนรู้ และได้รับ

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอน  มัสยิด (ตาดีกา) โครงการ ประสบการณ์

ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด มีความพึงพอใจ 2. เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง

(ตาดีกา) ใน 5 จงัหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้เป็นประโยชน์

ท ากิจกรรมร่วมกัน 3 ลดช่องว่างความไม่เข้าใจ

3. เพื่อฝึกให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้ กันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

การอยู่ร่วมกันในสังคม และสถาบันการศึกษา (ตาดีกา)

4 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความ 4. สร้างความสามัคคีในหมู่เด็ก

สัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและสถาบัน และเยาวชนท าให้ชุมชนมี

การศึกษา ความเข้มแข็ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 1.เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี เด็ก เยาวชน ประชาชน 100,000        100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของ 1. เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษาฯ

ประเพณี วัฒนธรรมและ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ในพื้นที่จงัหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม เกิดความรักในขนบธรรมเนียม รร.ล าพะยาฯ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดไป นักเรียน ครู บุคลากร โครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ โรงเรียนล าพะยาฯ มีความพึงพอใจ ของตนเอง

ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรม 2. ขนบธรรมเนียมประเพณี

3.เพื่อปลูกจติส านึกให้รักในศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนภูมิปัญญา คงอยู่ตลอดไป

ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

9. รอมฎอนสัมพันธ์ 1. เพื่อท านุบ ารุงศาสนาอิสลามโดย เด็ก เยาวชน ประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ชาวไทยมุสลิมร่วมปฏิบัติ กองการศึกษาฯ

การสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการ ผู้น าศาสนาและผู้สนใจ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม ศาสนกิจในเดือนรอมฎอน

อิสลามของประชาชนท้องถิ่น ในพื้นที่จงัหวัดยะลา โครงการ 2. สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวไทย มีความพึงพอใจ ประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่าง

มุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจในเดือน มีความสุข

รอมฎอนของท้องถิ่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10. ทดสอบการอ่านอัลกุรอาน 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ เด็ก เยาวชนและประชาชน 600,000        600,000       900,000       900,000       900,000        ร้อยละ 80 ของ 1. เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษาฯ

ประชาชนได้น าหลักค าสอนจาก ในจงัหวัดยะลาและจงัหวัด (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม ได้น าหลักธรรมค าสอนทาง

อัลกุรอานมาใช้ในการด าเนินชีวิต ใกล้เคียง โครงการ ศาสนามาใช้ในการด าเนิน

ประจ าวัน มีนิสัยรักการอ่านอัลกุรอาน มีความพึงพอใจ ชีวิตประจ าวัน และเข้าใจใน

และเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของ หลักศาสนา

ศาสนา 2. เด็ก เยาวชนและประชาชน

2.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี มีนิสัยรักการอ่านอัลกรุอานและ

ระหว่างภาครัฐกับประชาชน เข้าใจในหลักศาสนาและ

และสนองนโยบายของรัฐบาลในการ สามารถพัฒนาตนเองตาม

เสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม วิถีชีวิตได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการทดสอบ

การอ่านอัลกุรอานระดับประเทศ

4.เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้

กับประชาชนในจงัหวัดยะลา

11. ส่งเสริมการจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน 300,000        300,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษาฯ

ทางศาสนา วันส าคัญทางศาสนาของทุกศาสนา  ในจงัหวัดยะลา โดยจดั (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม ปฏิบัติศาสนกิจและสืบทอด

เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิม กิจกรรมเช่น วันส าคัญ โครงการ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ได้จดักิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาอิสลาม ทางศาสนา มีความพึงพอใจ ให้กับเด็ก เยาวชน และ

ชาวไทยพุทธร่วมจดักิจกรรม ประชาชนในพื้นที่

วันส าคัญทางศาสนาพุทธ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12. อบรมการสอนอ่าน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอัลกุรอาน ประชาชนที่สนใจในพื้นที่ 1,300,000 1,300,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสอน กองการศึกษาฯ

อัลกุรอานระบบกีรออาตี และสามารถเพิ่มทักษะการสอนอ่าน จงัหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม อ่านอัลกุรอานได้อย่างมี

อัลกุรอานให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้า โครงการ ประสิทธิภาพ มีทักษะการสอน

รับการอบรม มีความพึงพอใจ ที่มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนการสอนกีรออาตี

ที่มีคุณภาพ

13. การพัฒนาศักยภาพเด็ก 1. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 800,000 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง กองการศึกษาฯ

และเยาวชน และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการ จงัหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วม คนดี อยู่ในสังคมได้อย่าง

ด ารงชีวิต โครงการ มีความสุข

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ มีความพึงพอใจ 2. เกิดสังคมที่เป็นสุขอย่างย่ังยืน

การเรียนรู้และการปรับตัว สามารถ 3. เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์

รู้เท่าทันการเปล่ียนเปลงของโลก

 สามารถใช้แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ 

เพื่อพัฒนาตนเองสังคม สามารถปรับตัวได้

มีมนุษย์สัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้เป็นอย่างดี

3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จกัใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬาหรือกิจกรรม

ที่เหมาะสม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14. แข่งขันกีฬาเพื่อความเป็น 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 600,000        600,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของ 1. นักกีฬามีขวัญก าลังใจใน กองการศึกษา

เลิศระดับชาติ เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมเชียร์กีฬา การฝึกซ้อม

(อุดหนุนสมาคมกีฬา 2. เพื่อให้นักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมและ จงัหวัดยะลา มีความพึงพอใจ 2. นักกีฬาสามารถสร้างชื่อ

แห่งจงัหวัดยะลา) มีความสามารถย่ิงขึ้น เสียงให้กับจงัหวัดยะลา

3. นักกีฬาสามารถประสบความส าเร็จ 3. นักกีฬาได้รับชัยชนะและ

ในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับ ได้รับเหรียญรางวัลเพิ่มมากขึ้น

ภาคและระดับชาติ 4. นักกีฬาของจงัหวัดยะลาที่

4. นักกีฬาในระดับเยาวชน ประชาชน มีความสามารถก้าวขึ้นไปสู่

หันมาสนใจฝึกซ้อมกีฬามากย่ิงขึ้นและ นักกีฬาอาชีพในอนาคต

สามารถก้าวไปสู่กีฬาอาชีพได้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15. พัฒนาศักยภาพของเด็กและ 1.เพื่อให้นักเรียนได้เก็บตัวฝึก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 500,000        500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของ 1. นักกีฬามีขวัญก าลังใจใน กองการศึกษา

***8 เยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ ซ้อมและมีความสามารถย่ิงขึ้น และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ การฝึกซ้อม

#8 ทางด้านกีฬา 2.นักกีฬาสามารถประสบ จงัหวัดยะลา มีความพึงพอใจ 2. นักกีฬาสามารถสร้างชื่อ

(อุดหนุนสมาคมกีฬา ความส าเร็จในการเข้าร่วมการ เสียงให้กับจงัหวัดยะลา

แห่งจงัหวัดยะลา) แข่งขันทั้งในระดับภาคและ 3. นักกีฬาได้รับชัยชนะและ

ระดับชาติ ได้รับเหรียญรางวัลเพิ่มมากขึ้น

3.สามารถสร้างขวัญก าลังใจให้ 4. นักกีฬาของจงัหวัดยะลา

กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่มีความสามารถก้าวขึ้นไปสู่

4.นักกีฬาทั้งระดับเยาวชนและ นักกีฬาอาชีพในอนาคต

ประชาชนมาสนใจฝึกซ้อมกีฬามากย่ิงขึ้น

5.นักกีฬาของจงัหวัดยะลา

สามารถก้าวขึ้นไปสู่กีฬาอาชีพได้

16. สืบสานจารีตประเพณีของ 1.เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจนี 150,000        150,000       150,000       150,000       150,000        ร้อยละ 80 ของ 1.สร้างขวัญและก าลังใจ กองการศึกษา

คนไทยเชื้อสายจนี ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และผู้ที่สนใจในจงัหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนความเชื่อมั่นของคน

(อุดหนุนมูลนิธิตุ้ยบ่วย 2.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น มีความพึงพอใจ ในท้องถิ่น

เต็งเนี่ยงศาลเจา้แม่ ได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 2.ประชาชนสามารถประกอบ

ทับทิมยะลา) ที่นับถือได้อย่างเสรี พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนเอง

3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ นับถือได้อย่างเสรีและเป็นการ

ท่องเที่ยวในจงัหวัดยลา สืบสานประเพณ๊วัฒนธรรม

ที่ดีงามและเป็นภาพลักษณ์

ที่ดีงามของจงัหวัดยะลา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17. ประเพณีแห่พระลุยไฟ 1.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ ประชาชนไทยเชื้อสายจนี 150,000        150,000       150,000       150,000       150,000        ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนในจงัหวัดยะลา กองการศึกษา

 -อุดหนุนมูลนิธิเจา้แม่ ขนมธรรมเนียมประเพณีของ และผู้ที่สนใจในจงัหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และจงัหวัดใกล้เคียงเกิดความ

ล้ิมกอเหนี่ยวจงัหวัดยะลา ชาวจนีให้สืบทอดต่อชนรุ่นหลัง และจงัหวัดใกล้เคียง มีความพึงพอใจ สนใจ ภาคภูมิใจและร่วม

 -อุดหนุนมูลนิธิพระโพธิสัตว์ 2.เกิดการยึดเหนี่ยวทางจติใจ  -  - 150,000       150,000       150,000        อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

อวโลกิเตศวรจงัหวัดยะลา รวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวไทยใน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย

จงัหวัดยะลาและจงัหวัดใกล้เคียง เชื้อสายจนีให้คงอยู่สืบไป

3.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีงาม

และส่งเสริมการท่องเที่ยวใน และเป็นการประชาสัมพันธ์

จงัหวัดยะลา การท่องเที่ยวจงัหวัดยะลา

รวม 17  โครงการ 11,350,000  11,350,000 10,710,000  10,710,000  10,710,000  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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    แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ทุนการศึกษายะลา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อย 330,000        330,000       330,000       330,000       330,000        ร้อยละ 90 ของ 1.นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อย กองการศึกษาฯ

รักในหลวง ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสในการได้รับ โอกาสในพื้นที่จงัหวัดยะลา  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ โอกาส ได้มีทุนการศึกษาซ่ึง

การศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาขั้น มีความพึงพอใจ สามารถพัฒนาตนเองได้

พื้นฐานถึงระดับปริญญาตรี 2.เป็นการสนองต่อนโยบาย

การปฏิบัติงานของจงัหวัด

ยะลา

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง

การเรียนที่ดีขึ้น

รวม จ านวน 1 โครงการ 330,000     330,000    330,000     330,000     330,000     
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยะลา  :  การส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ว การค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่วและอัตลักษณ์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. มหกรรมรักษ์รถ-รักยะลา 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ยะลา ประชาชนใน จ.ยะลา และ 2,500,000   2,500,000    -   -   - ร้อยละ 70 ของ 1. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว กองคลัง

2. เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนและ นักท่องเที่ยวจากจังหวัด (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชนที่เข้าร่วม ใน จ.ยะลาเพิ่มมากขึ้น เป็นการ
ประชาชนในจังหวัดได้มีโอกาส ใกล้เคียง/ชาวต่างประเทศ โครงการมีจิตส านึก กระตุ้นเศรษฐกิจ
ท ากิจกรรมร่วมกับ อบจ.ยะลา และจดป้าย 2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
3. เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชน ทะเบียนรถ และประชาชนมีส่วนร่วม
เห็นความส าคัญของเงินภาษีจากการ ยะลา-เบตง ท ากิจกรรมร่วมกับ อบจ.ยะลา
จดทะเบียนรถและใช้ป้าย จ.ยะลา 3. ชาว จ.ยะลา มีจิตส านึก
และสาขา อ.เบตง สามารถน ารายได้ ในการใช้ป้ายทะเบียนรถ 
มาพฒันา จ.ยะลาได้ ยะลา-เบตง

4. อบจ.ยะลา มีรายได้ในการ
บริการสาธารณะเพิ่มขึ้น

2. มหัศจรรย์ยะลา ๒๐๒๐ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้น ประชาชนใน จ.ยะลา และ  -  - 2,500,000  2,500,000  2,500,000  ร้อยละ 80 ของ 1. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการ ส านักปลัด
เศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ นักท่องเที่ยวจากจังหวัด (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้แก่ประชาชน ใกล้เคียง/ชาวต่างประเทศ มีความพงึพอใจ  ส่งเสริมอาชีพและกระจาย
2. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ให้ ในการจัดงาน รายได้ให้แก่ประชาชน
ประชานและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึง 2. นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึง
ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวใน ความสวยงามของสถานที่
จังหวัดเมืองรอง รณรงค์ให้นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรองและ
มาเที่ยวจังหวัดเมืองรอง มาเที่ยวจังหวัดเมืองรองเพิ่มขึ้น

รวม 2  โครงการ 2,500,000   2,500,000  2,500,000 2,500,000 2,500,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และท่องเทีย่วชายแดน 

ผ. 0๒ 



แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย1. เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดง นักเรียนโรงเรียนล าพะยา ฯ 50,000          50,000         50,000        50,000        50,000         ร้อยละ 80 ของ นักเรียนเกิดความภูมิใจ กองการศึกษาฯ

สู่อาเซียน นาฏศิลป์ไทย และประเพณีของภาคใต้ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ (รร. ล าพะยาฯ)

2. นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจ มีการพัฒนาในด้าน และขนบธรรมเนียมประเพณี

ในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย การแสดงและ ของไทยและสามารถน าไป

ของตนให้คงอยู่สืบไป ร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง

3. เพื่อให้นักเรียนได้เผยแพร่ศิลป นาฏศิลป์ไทย ต่อไป

วัฒนธรรมสู่อาเซียน

รวม 1  โครงการ 50,000       50,000       50,000      50,000      50,000       
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อนเบตง 1,200,000     1,200,000     3,000,000    3,000,000    3,000,000    ร้อยละ 90 ของ 1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม ส านักปลัด ฯ

แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อน แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อนเบตง ให้มี มีความสะอาด สวยงามเป็น (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักท่องเที่ยว มากขึ้น 

เบตง ความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ระเบียบเรียบร้อย มีความพึงพอใจ 2. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย

เรียบร้อย ต่อการท่องเที่ยว ในชีวิตและทรัพย์สิน

2. เพื่อรองรับจ านวนนักท่องเที่ยงที่เพิ่ม บ่อน้ าร้อนเบตง 3. เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้

ปริมาณมากขึ้น ให้แก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อนเบตง 

2. มหกรรมสีสันโคมไฟเบตง 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงัหวัดยะลา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 1,000,000     1,000,000     1,200,000    1,200,000    1,200,000    ร้อยละ 100 ของ 1. ช่วยส่งเสริมและกระตุ้น ส านักปลัดฯ

2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจงัหวัดและ ต่างประเทศ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การท่องเที่ยวของจงัหวัดยะลา

การกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ได้รับความพึงพอใจ ให้เป็นที่รู้จกั

3. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน ต่อการด าเนินงาน 2. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

พื้นที่จงัหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จกัแพร่หลาย ของ อบจ.ยะลา และภาคประชาชนได้พบปะ

มากขึ้น และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

4. สนับสนุนให้ภาคเอกชนและชุมชนใน ร่วมกัน

พื้นที่จงัหวัดยะลาได้มีโอกาสท ากิจกรรม 3. ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

5. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอาหาร และต่างประเทศ

พื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวของจงัหวัดยะลา

ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จกัและสืบทอด

ต่อไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ปรับปรุงซ่อมแซมหอดู 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - 2,014,000      -  -  - ร้อยละ 90 ของ    เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่ง ส านักปลัด ฯ

***8 ดวงจนัทร์และอาคารประกอบจงัหวัดยะลา ประกอบหอดูดวงจนัทร์   (อบจ.ยะลา) นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวในจงัหวัดยะลา

อ าเภอยะหา  จงัหวัดยะลา 2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจงัหวัดและ อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา   มีความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ

เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ประกอบด้วย ต่างประเทศ มาท่องเที่ยว 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  - งานร้ือโครงหลังคาเดิม จ.ยะลา เพิ่มมากขึ้น

ในพื้นที่จงัหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จกั  - ท าโครงหลังคาใหม่ มีการสร้างงานสร้างรายได้

แพร่หลายมากขึ้น  - ทาสีอะครีลิค ให้แก่ประชาชนใน จ.ยะลา

4. สนับสนุนให้ภาคเอกชนและชุมชน  - ปูพื้นกระเบื้อง เพิ่มมากขึ้นและ เกิดการอนุรักษ์

ในพื้นที่จงัหวัดยะลาได้มีโอกาสร่วมท า  - งานติดกระจก แหล่งท่องเที่ยวและประเพณี

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  - งานประตูเหล็ก วัฒนธรรมให้เยาวชนรุ่นหลัง

ด้านการท่องเที่ยว (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด)

5.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

 แหล่งท่องเที่ยวของจงัหวัดยะลา

ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ส่งเสริมและพัฒนา 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 1,000,000     1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000    ร้อยละ 90 ของ 1. เกิดภาคีเครือข่าย และ ส านักปลัด ฯ

การท่องเที่ยว จงัหวัดยะลา และต่างประเทศ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักท่องเที่ยว การบูรณาการ ผู้ปฏิบัติงานด้าน

2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจงัหวัดและ มีความพึงพอใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ต่อการท่องเที่ยว 2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่ง

3. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในจงัหวัดยะลา ท่องเที่ยวในจงัหวัดยะลา

ในพื้นที่จงัหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จกั 3. นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ

แพร่หลายมากขึ้น ต่างประเทศ มาท่องเที่ยว 

4. สนับสนุนให้ภาคเอกชนและชุมชน จ.ยะลา เพิ่มมากขึ้น

ในพื้นที่จงัหวัดยะลาได้มีโอกาสร่วมท า 4. เกิดการสร้างงานสร้างรายได้

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่ประชาชนใน จ.ยะลา

ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น

5.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอาหาร 5 เกิดการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

พื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวของจงัหวัดยะลา และประเพณีวัฒนธรรมให้

ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป เยาวชนรุ่นหลัง

รวม 4  โครงการ 3,200,000   5,214,000  5,200,000 5,200,000 5,200,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดยะลา : ยทุธศาสตร์การสง่เสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม
        ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

 แผนงานเคหะและชมุชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา  -  - 9,990,000    9,990,000    9,990,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  กว้าง 6 ม. (1.700 กม.) (1.700 กม.) (1.700 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0005 ยาว 5.100 กม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นหนา้ถ้้า ม.1 ต.หนา้ถ้้า- ไหล่ทางข้างละ 1.ม. กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นบาโงยรีา ม.1 ต.สะเอะ พกิดัที่ต้ังโครงการ

อ.กรงปนิงั จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 6.526949

E 101.222870

จุดส้ินสุด N 6.404407

E 101.245878

2. ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา 9,990,000    9,990,000    9,990,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  กว้าง 6 ม. (1.700 กม.) (1.700 กม.) (1.700 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0013 ยาว 5.100 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นกาบ ูม.1 พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ต.กายบูอเกาะ -บา้นซาเมาะ จุดเร่ิมต้น N 6.479312

ม.4   ต.ทา่ธง E 101.423878

อ.รามัน จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.555279

E 101.423871

 - 27๘ -

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดยะลา

 - 277 -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบการบริหารจดัการ การเกษตรและอุตสาหกรรมตอ่เน่ืองจากภาคการเกษตรที่เขง่ขนัได ้

ผ. 02/1 



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟลัทติ์ก 9,990,000    9,990,000    9,990,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 5.100 กม. (1.700 กม.) (1.700 กม.) (1.700 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0030  ไหล่ทางข้างละ 1.ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้น กม.39 ม.6 พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง - จุดเร่ิมต้น N 5.983425

บา้นวังไทร ม.2 ต.แม่หวาด E 101.198250

อ.ธารโต จ.ยะลา จุดส้ินสุด N 6.013164

E 101.271411

4.  ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟลัทติ์ก  -  - 9,990,000    9,990,000    9,990,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 5.100 กม. (1.700 กม.) (1.700 กม.) (1.700 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0032 ไหล่ทางข้างละ 1.ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นกเียาะ ม.4 ต.กรงปนิงั- พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นโฉลง ม.1 ต.ปโุรง จุดเร่ิมต้น N 6.444191

อ.กรงปนิงั จ.ยะลา E 101.277111

จุดส้ินสุด N 6.438114

E 101.240920

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา  -  - 9,990,000    9,990,000     - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (1.850 กม.) (1.850 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0016 ถนนกว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว  3,700 กม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นเกาะ ม.5 ต.ทา่ธง - ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นบอืกะสะมา ม.1 พกิดัที่ต้ังโครงการ

ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา จุดเร่ิมต้น N 6.549497

E 101.408883

จุดส้ินสุด N 6.519118

E 101.370839

6. ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา  -  -  - 9,990,000    9,990,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (PARA AC) (1.850 กม.) (1.850 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

สายทางบา้นศรีนคร ม.3 กว้าง 6.00 ม. ยาว 3.70 กม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

ต.คีรีเขต - บา้นบาตูปเูต๊ะ ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

ม.6 ต.บา้นแหร อ.ธารโต และกว้าง 6.00 ม. ยาว 200.00 ม.

จ.ยะลา พกิดัที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น N 6.135999

E 101.137362

จุดส้ินสุด N 6.127523

E 101.157643

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา  -  - 9,990,000    9,990,000    9,990,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6 ม. (1.850 กม.) (1.850 กม.) (1.850 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0024 ยาว 5.550 กม.ไหล่ทางข้างละ 1 ม, (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นบาลูกา ม.3 ต.กาลูปงั- พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นอแูบ ม.4 ต.ยะต๊ะ จุดเร่ิมต้น N 6.463145

อ.รามัน จ.ยะลา E 101.378126

จุดส้ินสุด N 6.426918

E 101.359095

จุดส้ินสุด N 6.127523

E 101.157643

8. ซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้  ซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟลัทติ์ก  -  - 9,990,000    9,990,000    9,990,000      ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 5.100 กม. (1.700 กม.) (1.700 กม.) (1.700 กม.) ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ทางสาย ยล.ถ.1-0033 ไหล่ทางข้างละ 1 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ มีความพงึพอใจ

บา้นทา่สาป ม.1 ต.ทา่สาป- พกิดัที่ต้ังโครงการ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

บา้นคลองทราย ม.5 จุดเร่ิมต้น N 6.541165

ต.ยโุป อ.เมือง จ.ยะลา E 101.244697

จุดส้ินสุด N 6.617215

E 101.233728

 - 2๘๐ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. เสริมผิวถนนแอสฟลัทติ์ก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก           -           -           -           - 17,115,500    ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

สายบา้นไม้แกน่ ม.1 - และลดปญัหาอบุติัเหตุ คอนกรีต กว้าง 6  เมตร ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

บา้นหวัควน ม.6 ต.วังพญา ยาว 3,180 เมตร มีความพงึพอใจ

อ.รามัน จ.ยะลา

10. กอ่สร้างถนน คสล. สาย เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ขนาดกว้าง 6 เมตร           -           -           -           - 10,200,000    ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

บา้นยางแดง ม.9 - จุฬาภรณ์ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ยาว 8,000 เมตร ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

ม.10 ต.อยัเยอร์เวง หนา 0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

อ.เบตง จ.ยะลา

11. กอ่สร้างถนน คสล. สาย เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหดี้ขึน้ ขนาดกว้าง 6 เมตร           -           -           -           - 11,400,000    ร้อยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ใต้ต๋ง-หา้แยก ต.ธารน้้าทพิย ์ และลดปญัหาอบุติัเหตุ ยาว 9,000 เมตร ประชาชนในพื้นที่ ลดอบุติัเหตุ

อ.เบตง จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

รวม 11 โครงการ -            -              69,930,000 79,920,000 108,645,500 

 - 2๘๑ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

***1  - หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง จ านวน  1  จุด 300,000              -  -  -  - ส านักปลัดฯ

(บ่อน้ าร้อนเบตง)

 - ติดต้ัง ร้ือถอนหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน  ๑  เคร่ือง  - 191,000       -  -  - กองแผนฯ

***10 พร้อมอุปกรณ์ขนาด ๑๖๐ เควีเอ

(ตลาดสินค้าการเกษตร)

300,000        191,000   -           -           -           

300,000        191,000   -           -           -           

 - ๒82 -
บัญชคีรุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน หมวด

รวมครุภัณฑ์ทัง้สิ้น

งบประมาณและที่มา
ที่ ประเภท

ผ. 03 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

       ๒83 

ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

 การติดตามและประเมินผล ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและผลส าเร็จ  
ของงาน/โครงการ และเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามฯ    
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 1. วิธีในการติดตามและประเมินผล 
      1.1  การประเมินเอง 
  1.2 การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 2. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
  

 การประเมินแบบตนเอง ประกอบด้วย 3 แบบ คือ 
 แบบท่ี 1  การประเมินในการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เก็บรวบรวมข้อมูล
จากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น เอกสาร และรายงานที่เก่ียวข้อง 
 แบบท่ี 2  การติดตามผลความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เก็บรวบรวมข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 แบบท่ี 3  แบบติดตามความก้าวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา (ผลการด าเนินงาน) เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และรายงาน
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการฯ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประเมินผลความก้าวหน้า     
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประกอบด้วย 2 แบบ คือ 
 แบบท่ี 4  การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา     
ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ ในภาพรวมยุทธศาสตร์  
โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาทอดแบบสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ 
 แบบท่ี 5  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา โครงการประเภทถนน ท่อเหลี่ยมและแหล่งน้ า และอ่ืนๆ โดยออกไปส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดท าโครงการเป็นรายโครงการ 
 ห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/
โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แล้วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๖๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2498  ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

       ๒83 

แก้ไขปัญหาและให้บริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 และในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น การปกครองท้องถิ่นจึงเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้แก่
ท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงเป้าหมาย และเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเอง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย   

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน                             
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่
ให้ความส าคัญในเรื่อง ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
หรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๖๘  

2. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

สรุปความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
ผลการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ห รือไม่   
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว

ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ /
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง  วิธีการ

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทาง วิธีการที่ก าหนดไว้ และรายงานผลพร้อมเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

3. ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
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4. ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นการติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2561 - 2565) เป็นการติดตามเฉพาะแผนงาน/
โครงการที่ด าเนินการจริง 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา  ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผล
การด าเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดยะลาในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ โดยขอความร่วมมือองค์กร

คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทาง วิธีการที่ก าหนดไว้ และรายงานผล 

พร้อมเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 

เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๗๐  

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดยะลา และคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายองค์กรสตรีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา ทอดแบบประเมินฯ เพ่ือเก็บข้อมูล  

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน) 

2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน (แหล่งน้ า) 

3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน (อาคารอเนกประสงค์) 

โดยแต่ละประเภทจะประเมินความพึงพอใจของประชาชนในประเด็น ดังนี้ 
1. ด้านการมีส่วนร่วม 
   - มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
   - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการ 
   - มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
 
 
 
2. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
   - ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 
   - โครงการนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
   - โครงการนี้ช่วยแก้ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่/ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าของประชาชน 
   - โครงการนี้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
   - โครงการนี้สามารถป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
3. ด้านผลกระทบ 
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   - โครงการนี้ไม่มีผลกระทบที่เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของท่าน 
   - โครงการนี้ไม่มีผลกระทบที่เสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี 
4. ด้านความคุ้มค่า 
   - งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการมีความคุ้มค่าและสอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชน 
   - ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการนี้ 
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 2 

(เมษายน – กันยายน 2561) 

ผลการติดตามความก้าวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา         
เป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่น าไป        
สู่ภาคปฏิบัติ (ด าเนินการจริง)  ในปี 2561 สรุปได้ ดังนี้ 

1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถตอบสนอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในภาพรวม จ านวน 166 โครงการ และน าไปสู่ภาคปฏิบัติ
จ านวน 123 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร โครงการที่สู่ภาคปฏิบัติ 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
63.89 ของจ านวนทั้งสิ้น 36 โครงการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการที่สู่ภาคปฏิบัติ 41 โครงการ คิดเป็น  
ร้อยละ 67.21 ของจ านวนทั้งสิ้น 61 โครงการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการที่สู่ภาคปฏิบัติ          
19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.00 ของจ านวนทั้งสิ้น 25 โครงการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการที่สู่
ภาคปฏิบัติ 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.87 ของจ านวนทั้งสิ้น 39 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ โครงการที่สู่ภาคปฏิบัติ   
3 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 60.00  ของจ านวนทั้งสิ้น 5 โครงการ  
 

 

 


