
 

สวนที่ 1 
สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25๖1 -  2565) 

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

    ๑. ผลการดำเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
        ๑.๑ สรุปสถานการณการพฒันาทั่วไป 

             จังหวัดยะลา มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 64 แหง จำแนกเปน องคการบริหารสวน
จังหวัด 1 แหง เทศบาล 16 แหง  และองคการบริหารสวนตำบล 47 แหง ปฏิบัติหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะภายใตอำนาจหนาที่เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองและเพ่ือใหการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นในการกำหนด
แนวทางการพัฒนาโดยไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นขึ ้น ในชวง ๕ ป            
ที่ผาน ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนไดนำยุทธศาสตรการพัฒนาฯ         
ไปใชเปนแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตรพัฒนาตนเองตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทำใหการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทำใหเกิดการจัดระบบการบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ       
ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดยะลาโดยใชเทคนิค SWOT Analysis ดังนี้ 
              

1. จุดแข็ง  (Strength) 
 1.1   มีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ 
 1.2   มีสถาบันทางการศึกษาทุกระดับ มีความหลากหลาย เอ้ือกับวิถีชีวิต อัตลักษณ และความ 
  ตองการของทองถิ่น มีการบูรณาการการศึกษาระหวางหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด และ 
  ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง และมีสถาบันการศึกษาที่เปนศูนยภาษา 
  มลายภูาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาหรับ 
 1.3   เปนจังหวัดที่มีผังเมืองสวยงาม มีความสะอาด คนอายุยืนและมีอำเภอติดชายแดนประเทศเพื่อนบาน 
 1.4   มีทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ปนแหลงสวยงามตามธรรมชาติ อาทิ ทะเลสาบ และปาฮาลาบาลา  
  จุดชุมวิวทะเลหมอกอัยเยอรเวง ซึ่งพรอมที่จะมีการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวนิเวศน 
  ที่สมบูรณ 
 1.5   มีแหลงประวัติศาสตรของทองถ่ิน และสถานท่ีทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปวฒันธรรม  
                  โบราณสถาน โบราณวัตถุ เชน พระพุทธไสยาสน วัดคหูาภิมุข พระมหาธาตุเจดีย อุโมงคปยมิตร 

1.6   มีสถานที่ออกกำลังกายเสริมสุขภาพที่ดีและทั่วถึง 
1.7   จังหวัดยะลามีโรงผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งอยูในอุตสาหกรรมทั่วไป ประกอบการผลิตสงหรือ 
   จำหนายไฟฟา รวมจำนวน 4 โรง ซึ่งแบงออกเปน โรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ำ  
  จำนวน 2 โรง และผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล จำนวน 2 โรง สามารถผลิต 
  กระแสไฟฟาได 130 กำลังวัตต เพียงพอตอการใชงานในจังหวัดยะลา 
1.8   มีตนน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ 
1.9   มีแหลงแปรรูปสินคาดานการเกษตรและการประมงน้ำจืดที่มีคุณภาพ 
1.10 เปนแหลงผลิตสินคา OTOP ที่หลากหลาย และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ข้ึน 
1.11 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระในการกำหนดนโยบาย  การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ          
        การบริหารงานบุคคล การเงนิ การคลังและมีความใกลชิดและเขาใจบริบทของทองถิ่น 
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2. จุดออน  (Weaknesses) 
 2.1   เกษตรกรขาดความรูความสามารถในการเพาะปลูกใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและตรงตาม        
                 ความตองการของตลาดการใชพ้ืนที่และการบริหารจัดการทางการเกษตรยังไมเหมาะสม 
 2.2   ศักยภาพของเกษตรกรดานเทคโนโลยีดานการผลิตและการแปรรูปมีนอย 
 2.3   การรวมกลุมทางเศรษฐกิจการเกษตรไมเขมแข็ง 
 2.4   ขาดการพัฒนาดานการตลาด และแหลงกระจายสินคาการเกษตร และขาดความรูในการบริหาร 
       จัดการสินคา 
 2.5  จังหวัดยะลาขาดความมั่นคงดานอาหาร เนื่องจากจะตองนำสินคาดานอาหารท่ีจำเปนในการดำรงชีพ 
       จากตางจังหวัด เชน ขาวสาร ผัก 
 2.6   สถานท่ีทองเที่ยวทั้งในดานเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม ขาดการดูแล ชำรุด แหลงทองเที่ยวไมไดรับ 
        การประชาสัมพันธเทาที่ควร โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเที่ยวไมได 
      มาตรฐานการทองเที่ยว 
 2.7   ขาดการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.8   การคมนาคมขนสงและโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัดยะลา ยังขาดความพรอมในการรองรับการ 

 ทองเที่ยว และการขนสงผลผลิตทางการเกษตร เชน การเดินทางสูเมืองชายแดนผานอำเภอเบตง 
  มีขอจำกัดของสภาพภูมิประเทศที่เปนภูเขาสลับซับซอน ใชเวลาในการเดินทางมากไมสะดวก 

 2.9    นักเรียนในระดับประถมศึกษาบางสวนอานไมออก เขียนไมได สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
 2.10 ประชาชนวัยแรงงานวางงานเพราะเลือกงาน และขาดแหลงประกอบการดานอุตสาหกรรมโรงงาน

รองรับแรงงาน และขาดแรงงานที่มีทักษะ 
 2.11 ประชาชนมีปญหาสุขภาพที่สำคัญ คือ มีอัตราการปวยดวยโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน 
  ที่มีแนวโนมท่ีสูงข้ึน และมีอัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 
 2.12 ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางตรงอยางขาดความรูความเขาใจจนทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดการเสื่อมโทรม และมีการบุกรุกพ้ืนที่ปา และที่สาธารณะเพ่ือทำการเกษตรซึ่งปจจุบันมีราคา
แพงข้ึน 

 2.13 ขาดการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีนารางซึ่งมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น 
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3.  โอกาส  (Opportunity) 
3.1 รัฐบาลมีนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการชวยเหลือพ้ืนท่ีเปนจำนวนมาก 
3.2   กระแสนิยมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนโอกาสในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและรูปแบบการ 

  ทองเที่ยวใหม ๆ รวมท้ังการพัฒนาสินคาและบริการของชนชุม โดยเฉพาะการผลิตสินคาที่ใช 
  ภูมิปญญาทองถิ่น 

3.3   ปริมาณความตองการอาหารของประชากรโลกเพ่ิมขึ้น และนโยบายเรื่องความมั่นคงดานอาหาร  
  ของกลุมประเทศตะวันออกกลาง (อาหารฮาลาล) 

3.4   รัฐบาลมีนโยบายที่เอ้ืออำนวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการแกไขปญหาความไมสงบ 
  ในพ้ืนที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต คอื นโยบายการพัฒนาเมืองตนแบบในพ้ืนที่ชายแดนใต  
  อำเภอเบตง  อำเภอหนองจิก  และอำเภอสุไหงโกลก 

3.5  ความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำใหการเขาถึงการเรียนรูทำไดงายข้ึน 
3.6  กระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก 
3.7  มีศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตเปนหนวยงานสนับสนุนในการพัฒนาทองถ่ิน 

 

4. อุปสรรค  (Threat) 
4.1  เหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่มีความถ่ึในการเกิดข้ึน แตการเกิดเหตุแตละครั้งความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 

ทำใหเปนอุปสรรคตอการลงทุนของนักลงทุน นักทองเท่ียวขาดความเชื่อมั่นตอความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

4.2   ความไมตอเนื่องของรัฐบาล ทำใหนโยบายดานการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใตปรับเปลี่ยน
ไปสงผลกระทบในดานความเชื่อมั่นและการกำหนดทิศทางของการลงทุน 

4.3  มีการแพรระบาดของยาเสพติดและปญหาอาชญากรรมจากพื้นที่ใกลเคียง ชายแดน และพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
4.4  ปญหาภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก 
4.5  ระเบียบกฎหมายที่เปนขอกีดกันทางการคาระหวางประเทศ 
4.6  การบังคบัใชกฎหมายบางฉบับไมเอื้ออำนวยตอการใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม 
4.7  กฎหมายที่บังคับใชกับทองถิ่นบางฉบับไมเอ้ืออำนวยตอการใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม 
       และทั่วถึง 

 

 ๑.๒ การประเมินผลการนำยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  เชิงปริมาณ 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา จำนวน  ๖๔  แหง  นำยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น (พ.ศ. 25๖1 – 256๕) ไปใชเปนแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตรฯ           
ของตนเอง ดังนี้ 
 ๑.๒.๑  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  จำนวน  ๑ แหง 
 ๑.๒.๒  เทศบาลนคร  จำนวน  ๑ แหง   
 ๑.๒.๓  เทศบาลเมือง  จำนวน  ๒ แหง  
 ๑.๒.๔  เทศบาลตำบล  จำนวน ๑๓ แหง 
 ๑.๒.๓  องคการบริหารสวนตำบล  จำนวน ๔๗ แหง 
 

  เชิงคุณภาพ 
         องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา นำยุทธศาสตรฯ ไปใชเปนแนวทางในการจัดทำ 

ยุทธศาสตรฯ เปนเปนในทิศทางเดียวกัน ภายใตศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเอง 
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๒. ผลที่ไดรับจากการดำเนินงาน 
๒.๑ ผลท่ีไดรับ/ผลที่สำคัญ                                                                 
 ๒.๑.๑ การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลามีประสิทธิภาพ 
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  แตการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ยังไมทั่วถึง 
เนื่องจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนอยไมเพียงพอในการดำเนินงานแกไขปญหาไดทันทวงท ี
             ๒.๑.๒ เกิดการบูรณาการโครงการพัฒนาที ่จะดำเนินการรวมกันขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา           
  ๒.๑.๓ ประชาชนและหนวยงานตางๆ  ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  และ
นำเสนอปญหา ความตองการของทองถิน่ตนเอง  

 ๒.๑.๔ การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสำคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทั้งนี ้
เนื ่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที ่มุ งไปสู สภาพการณที ่ตองการใหเกิดขึ ้นในอนาคต         
เปนกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาใหมุงสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  
โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๒.๒ ผลกระทบ 
      ทองถ่ินขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด  

๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข 
 ๓.๑ ปญหาและอุปสรรค 

 ๓.๑.๑.  งบประมาณในการดำเนินการจัดระบบบริการสาธารณะมีนอยไมสอดคลองกับปญหา 

  ความตองการของประชาชนในพ้ืนที ่  

 3.1.๒   ความไมมั่นใจระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชน 
 

 ๓.๒ การดำเนินงานท่ีผานมา 
                เนื่องจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ในการดำเนินงานเพ่ือจัดระบบ
บริการสาธารณะมีนอยไมเพียงพอตอการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่        
ไดอยางทั่วถึงและทันทวงที 

๓.๓ แนวทางแกไข 
      - เรื่องการจัดสรรรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐบาลควรกำหนดสัดสวนใหชัดเจนมีความ

เปนธรรมและใหจัดสรรตามกำหนดเวลาที่กำหนด เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นสามารถดำเนินการไดทันที 
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ๓ จังหวัดชายแดนใต ควรจัดสรรรายไดใหเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากสถานการณความไมสงบ เพื ่อชดเชยรายไดที ่ลดลง อาทิ ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล ื ่อน            
เนื่องจากประชาชนไดนำรถไปจดทะเบียนนอกพื้นที่จังหวัดยะลา  เชน จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผานมา
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนจดปายทะเบียนจังหวัดยะลา – เบตง                
ซึ่งผลจากการดำเนินงานทำใหรายไดจากภาษีฯ ดังกลาว เพิ่มข้ึนเล็กนอย 
                - สรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนมากขึ้น 
    

********************* 
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สวนที่ ๒ 

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 
******************* 

๑. แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐  ป (พ.ศ. 2561  -  2580) 
       เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาประเทศ

ในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 
  1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 

เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เอ้ืออำนวยประโยชนตอการดำเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและ

เปาหมายท่ีกำหนด 
  2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก  

(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตและจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ดานอ่ืน ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม  

(๒) “ปรับปจจุบัน”เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ 
ทั ้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 
 (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบน
พื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทย
สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับ
รายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมลำ้ของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
  3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื ่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มี
ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัย 
รักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด 
ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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  4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการ
พัฒนาที่ใหความสำคญักับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทำเพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่นการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั ้งในม ิต ิส ุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 
  ๕) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณา
การ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบ
ทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนำไปสูความ
ยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
  ๖) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี
เปาหมายการพัฒนาที ่สำคัญเพื ่อปรับเปลี ่ยนภาครัฐที่ย ึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทำ
หนาที่ในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตย
สุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จำเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู
การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แนวทางการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  โดยประกอบดวย 10 หลักยุทธศาสตร ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
5. ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
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กรอบวิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  ฉบบัท่ี 12  
ใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมี

รายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 

เปาหมาย  
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

 การหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และการสรางสังคมสูงวัย 
        อยางมีคณุภาพ 

 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
  

3. แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  3.1 แผนพฒันาภาคใตชายแดน พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน  
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
  ภาคใตชายแดนพ่ึงพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาลมน้ำมัน และไมผล ซึ่งยัง
ใชรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นตนเพื่อการสงออก ทำใหไดรับผลกระทบจากความผันผวน 
ของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณความไมปลอดภัยจากเหตุการณความไมสงบ สงผลตอภาวะการคาและ ๑๗ 
แผนพัฒนาภาคใตชายแดน การลงทุน อยางไรก็ดี ภาคใตชายแดนเปนแหลงทำการประมงที่สำคัญของประเทศ 
เนื่องจากมีทรัพยากร ที่อุดมสมบูรณและมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และเมืองชายแดน มีจุดที่ตั้งที่ไดเปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหวางพื้นที่ภาคใตและมาเลเซียรวมทั้ง
สิงคโปร ประกอบกับ ปจจุบันรัฐบาลอยูระหวางดำเนินโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร อำเภอหนองจิก การพัฒนาการคาและการทองเที่ยว อำเภอสุไหงโก-ลก และ     
อำเภอเบตง เพ่ือสรางงาน และรายไดใหกับประชาชน ควบคูไปกับการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
และ อยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม  
 

  เปาหมายเชงิยุทธศาสตร 
   “เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที ่สำคัญของประเทศ และเปนเมือง 
ชายแดนเชื่อมโยงการคาและการทองเที่ยวกับพื้นที่ภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ 
สิงคโปรชุมชนมีความเขมแข็งอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม” 
  วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรหลัก ของภาค  
 2. เพ่ือพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ใหเปนศูนยกลางการคา การทองเที่ยว ของภาค  
 3 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดานรายได การศึกษา และสาธารณสุข และ อยูรวมกัน 

อยางสันติสุข  
  เปาหมาย  
  1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใตชายแดนขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

  2. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคใต ชายแดนลดลง  
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  
   

ตัวชี้วัด คาฐาน 

คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 

อัตราการ
เจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจของ 
ภาคใตชายแดน 

81,242 ลานบาท (CVM 
ป 2559) 

เพิ่มขึ้น      
ไมต่ำกวา 
รอยละ 
๓.๐๒ 

เพิ่มขึ้น    
ไมต่ำกวา 
รอยละ 
๓.๐๒ 

เพิ่มขึ้น      
ไมต่ำกวา 
รอยละ 
๓.๐๒ 

เพิ่มขึ้น     
ไมต่ำกวา 
รอยละ 
๓.๐๒ 

เพิ่มขึ้น              
ไมต่ำกวา         

รอยละ ๓.๐๒ 

สัมประสิทธิ์ความ
ไม เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ใน
การ กระจาย
รายไดภาคใต 
ชายแดนลดลง 

๐.๔๔๕ (ป ๒๕๖๐) ลดลง       
ตำ่กวา 
๐.๔๔๕ 

ลดลง     
ตำ่กวา 
๐.๔๔๕ 

ลดลง       
ตำ่กวา 
๐.๔๔๕ 

ลดลง     
ตำ่กวา 
๐.๔๔๕ 

ลดลง              
ตำ่กวา ๐.๔๔๕ 

หมายเหต ุคาเปาหมายมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค (GRP) ภาค คำนวณจากคาเปาหมายประเทศ 
 

  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อสรางความ
ม่ันคงใหกับภาคการผลิต  
 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด คาฐาน 

คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 

อัตราการ
ขยายตัวการ ผลติ
ภาคเกษตร
ภาคใต ชายแดน 

25,858 ลานบาท 
(CVM ป 2559) 

เพ่ิมขึ้น       

ไมต่ำกวา 

รอยละ 

1.19 

เพ่ิมขึ้น  

ไมต่ำกวา 

รอยละ 

1.19 

เพ่ิมขึ้น       

ไมต่ำกวา 

รอยละ 

1.19 

เพ่ิมขึ้น  

ไมต่ำกวา 

รอยละ 

1.19 

เพ่ิมขึ้น            

ไมต่ำกวา        

รอยละ 1.19 

อัตราการ
ขยายตัวการผลติ
ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคใตชายแดน 

๖,๗๒๕ ลานบาท (CVM 
 ป 25๕๙) 

เพ่ิมขึ้น       
ไมต่ำกวา 
รอยละ 
2.66 

เพ่ิมขึ้น  

ไมต่ำกวา 

รอยละ 

2.66 

เพ่ิมขึ้น     

ไมต่ำกวา 

รอยละ 

2.66 

เพ่ิมขึ้น  

ไมต่ำกวา 

รอยละ 

2.66 

เพ่ิมขึ้น            

ไมต่ำกวา        

รอยละ 2.66 

หมายเหต ุคาเปาหมายมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค (GRP) ภาค คำนวณจากคาเปาหมายประเทศ 
 

  แนวทางการพัฒนา  

  ๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
   1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาลมน้ำมัน มะพราว และไมผล โดยการสนับสนุน
การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบำรุงรักษา พัฒนายางสายพันธุที่เหมาะสม กับพื้นที่ เพื่อเพ่ิม
ผลผลิตเฉลี ่ยตอไรและลดตนทุนการผลิต และการเก็บเกี ่ยวผลผลิต รวมทั ้งการแปรรูปและ เพิ ่มมูลคาผลผลิต 
ประกอบดวย    
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    (๑) ยางพารา ผลิตภ ัณฑยางขั้นต น ข ั ้นกลาง อาทิ ยางแทง ยางเครฟ และ              
ยางคอมปาวด เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ตลอดจนอุตสาหกรรม 
ปลายนำ้ เชน อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ใชในงานวิศวกรรม (แผนยางปูพ้ืน ยางรองหมอนรางรถไฟ และ
ยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย (วัสดุจัดฟน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และสายน้ำเกลือ) ตลอดจน
สงเสริมการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางท่ีมีดีไซนที่ทันสมัยและมีมูลคาสูง  
    (๒) ปาลมน้ำมัน สงเสริมการดำเนินธุรกิจปาลมน้ำมันของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
สงเสริมการจัดตั้งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลขั้นตนและขั ้นปลายแปรรูปปาลมน้ำมันครบวงจรเพื ่อรองรับ
ผลผลิตที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอนาคต  
    (๓) มะพราว การพัฒนาและสนับสนุนการปลูกมะพราวพันธุดี โดยขยายพื้นที่ปลูก
มะพราวพันธุดี ทั้งมะพราวนำ้หอม และมะพราวผลแก เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพราว           อาทิ 
มะพราวน้ำหอมกระปอง น้ำกะทิสด และกะทิกระปอง จำหนายเพื่อการบริโภคในประเทศและสงออก รวมท้ัง
สงเสริมการทำน้ำมันมะพราวสกัดเย็น เพื่อใชในธุรกิจสปาและเครื่องสำอาง 
    (๔) ไมผล (ทุเรียน ลองกอง) สงเสริมการผลิตทุเรียนพันธุดีในพื้นที ่จังหวัดยะลา 
โดยเฉพาะพันธุหมอนทอง ชะนี และกานยาว และสงเสริมการปลูกทุเรียนพันธุพื้นเมืองที่มี รสชาติโดดเดนและ
เปนที่ตองการของตลาด และลองกองพันธุดีในจังหวัดนราธิวาส ใหผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน การสงออก 
โดยใชเทคโนโลยีการผลิตตั้งแตระบบการปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ระบบการคัดแยก คุณภาพ (Food 
Processing Technology) พัฒนาบรรจุภัณฑที ่ไดมาตรฐาน มีระบบโลจิสติกสทั ้ง ๑๙ แผนพัฒนาภาคใต
ชายแดน Cool Chain และ Cold Chain ในการเก็บรักษาผลผลิต และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา รวมทั้งการ
พัฒนา Young Farmer ใหเปน Smart Farmer ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการฟารมและมีศักยภาพดาน
การตลาดที่เปนทั้งผูผลิตและผูจำหนายโดยตรง และการรวมกลุมเปนวิสาหกิจและ SMEs จำหนายผานระบบ
การตลาดออนไลน(E-Commerce) และสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน  
   1.2) พัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตร โดยเฉพาะยางพารา           
ปาลมน้ำมัน เพื่อเปนแหลงอางอิงราคาและศูนยกลางการซื้อขายในพื้นที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ
ใหสามารถเชื่อมโยงแหลงซื้อขายทั้งในและตางประเทศ สงเสริมการจำหนายสินคาทั้งระบบ Online และ 
Offline  
   1.3) สงเสริมใหเกษตรกรกรรายยอยปรับระบบการผลิตใหสามารถพึ่งพาตนเองได  สงเสริม
การทำเกษตรยั ่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรียเปนเกษตรปลอดภัยและ           
เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการปลูกพืชที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และความตองการของตลาด รวมกับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาลมน้ำมัน) และการทำปศุสัตวการสรางเครือขายความ
รวมมือดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อเพิ่มรายไดและลดความเสี่ยงจากความผันผวนดานราคา 
รวมทั้งเสริมสรางความรูในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟารมอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาไปสูการเปน
เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายยอยไปสูผูประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ 
(Smart Entrepreneur)  
  ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ำชายฝงเพื่อการสงออกและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ในพ้ืนที่จังหวัดปตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับ ศูนยวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำใหเปน
ศูนยกระจายพันธุ  ส ัตวน้ ำที ่ม ีคุณภาพ ส ง เสริมใหมีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟารม               
(Good Agriculture Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้งกระบวนการผลิตเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพ    
มีสุขอนามัยที่ไดมาตรฐานและเปนไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจนการพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งสงเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลท่ีหลากหลายและไดมาตรฐานสามารถ สรางมูลคาเพ่ิมทางการตลาดและเปนแหลงรายได
ที่สำคัญใหกับภาคใตไดอยางยั่งยืน สงเสริมผลิตภัณฑท่ีตอบสนองตอตลาดเฉพาะ (Niche Market)  



 
 

 

 

๑๐

  ๓) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานอาหาร สรางอาชีพและเพิ่มรายไดในจังหวัดยะลา 
ปตตานีนราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณสัตวที่มีพันธุกรรมดี และกระจายสัตวพันธุดี
ไปยังเกษตรกร การสงเสริมและขยายการเลี้ยงไกเบตง โคเนื้อ และแพะใหเพียงพอตอ การบริโภคในพื้นที่ 

สนับสนุนโรงชำแหละที่ไดมาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม 
อาทิ นมแพะพาสเจอรไรสไอศกรีม และเครื่องสำอาง รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
มุสลิมใหเปนวัตถุดิบสำหรับแปรรูปที่ไดมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพ่ือบริโภค ในทองถ่ินและสงออก  
  ๔) สงเสรมิใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารมอยางเปนระบบ 
โดยเฉพาะในกลุมเกษตรกรรุนใหมเพื่อพัฒนาไปสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

และการสงเสริมการทำกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงเครือขายในรูปแบบคลัสเตอร และบริหาร
จัดการรวมกันในรูปเกษตรแปลงใหญเพื่อลดตนทุนการผลิต และรวมกันจัดหาปจจัยการผลิต เครื่องจักรและ
อุปกรณการเกษตรสมัยใหม สนับสนุนสรางและพัฒนาองคกรสถาบันเกษตรกรและเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณการเกษตรใหมีความเขมแข็ง สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี๒๐ แผนพัฒนาภาคใตชายแดน และ
นวัตกรรมการเกษตรแหงอนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเกษตรแมนยำ เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และความ

เสียหายกรณีเกิดโรคระบาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการวางแผนการผลิต และ บริหารจัดการฟารม
อยางเปนระบบเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามความตองการของตลาด และมีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ควบคูกับสนับสนุนการเขาถึงแหลงความรูและแหลงเงินทุนที่เปนธรรมและทั่วถึง เพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนาผูประกอบการและ SMEs ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup 
และการพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับสินคาเกษตรใหได

มาตรฐานสากล และสามารถแขงขันในตลาดโลกได  
  ๕) สงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา ผลผลิตภาค
การเกษตร โดยการสงเสริมการนำผลการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูป 
และการเก็บรักษา อาทิ การใชเทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใชเทคโนโลยี ฐานชีวภาพใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และสงเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือขายนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมกับ

สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบพัฒนาและแปรรูปสินคาเกษตรโดยการใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
รักษาคุณภาพสินคา รวมทั้งการสรางผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่หลากหลาย 
   ๖) สงเสริมการสรางตราสินคา (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินคาที่ใชวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่เปนอัตลักษณประจำถิ่นและประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น นวัตกรรม ในการผลิตบรรจุภัณฑ     การ
ขึ้นทะเบียนและคุมครองสิทธิใหกับสินคา เพื่อจำหนายสินคาเกษตรที่มีมูลคาเพิ่มสูง รวมทั้งนำเสนอเรื่องราว

เกี่ยวกับแหลงกำเนิดใหกับสินคา สรางตราสินคาอัตลักษณพื้นถิ่น ตลอดจนใชประโยชนจากเอกลักษณแตละ
พ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอ่ืน เชน การทองเที่ยวและบริการ อาทิ ไกเบตง และ ปลากุเลา รองรับการ
ทองเที่ยวเชิงอาหาร เปนตน และสงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นในระดับประเทศ และสงออก
ไปยังตลาดโลก  
  ๗) พัฒนาพื้นที่อำเภอหนองจิกตอเนื่องอำเภอเมืองปตตานี ใหเปนเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ปาลมน้ำมัน ยางพารา มะพราว และการเพาะเลี ้ยงชายฝ งและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที ่เปนมิตร              
กับสิ่งแวดลอมโดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
หนองจิกและนิคมอุตสาหกรรมบานา สงเสริมการทำประมงและการแปรรูปที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุน
ผูประกอบการใหมาลงทุนในพ้ืนที่โดยการใหสิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง  
 



 
 

 

 

๑๑

  ๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำลุมน้ำเพื่อปองกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจ และสรางความ
มั่นคงดานทรัพยากรน้ำ โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการออกแบบระบบน้ำในลุมน้ำหลัก และพัฒนาระบบ
โครงขายน้ำของภาค (ลุมน้ำปตตานี แมน้ำสายบุรี และลุมน้ำบางนรา) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ      

กักเก็บน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำตาม
ธรรมชาติใหมีความสะอาดและเหมาะสำหรับการนำน้ำกลับมาใชใหมเพ่ือ การอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และ
การเกษตร รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร จัดการน้ำเพ่ือกระจายประโยชนท่ีเปนธรรมกับ
ทุกภาคสวน  
  ๙) สนับสนุนการปรับปรุงทาเทียบเรือปตตานีใหมีมาตรฐาน สามารถรองรับ การขนสงสินคา 

Feeder ไปยังทาเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได ปรับปรุงรองน้ำเพื่อรองรับเรือขนาดใหญสำหรับทาเรือ
ปตตานีและทาเรือจังหวัดนราธิวาส การกอสรางคันกันคลื่น พัฒนาระบบการใหบริการดานการขนสงทางเรือ
และระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐาน และสงเสริมการใชทาเรือในเชิงพาณิชย รวมทั้ง ๒๑ แผนพัฒนาภาคใต
ชายแดน การบริหารจัดการทาเรือแบบมีสวนรวมจากชุมชนโดยรอบในพ้ืนที่ เพื่อใหการพัฒนาการเดินเรือสินคา
ตามแนวชายฝงมีการเติบโตอยางยั่งยืนและเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

  ๑๐) สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพสรางมูลคาเพิ่มใหกับ ภาคการผลิต
และบริการในพื้นที่ และเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ        
โดยสงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินคาเกษตร ผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากร การเกษตร 
และทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรใหมีความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำ ปาไม 
ประมง และชายฝง เพื่อเปนปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดย

ชุมชนมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืน และการปองกันการกัดเซาะชายฝงโดยใชเทคโนโลยีและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสรางบริเวณพ้ืนที่ชายฝง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบตอการกัดเซาะบริเวณชายฝง รวมทั้งจัดการฐานขอมูลเพื่อการวางแผนทางการเกษตรที่
เหมาะสม และระบบขอมูลสารสนเทศเพื ่อเฝาระวังและติดตามสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
 

  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ใหเปนเมืองการคาและเมือง ทองเที่ยว
ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาใหเปนเมืองนาอยูและศูนยกลางเศรษฐกิจของภาคใตชายแดน 
  

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด คาฐาน 

คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 

รายไดการ
ทองเที่ยว ภาคใต
ชายแดน 

๖,๔๖๙ ลานบาท 
(ป ๒๕๕๙)  

เพ่ิมขึ้น       

ไมต่ำกวา   

รอยละ 10 

เพ่ิมขึ้น     

ไมต่ำกวา 

รอยละ 10 

เพ่ิมขึ้น      

ไมต่ำกวา 

รอยละ 10 

เพ่ิมขึ้น     

ไมต่ำกวา 

รอยละ 10 

เพ่ิมขึ้น           

ไมต่ำกวา        

รอยละ 10 

มูลคาการคา
ชายแดน ภาคใต
ชายแดน  

๗,๕๕๕ ลานบาท 
 (ป ๒๕๕๙)  
 

เพ่ิมขึ้น       
ไมต่ำกวา     

ละ 2 

เพ่ิมขึ้น     

ไมต่ำกวา 

รอยละ 3 

เพ่ิมขึ้น     

ไมต่ำกวา 

รอยละ 4 

เพ่ิมขึ้น     

ไมต่ำกวา 

รอยละ 5 

เพ่ิมขึ้น            

ไมต่ำกวา        

รอยละ 3.50 

 

   
 



 
 

 

 

๑๒ 

แนวทางการพัฒนา  
  ๑) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณดานชายแดนใหเพียงพอและไดมาตรฐาน รวมทั้งพื้นที่
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงเขาสูดานใหมีมาตรฐานการใชเทคโนโลยี

สมัยใหมในการอำนวยความสะดวกดานการคาและการขนสงระหวางประเทศ จัดระเบียบการใชพื้นที่บริเวณ
ดานชายแดน ชุมชนและพื้นที่หลังดานใหเหมาะสม อาทิ โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ำโก-ลก บริเวณดาน
ชายแดนสุไหงโก-ลก และดานชายแดนตากใบ และเรงรัดการกอสรางดานชายแดนบูเกะตา รวมทั้งการจัดหา
ที่ดินเพ่ือรองรับการขยายดานในอนาคต  
  ๒) พัฒนาโครงขายคมนาคมใหมีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานท้ังทางบก และ ทางอากาศ อาท ิ 

   2.1) ทางบก พัฒนาโครงขายถนนสายหลัก สายรอง และการขนสงทางรางใหมีมาตรฐาน และ
มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนสงสินคาไดทุกระบบ อาทิ 
สายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมทั้งพัฒนาและสรางความรวมมือในการเชื่อมโยงการเดินทาง 
การขนสงสินคาและการทองเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมตอไปยัง ๒๒ แผนพัฒนาภาคใตชายแดน 
ประเทศมาเลเซีย และวางระบบการกำกับดูแลการขนสงใหมีมาตรฐานความปลอดภัย    

   2.2) ทางอากาศ ปรับปรุงทาอากาศยานนราธิวาส และการกอสรางสนามบินเบตงใหแลวเสร็จ
ตามเปาหมายรองรับปริมาณความตองการเดินทางและขนสงสินคาทางอากาศและสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยง
การคมนาคมขนสงชายแดนและการเดินทางทองเที่ยวเมืองเบตงกับแหลงเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมของพ้ืนที่
ตอนในของภาค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน (ปนัง โกตาบารู รัฐกลันตัน) และแหลงทองเที่ยวทาง
ทะเลท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ  

  ๓) พัฒนาเมืองยะลาใหเปนเมืองนาอยูและศูนยกลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทำแผนแมบท
เชิงพื้นที่เพื่อเปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการใหครอบคลุมและทั่วถึงเพียงพอกับความตองการของประชาชน สนับสนุนการใชประโยชนจาก 
เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองอัจฉริยะ เพ่ือสนับสนุนการตอยอดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ 
เดิม ไดแก การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งวางแผนการสงวนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อใหเปนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจสังคมและการ 
บริการใหกับพื้นที่โดยรอบ สามารถลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุม 
เพ่ือเตรียมพรอมจังหวัดยะลาใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาค ในชวงปที่ ๑๖ – ๒๐  
  ๔) พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งอำนวยความสะดวก 
และบริการที่เพียงพอและไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู กับการอนุรักษฟนฟูและจัดเก็บขอมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุเฉพาะถิ่นอยางเปนระบบ เพ่ือลดอัตราการถูกคุกคามของสัตวปาและ
พันธุพืชที่ใกลจะสูญพันธุ รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวที ่หลากหลายและสอดคลองกับ
ศักยภาพของพื้นที่ โดยเนนการสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมีสวนรวม และ    
การทองเที ่ยวทางวัฒนธรรมที ่ใชความโดดเดนของสังคมพหุว ัฒนธรรม อาทิ การทองเที ่ยวเมืองเกา           
จังหวัดปตตานี เมืองเกาจังหวัดยะลา และเมืองเกาจังหวัดนราธิวาส การทองเที่ยวเชิงนิเวศสูศูนยศึกษาและ

เรียนรูธรรมชาติระดับประเทศ (ปาฮาลา-บาลา) การทองเที่ยวเชิงอาหารเชิงเกษตร และการทองเที่ยวชุมชน 
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริการ เชน ที่พัก มัคคุเทศก เปนตน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวและการสรางเครือขายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวทั้ง
ภายในและภายนอกภาคและประเทศเพ่ือนบาน (เบตง-ปนัง) (สุไหงโก-ลก – โกตาบารูรัฐกลันตัน)  
 



 
 

 

 

๑๓

  ๕) พัฒนาเมืองทองเที่ยวชายแดนและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องการทองเที่ยว อาทิ การบำบัดรักษา
ทางการแพทยดวยสมุนไพรและนำ้พุรอน (อำเภอเบตง) โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการใหบริการสูสากลที่
คำนึงถึงความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการดานการศึกษา และ ศนูยดูแลผูปวยและผูสูงอายุ 
(Nursing Home Care) รวมทั ้งสงเสริมการพัฒนาเมืองทองเที ่ยวชายแดน (เบตง) เมืองการคาชายแดน              
(สุไหงโก-ลก) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงเขาสูแหลงทองเที่ยว ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวกใหเพียงพอและไดมาตรฐาน อาทิ ไฟฟาที่เพียงพอ และโครงขาย อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อเพิ่มชองทางการตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนความปลอดภัยนักทองเที่ยวสนับสนุนการ
พัฒนาธุรกิจบริการทองเท่ียวตลอดหวงโซคุณคา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและผูประกอบการ
ธุรกิจบริการทองเที่ยว  
  ๖) พัฒนาและสงเสริมธุรกิจการคาชายแดน โดยการจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนาการคาชายแดน 
และการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรเมืองชายแดน และกำหนดมาตรการสงเสริมการลงทุน ๒๓ แผนพัฒนา
ภาคใตชายแดน ท่ีเหมาะสมใหกับผูประกอบการ  
  ๗) เรงรัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมของภาค เพื่อ
รองรับการคาการลงทุนทั้งในและตางประเทศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
รวมทั้งโครงขายคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงทั้งระบบถนนระบบราง รวมทั้ง ทางน้ำและทาง

อากาศ กับพื้นที่โดยรอบและประเทศเพ่ือนบานและระบบจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการลงทุน การใหสิทธิ
ประโยชนทั้งดานภาษีและมิใชภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจใหกับนักลงทุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ของศูนยบริหารแบบเบ็ดเสร็จ กำหนดการใชประโยชนพื ้นที ่เพื่อรองรับกิจกรรมเปาหมายและกิจกรรมที่
เก่ียวของ รวมทั้งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสอดคลอง
กับศักยภาพของพ้ืนที ่ 
 

  ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชมุชน  
 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด คาฐาน 

คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 

สัดสวนคนจน 
ภาคใตชายแดน 

รอยละ 32.77 
(ป ๒๕๕๙)  

นอยลงกวา       

รอยละ 

30.90 

นอยลงกวา       

รอยละ 

30.00 

นอยลงกวา       

รอยละ 

29.00 

นอยลงกวา       

รอยละ 

28.00 

นอยลงกวา       

รอยละ 28.00 

อัตราการวางงาน
ภาคใตชายแดน  

รอยละ 1.63 
 (ป ๒๕๕๙)  
 

ลดลงรอยละ     
2.00 

ลดลงรอยละ     

2.00 

ลดลงรอยละ     

2.00 

ลดลงรอยละ     

2.00 

ลดลงรอยละ     

2.00 

 

  แนวทางการพัฒนา  
  ๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝมือแรงงาน  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ใหสอดคลองกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดทั้งในพื้นที่และตางประเทศ ทั้งทักษะ ฝมือ ทักษะดาน
เทคโนโลยีและทักษะดานภาษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเมืองการคาและเมือง
ทองเที่ยวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่เพื่อทดแทนการนำเขาแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบาน อาทิ การจัดตั้งศูนยฝกแรงงานประมง สนับสนุนผูประกอบการจางงานสำหรับผูที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะแรงงานในพ้ืนท่ี และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม  
 



 
 

 

 

๑๔

  ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ โดยสราง
โอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทำงานพรอมการประกอบอาชีพเพ่ือสรางกำลังคนที่
มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื ่อรองรับอุตสาหกรรมไทย แลนด ๔.๐ และ

สนับสนุนการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สามารถ
นำมาใชในการประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใชสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษาที่ทันสมัย อาทิ สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CIA) บทเรียนออนไลน 
E-learning หนังสืออิเล็กทรอนิกส Electronic Book : E- Book หองเรียนเสมือนจริง (Visual Classroom) 
และสื่อหลายมิติ เปนตน เพื่อยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 

ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศูนยเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ใหครอบคลุม
และทั่วถึง เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใหสามารถพัฒนาศักยภาพใน
การประกอบอาชีพของชุมชน และเตรียมความพรอมสำหรับการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดในอนาคต ๒๔ แผนพัฒนาภาคใตชายแดน  
  ๓) สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสรางความรูความเขาใจในการปองกัน

และเฝาระวังการเกิดโรค การใหความรูในการดูแลสุขภาพของสตรีตั ้งครรภและทักษะการเลี้ยงดูทารก เพ่ือ
ปองกันและลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังการคลอดในพื้นที่การพัฒนาและสรางระบบรับมือและ
ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซำ้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใหบริการของสถานพยาบาลในชุมชนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพและเชื่อมโยงถึงชุมชนและ
ครัวเรือน พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินและระบบสงตอผูปวยท่ีม ีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวย

ในการขยายการใหบริการการสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะใหกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ดานการออก  
กำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนใหกีฬากลายเปนวิถีชีวิต รวมถึงการเตรียมความพรอมดานสุขภาพ
รางกายและจิตใจของผูสูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและสรางเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวังปองกัน 
และควบคุมโรค ตลอดจนถายทอดองคความรูและสงเสริมการรักษาโรคโดยใชแพทยปจจุบัน ควบคูกับการ
พัฒนาการแพทยทางเลือกที่ใชภูมิปญญาแพทยพื้นบาน และการจัดตั้งศูนยผลิตสมุนไพรของภาคเพื่อพัฒนาพืช

สมุนไพรของทองถิ่นใหไดมาตรฐานผลิต อาทิ ขมิ้นชัน มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ เถาวัลยเปรียง และเพชรสังฆาต 
เปนตน  
  ๔) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง สงเสริมการรวมกลุ มวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน อาทิ เครื่องแตงกายมุสลิม สินคา OTOP โดยใชภูมิปญญาและกลไกประชารัฐ ในการสนับสนุน
ความรูในออกแบบผลิตภัณฑการผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสรางเอกลักษณของสินคา สงเสริมการใช

เทคโนโลยใีนการเพ่ิมชองทางการตลาดและสนับสนุนการตลาดโดยผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส            (E-
commerce) การพัฒนาการทองเที่ยวนวัตวิถีโดยดึงภูมิปญญาชุมชนวิถีชีวิตตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑเปน
ของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงการทองเที่ยววิถีชุมชนของแตละทองถิ่น เพ่ือสรางงานเพิ่มรายไดรวมทั้งสงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวมในการผลิตและการใชพลังงานทดแทนเพ่ือสรางมั่นคงดานพลังงาน และลดตนทุนการผลิต  
  ๕) สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสรางความเขาใจและการยอมรับในการอยู

รวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข อนุรักษฟนฟูและรักษาอัตลักษณวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็งของสถาบันทาง
ศาสนาเพ่ือเผยแพรหลักคำสอนที่ดีงามใหแกประชาชน สรางเครอืขายการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของชุมชนและทองถิ่นเพ่ือปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในภาค 
 

 



 
 

 

 

๑๕

     3.๒ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562 - 2565)  
 

วิสัยทัศน  
“เกษตรกาวหนา การคาชายแดน การทองเที่ยวเชื่อมโยงสูอาเซียนบนพื้นฐานความเขมแข็งของ

ชุมชน” เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนในป พ.ศ. 2565 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมุงเนนในการพัฒนา เพื่อใหบรรลุ
เปาประสงค 4 ประเด็น ประกอบดวย เกษตรกาวหนา ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของกลุมจังหวัด โดยอาศัยพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคญั อาทิยางพารา ปาลมนำ้มัน มะพราว ประมงชายฝง ปศุสัตว 
และไมผล เปนตน ซึ่งในป 2565 กลุมจังหวัดจะเปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่สำคัญ โดย
การสงเสริมและวิจัยเพื ่อคิดคนนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการและการแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑที่
สามารถสรางมูลคาเพิ่มและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั ่งยืนใหกับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
การคาชายแดน หลังป 2565 มูลคาการคาชายแดน ของกลุ มจังหวัดจะขยายตัวโดยอาศัยศักยภาพของ    
จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนที ่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดานชายแดนไทย - มาเลเซีย     
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองชายแดนโดยพัฒนาใหมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่สามารถรองรับการขนสงและการคาทัง้ในและตางประเทศเพ่ือดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุนในพืน้ที่ กอใหเกิด
การสรางงาน สรางรายไดและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกลุมจังหวัดการทองเท่ียว หลังป 2565 กลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดนมีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานการทองเที่ยวที่เพียงพอและไดมาตรฐาน         
มีเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวระดับประเทศและอาเซียน การบริการนักทองเที่ยวที่ได
มาตรฐานสากล การบริหารจัดการการทองเท่ียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธที่
ทันสมัย ความเขมแข็งของชุมชนอัตลักษณที่สำคัญประการหนึ่งของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน คือ การเปน
สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น การสรางความ
เขมแข็งของชุมชนจึงมุงเนนที่การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนทั้งในดานทักษะฝมือแรงงาน           
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูการพัฒนาสุขภาวะของคนทุกวัย     
การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง ตลอดจนการสรางความเขาใจและการยอมรับเพื่อใหเกิดการอยู
รวมกันอยางสันติสุขภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม  

 

➢ จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)  
1. สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร  
2. สงเสริมการคาและการลงทุนในเขตพืน้ที่เศรษฐกิจเมืองชายแดนเมืองตนแบบ  
3. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
4. ชุมชนเขมแข็งบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม  
 

➢ เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย เปาประสงครวม ตัวชี้วัด/เปาหมาย รวม 5 ป  

เปาประสงครวม 
ตัวชี้วัด/
เปาหมาย  
(รวม 5 ป) 

ขอมูลฐาน 

เปาหมายรายป 
2561 –

2563 2561 2562 2563 2564 2565 

มูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมกลุม
จังหวัด ภาคใต
ชายแดน มี
มูลคาเพ่ิมขึ้น 

อัตราการ
ขยายตัว มูลคา
ผลิตภัณฑ มวล
รวมของกลุม
จังหวัด เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 3 

อัตราการขยายตัว 
คาผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
จังหวัดเฉลี่ยป 2554 –
2558 รอยละ 1.5  
(มูลคาเฉลี่ย 5 ป 
136,082 ลานบาท) 

- รอยละ 
1.5 

รอยละ 
2.0 

รอยละ 
2.5 

รอยละ 
3 

รอยละ 3 

หมายเหตุ : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดฯ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพ.ศ. 2560 

 



 
 

 

 

๑๖

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด  
 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย  
(รวม 5 ป) 

ขอมูลฐาน 

เปาหมายรายป 
2561 

–2563 2561 2562 2563 2564 2565 

เพ่ิมผลิตภาพ
สินคา และสราง
มูลคาเพ่ิม สินคา
ดานเกษตร ของ
กลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน  

ผลิตภัณฑมวล
รวม ภาค
การเกษตร ของ
กลุมจังหวัด 
เพิ่มขึน้รอยละ 
1 

อัตราการขยายตัว             
คาผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
จังหวัด เฉลี่ยป 2557–
2559 รอยละ - 2.50 
(มูลคาเฉลี่ย 3 ป 
44,966.67 ลานบาท)  
 

- รอยละ 
 -๑.๖๒๕ 

รอยละ 
-๐.๗๕ 

รอยละ 
๐.๑๒๕ 

รอยละ 
๑ 

รอยละ 
๑ 

หมายเหตุ : อัตราการขยายตัวคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรของกลุมจังหวัดฯเฉลี่ยป 2557–2559 จากสำนักงานสถิติแหงชาต ิ
 

แนวทางการพัฒนา  ประกอบดวย  
๑. เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาลมน้ำมัน มะพราว ขาว ไมผล        

พืชสมุนไพร ประมง และปศุสัตว เปนตน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
นวัตกรรมและการบริหารจัดการท่ีด ี

๒. พัฒนาเกษตรกรกลุมเครือขาย สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ ใหดำเนินการในลักษณะการ
รวมกลุมและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  

๓. สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องภาคเกษตร โดยสนับสนุนปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีใหเกิด
ผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  

๔. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑสินคาเกษตร  
๕. สงเสริมระบบตลาดกลาง ชองทางการตลาด และสรางตราสินคา (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร 

ที่เปนอัตลักษณประจำถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลคา  
๖. ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ำชายฝงเพื่อการสงออกและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ประเด็นการพัฒนาที่  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สงเสริมการคาการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีสำคัญ  
 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย  
(รวม 5 ป) 

ขอมูลฐาน 

เปาหมายรายป 
2561 

–2563 2561 2562 2563 2564 2565 

มูลคาการคา 
ชายแดนกลุม
จังหวัดภาคใต
ชายแดน เพิ่มขึน้  

มูลคาการคา 
ชายแดนกลุม
จังหวัดภาคใต
ชายแดน เพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๘ 

มูลคาการคา ชายแดน
กลุมจังหวัด ป 2560     
จำนวน 8,533.31   
ลานบาท 

- รอยละ 
 2 

รอยละ 
6 

รอยละ 
6 

 

รอยละ 
8 

 

รอยละ 
8 

 

 มูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมภาค
บริการ ในกลุม 
จังหวัด ภาคใต
ชายแดน เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 6 

อัตราการขยายตัว คา
ผลิตภัณฑ มวลรวมกลุม
จังหวัด เฉลี่ยป 2554 –
2559 รอยละ 4.5 
(มูลคาเฉลี่ย 5 ป 
71,295ลานบาท) 

- รอยละ 
 4.5 

รอยละ 
5 

รอยละ 
5.5 

 

รอยละ 
6 

 

รอยละ 
6 
 

 

หมายเหตุ : มูลคาการคาชายแดนและมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคบริการ จากสำนักงานสถิติแหงชาต ิ
 
 



 
 

 

 

๑๗

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
๑. พัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกสใหมีความเชื่อมโยงและไดมาตรฐาน  
๒. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวก บริเวณดานพรมแดนเมืองชายแดนเมือง

เศรษฐกิจที่สำคัญเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ  

๓. สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการเพื ่อสรางมูลคาและเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ  

๔. สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องทุกสาขาการผลิตใหมีความเขมแข็งเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  
๕. วางระบบการบริหารจัดการน้ำระบบปองกันอุทกภัยเพ่ือปองกันความเสียหายแกพ้ืนที่เศรษฐกิจ ๖. 
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองทองเท่ียวชายแดน  
 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย  
(รวม 5 ป) 

ขอมูลฐาน 

เปาหมายรายป 
2561 

–2563 2561 2562 2563 2564 2565 

รายไดจากการ 
ทองเที่ยวของ
กลุม จังหวัด
เพิ่มขึน้  

รายไดจากการ 
ทองเที่ยว 
เพิ่มขึน้  
รอยละ 8 

รายไดจากการ ทองเที่ยว 
ป 2559 จำนวน 
6,469.34 ลานบาท 

- รอยละ 
2 

รอยละ 
4 

รอยละ 
6 

รอยละ 
8 

รอยละ 
8 

หมายเหตุ : รายไดจากการทองเที่ยว ป 2559 จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
 

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยปรับปรุงภูมิทัศนจัดหา     

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการใหไดมาตรฐาน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นแกนักทองเที่ยว  
2. สงเสริมกิจกรรมรูปแบบการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวชุมชน เปนตน  
3. พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเพื่อรองรับการทองเท่ียวในกลุมจังหวัด  
4. พัฒนาสินคาและบริการที่เปนอัตลักษณของกลุมจังหวัดใหผานการรับรองมาตรฐาน  
5. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธที่ทันสมัย เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดเพ่ิมขึน้ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชมุชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย  
(รวม 5 ป) 

ขอมูลฐาน 

เปาหมายรายป 
2561 

–2563 2561 2562 2563 2564 2565 

รายไดเฉลี่ย ตอ
หวัประชากร 
เพิ่มขึน้  

รายไดตอคนตอ
ป เพ่ิมขึ้น  
รอยละ 2  
 

รายไดตอคนตอป  
พ.ศ. 2559  
เทากับ 70,322 บาท  

- รอยละ 
0.5 

รอยละ 
1 

รอยละ 
1.5 

รอยละ 
2 

รอยละ 
2 

หมายเหตุ : รายไดจากการทองเที่ยว ป 2559 จากสำนักงานสถิติแหงชาติ  
 
 
 



 
 

 

 

๑๘

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
๑. พัฒนาเพ่ือยกระดับและสนับสนุนทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  
๒. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งทัง้กระบวนการผลิตและการตลาด  
๓. สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข  
๔. ยกระดับคุณภาพการศกึษาเพ่ือพัฒนาทักษะใหพรอมประกอบอาชีพ  
๕. พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสรางเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ปองกัน     

และควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

๑๙

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด 

การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
ขอมูลการวิเคราะหความตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถิ่น 

สรุปปญหา / ความตองการของประชาชนในพื้นท่ี 8 อำเภอ (ภาพรวมจังหวัด) 
 

 

 

 

ลำดับ

ที ่
ดาน ปญหา ความตองการ / แนวทางแกไข 

1 ดานความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

 ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน เชน ความไมสงบในพ้ืนที่

การเกิดคดีอาชญากรรม / ยาเสพติด 

 ปญหาระบบโครงสรางพื ้นฐาน

ขาดประสิทธิภาพ เชน ถนนชำรุด 

ไฟฟาสองสวางไมเพียงพอ 

 

 จัดชุดกูชีพ กูภัย 

 ปรับปรุงการบริหารจัดการแกไขปญหา

ยาเสพติดและอาชญากรรม 

 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุม 

และมีประสิทธิภาพ ปรับปรุง ซอมแซม

เสนทางท่ีชำรุด 

2 ดานสังคม  ปญหาลักลอบคายาเสพติด 

 ปญหาการดานความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินจากเหตุการณ

ความไมสงบในพ้ืนที่ 

 ระดับคุณภาพทางการเรียนต่ำกวา

เกณฑมาตรฐาน  สืบเนื ่องจาก

สถานการณในพ้ืนที ่

 ขาดกำลังแรงงาน เนื่องจากกลุม

ผูสูงอายุมีเพ่ิมมากขึ้น 

 เพ่ิมดานตรวจเขมสกัดจับยาเสพติด

และสิ่งผิดกฎหมาย  

 เพ่ิมมาตรการการปราบปรามยาเสพติด 

 เสริมสรางศักยภาพของผูเรียนและ

ผูสอน  

 พัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ 

 การสรางเครือขายการพัฒนาแบบมี

สวนรวมและเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับองคกรชุมชนทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

๒๐

ลำดับ

ที ่
ดาน ปญหา ความตองการ / แนวทางแกไข 

3 ดานเศรษฐกิจ  ภาคผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  

 รายไดจากการทองเที่ยวลดลง 

สืบเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในดาน

ความปลอดภัยในพ้ืนที่ 

 เสนทางคมนาคมบางสวนยังเปน

ถนนลูกรัง 

 ประชาชนขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ทำกิน 

 

 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร 

มีรายไดหลากหลายชองทางมากขึ้น ทั้งการ

ปลูกพืชชนิดอื่นๆ ควบคูกับพืชหลัก 

 สรางความเชื่อมั่นใหนักทองเท่ียวรูสึก

ถึงความปลอดภัยและเพิ่มมาตรการรักษา

ความปลอดภัย 

4 

 

ดานทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

 ปญหาการลักลอบตัดไมทำลายปา 

 ปญหาจากไฟปา 

 ประสบมลพิษทางอากาศ ควัน           

ฝุนละอองจากประเทศเพ่ือนบาน 

 จัดทำแนวปาใหจัดเจน 

 สรางจิตสำนึกใหเห็นความสำคัญของ

ปาไม 

 แกไข ปองกัน ติดตาม บรรเทาปญหา

หมอกควันขามแดนรวมกันโดยวิธีตางๆ 

เชน ควบคุมแหลงที่เกิดไฟปา / ไฟบนพื้นดิน 

พัฒนาระบบประเมินสถานการณและ

การแจงเตือนลวงหนาการแลกเปลี ่ยน

ขอมูลและเทคโนโลยี และการใหความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดสถานการณ 

 การจัดการขยะน้ำเสีย โดยมาตรการ

ทางกฎหมายควบคูกับการควบคุมทางสังคม 

 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สนับสนุนใหชุมชนเปนผูดำเนินการบริหาร

จัดการ 

 

 

 

 



 
 

 

 

๒๑ 

สรุปขอมูลแผนพฒันาจังหวัด 
(เปาหมายการพฒันาจังหวัด พันธกิจ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด และประเด็นการพัฒนา)  

1. เปาหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา : คุณภาพชีวิตมั่นคง  เกษตรมั่งคั่ง  ทองเที่ยวยั่งยืน 
 

 คำอธิบายเปาหมายการพฒันาจังหวัดยะลา 
 คุณภาพชีวิตมั่นคง หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีขีดความสามารถในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก สังคมมีความสันติสุข ชุมชน
สามารถบริหารจัดการความสงบเรียบรอยของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 
ประชาชนมีความเปนอยูเรียบงาย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานดำเนินชีวิตจังหวัดยะลา           
มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงเปนธรรม

สามารถพึ่งพาตนเองได เขาถึงสวัสดิการพื้นฐานได ภาครัฐมีสมรรถนะสูง การพัฒนาจังหวัดยึดหลักยุทธศาสตร
พระราชทาน เขาใจ เขาถึง  และพัฒนา มีรายไดและอาชีพที่มั่นคง 
 เกษตรมั่งคั่ง หมายถึง สถาบันการเกษตรเขมแข็ง เกษตรกรมีความเปนมืออาชีพที่มีศักยภาพในการ
จัดการผลผลิตใหมีคุณภาพ มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ผลผลิตหลักทางการเกษตรของจังหวัดมี
คุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑภายใตแบรนดของจังหวัดจากฐานของเกษตรสามารถสรางมูลคาใหกับจังหวัดและ

รายไดใหกับเกษตรกร ผลผลิตการเกษตรพรีเมี่ยมของจังหวัดมีมูลคาและแขงขันไดเปนศูนยกลางผลผลิตดานไม
ผล ปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ จังหวัดยะลาเปนพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางอาหาร เปนเมืองอาหารปลอดภัย  
 ทองเที่ยวยั่งยืน หมายถึง อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดเติบโตอยางตอเนื่อง เนนการสราง
คุณคา และมูลคาจากความหลากหลายทางชีวภาพและพหุวัฒนธรรม การเชื่อมโยงการพัฒนาการทองเที่ยวจาก
ฐานของชุมชนดวยนวัตวิถี ชุมชนมีความพรอมในการบริหารจัดการการทองเที่ยวของพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง 

การทองเที่ยวของชุมชนสรางงาน อาชีพ หนุนเสริมเศรษฐกิจของชุมชน แหลงทองเที่ยวหลักของจังหวัดไดรับ
การบริหารจัดการใหมีมาตรฐานการจัดการทองเที่ยวในระดับชั้นนำ เปนการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และมีธรรมาภิบาลในการจัดการการทองเที ่ยวชายแดนเติบโตอยางตอเนื่อง จังหวัดยะลาเปนตนแบบใน
ระดับประเทศในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและพหุวัฒนธรรม จังหวัดประสบความสำเร็จในการยกระดับ
อำเภอเบตงใหเปนเมืองทองเที่ยวในระดับนานาชาติ 

จังหวัดยะลามีภาพลักษณในการเปนเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงามและเปนระเบียบมีความสะอาด
ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทย  มีสถานที่ทองเที่ยวที่มีความหลากหลายและสวยงามโดยเฉพาะอำเภอเบตง จนมี
คำขวัญวา “ใตสุดสยาม เมืองงามชายแดน” ประชาชนมีการประกอบอาชีพทางดานการเกษตร โดยการทำ
สวนยาง และสวนผลไม ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของ
ตนเองแตก็มีวิถีชีวิตรวมกันอยางสันติสุขในความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม แตจากสถานการณความไมสงบ

ทีเ่กิดขึ้นตั้งแตป ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน  แนวโนมของความรุนแรงอยูในระดับที่คอนขางลดลง แตยังสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและภาพลักษณของจังหวัดซึ่งถือเปนจุดออน และอุปสรรคสำคัญในการ
พัฒนาจังหวัด 

 ดังนั้น จังหวัดยะลา จึงไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาจังหวัดยะลาคือ “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง 
ทองเท่ียวย่ังยืน” หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายได และสรางความสุข สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเปนธรรม สามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ โดยนำยะลามุงไปสูเมืองทองเท่ียวที่นาอยู มีอาชีพที่มั่นคง มี
สุขภาพดี มีคุณธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู รวมกันดวยความรัก ความสามัคคี ยึดหลัก เขาใจ เขาถึง พัฒนา ภายใตความหลากหลาย  
ของวัฒนธรรมและอัตลักษณของพ้ืนที่ นำไปสูยะลาเมืองแหงความสุข : Yala city of happiness 
 



 
 

 

 

๒๒

2. พันธกิจ 
๑) สงเสริมใหประชาชนมีความมั ่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตลอดจนมีความเขาใจที ่ดี 

ตอภาครัฐ 
๒) เสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนมี

อาชีพและรายไดที่มั่นคง 
๓) เสริมสรางการอำนวยความเปนธรรมและสงเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนดานสุขภาพ และสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
๔) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง 
๕) ประสาน สนับสนุน เสริมสรางความรวมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา  
สังคมเมืองยะลามีความมั ่นคง ประชาชนมีความสุข ประสบความสำเร็จในการยกระดับศักยภาพ             

ในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ประชาชนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง 
และมีคุณภาพ ชุมชนเขาถึงและไดรับการเสริมสรางโอกาส เปนสังคมที่มีความเสมอภาค เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จังหวัดยะลาเปนตนแบบที่ดีของประเทศ ที่มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม  
 

4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จำนวน ๔ ประเด็น คือ 
๑) การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
 จากภาคการเกษตรที่แขงขันได 
๒) การเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และทองเที่ยว

ชายแดน     

๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) การระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางยะลาสันติสุข ท่ียั่งยืน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

๒๓

 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
 

การเสริมสรางความเขมแขง็ของระบบการบริหารจัดการการเกษตร 
   และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตรท่ีแขงขันได 

 

วัตถุประสงค : สินคาเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เกษตรกรและผูประกอบการภาคเกษตรมีรายได
เพ่ิมขึ้น 

 

เปาหมายและตัวชี้วัด  ป  ๒๕๖1 – ๒๕๖5 
 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕63 ๒๕64 2565 

1. สินคาเกษตรไดรับการรับรอง
มาตรฐานการผลิต(GAP/อินทรีย) 
เพ่ิมขึ้น 

(2558 - 2560) 
2,122 แปลง/

ฟารม  

1 % 
ตอป 

2 % 
ตอป 

๓ % 
ตอป 

๔ % 
ตอป 

5 % 
ตอป 

2. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด
สาขาภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 

 

(2558 - 2560) 
14,462  
ลานบาท 

1 % 
ตอป 

2 % 
ตอป 

๓ % 
ตอป 

๔ % 
ตอป 

5 % 
ตอป 

  
แนวทางการพัฒนา 

1. ยกระดับการผลิตดานการเกษตรสูมาตรฐาน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิต ผลิตภัณฑ และ    สราง
คุณคาจากนวัตวิถีของชุมชน 

2. สงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาศักยภาพกลุมของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง 
3. สรางความมั่นคงทางอาหารแกครัวเรือน และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาโครงขายการคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเกษตร 
5. สงเสริม พัฒนาการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงานในภาคการเกษตร 
6. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร ขยายชองทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ และพัฒนา

ผูประกอบการสงออกใหมีประสิทธิภาพ 
7. เสริมสรางการใชเทคโนโลยีเพื่อเปนชองทางระบบตลาดดิจิทัล และการสรางแบรนดใหเปนที่

ยอมรับทั้งในและตางประเทศ  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

๒๔

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
 

การเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
เชิงนิเวศ วัฒนธรรม และทองเที่ยวชายแดน     

 
วัตถุประสงค : รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ไดมาตรฐานและยั่งยืน 
 

เปาหมายและตัวชี้วัด  ป  ๒๕๖1 – ๒๕๖5 
 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 2565 

๑. จำนวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ
การพัฒนา  

ขอมูลเฉลี่ย ๓ ป 
(255๙ - 25๖๑) 

๖ แหลงตอป 
 

๖ 
แหลง
ตอป 

๖ 
แหลง
ตอป 

๖ 
แหลง
ตอป 

๖ 
แหลง
ตอป 

6 
แหลง 
ตอป 

๒. รายไดจากการทองเที่ยว
เพ่ิมขึ้น 

ขอมูลเฉลี่ย ๓ ป 
(2559 - 2561) 

รอยละ ๖.๐๕ 
 

6.5 % 
ตอป 

7.0 % 
ตอป 

7.5 % 
ตอป 

8.0 % 
ตอป 

8.5 % 
ตอป 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
2. ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว  
3. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นเชิงสรางสรรค เพ่ือรองรับการทองเที่ยว 
4. พัฒนาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  

5. พัฒนาศักยภาพอำเภอเบตงใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

๒๕

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

วัตถุประสงค : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองนาอยู การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี กลุมผู
ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสมีศักยภาพและสามารถพึ่งพา
ตนเองได 
 

เปาหมายและตัวชี้วัด  ป  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ ๒๕65 
๑. คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการสอน O-Net ชั้น 
ม.3 เพ่ิมขึ้น  เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา 

ปการศึกษา 2558 
รอยละ 33.25 

ปการศึกษา 2559  
รอยละ 32.41 
ลดลง 0.84 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ  
1 ตอป 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ  

1 ตอป 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 

 1 ตอป 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ  
1 ตอป 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ  
1 ตอป 

๒. อัตรามารดาตายลดลง (ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน)  
 

ป 58 = 79.29 
ป 59 = 55.13 
ป 60 = 48.83 

(เฉลี่ย 3 ป = 61.08) 

ไมเกิน  
60 

ไมเกิน 
55 

ไมเกิน 
50 

ไมเกิน 
45 

ไมเกิน 
40 

๓. แรงงานท้ังในและนอก
ระบบไดรับการพัฒนา
ศักยภาพมีหลักประกัน     
ทางสังคมและมีรายไดที่มั่นคง 

ป 2561 
รอยละ ๕ 

 

8 ๑1 ๑4 ๑7 20 

๔. กลุมผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบ 
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และ       
ผูพิการไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหสามารถพ่ึงพา
ตนเองได 

ป 256๐ 
รอยละ89.89 

9๑ 
 

93 95 97 99 

๕. รอยละของการบุกรุกพื้นที่
ปาไม และการตัดไมทำลายปา
ลดลง 

ป 2560 
รอยละ 36 

รอยละ 
5 

รอยละ 
5 

รอยละ 
5 

รอยละ 
10 

รอยละ 
15 

 
 
 
 



 
 

 

 

๒๖

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
2. ยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง  
3. สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และควบคุมโรคของประชาชนทุกกลุมวัย  
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและผู

พิการ 
5. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบใหสามารถพึ่งตนเองอยางมั่นคง และยั่งยืน  
6. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7. สงเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

๒๗

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
 

การระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 
 
 

วัตถุประสงค  :  สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท หมูบาน ชุมชนมีสวนรวมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ตามแนวทางประชารัฐอยางยั่งยืน 
 

เปาหมายและตัวชี้วัด  ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลคา

ฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 2565 
1. รอยละของสถิติการกอเหตุราย
ลดลงในปท่ีผานมา 

ป ๒๕๖๐ 
ลดลง 

รอยละ 10 
 

รอยละ 
11 

รอยละ 
12 

รอยละ 
13 

รอยละ 
14 

รอยละ 
15 

2. รอยละของหมูบาน ชุมชน
เขมแข็งที่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 
 

ป ๒๕๖๐ 
รอยละ 89 

รอยละ 
90 

รอยละ 
91 

รอยละ 
92 

รอยละ 
93 

รอยละ 
94 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมประชาชนใหเขามามีสวนรวมในเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานและชุมชน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
3. พัฒนาระบบปองกัน แกไขภัยพิบัติ และการสรางความเขมแข็งของเครือขายชุมชน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
5. เสริมสรางคุณคาทางอัตลักษณและวิถีของประชาชนในพ้ืนที่ 

6. สรางความเขาใจ และอำนวยความเปนธรรม 
7. สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

๒๘

๔. ยทุธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาโดยใช้เทคนิค   

(SWOT Analysis)  องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา   

                  

สภาพแวดลอมภายใน 

สภาพแวดลอมภายนอก 

 

 

 

S –Strengths (จุดแข็ง) 

1.  บุคลากรของ อบจ ไดรับการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่องและตรงสายงาน 
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2. มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกใน

การ 
ปฏิบัติงาน 
3. มีสวัสดิการที่ดี 
4. เจาหนาที่เพียงพอ 
5. บุคลากรสวนใหญเปนคนในพ้ืนที่
เขาใจสภาพปญหา  
6. บุคลากรมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติหนาที่ตรงสายงาน 
7. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน 
8. ผูบริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหาร 
9. การปฏิบัติงานมีคำสั่งมอบหมาย
งานอยางชัดเจน 
10. ยึดกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
11. ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับทุก
ภาคสวน 
12. ผูบริหารใหความสำคัญตอการ
พัฒนาบุคลากร 
13. มีแผน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มี
การมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 
14. มีกลยุทธในการทำงานที่ชัดเจน 
15. โครงสรางชัดเจน/สายบังคับบัญชา 
16. มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และมีการประกาศใหบุคลากรรับรู 
17. มกีารจัดสรรงบประมาณเพียงพอ
ตอการบริหาร 
18. มีความสามัคค ีมีสวนรวม ทำงาน

เปนทีม ใจรักบริการ 

 

W-Weakness (จุดออน) 

1. บุคลากรฝายการคลังและ

บุคลากรทางการศึกษามีไม

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

2. บุคลากรขาดความรู ความ

เขาใจในเรื่องระเบียบกฎหมาย ที่

จำเปนในการปฏิบัติงาน 

3. เจาหนาที่บางฝายขาดทักษะใน

ดานเทคโนโลย ี

4. บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานไม

สอดคลองกับตำแหนง 

5. งานบางอยางขาดการ

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องใหกับ

ประชาชนทราบ  

6. การดำเนินงานตามภารกิจ

เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม ของ 

อบจ. ยังขาดการวิเคราะหที่เกิด

จากความตองการ ของประชาชน

ในเขตพ้ืนที่ยะลา 

7. การจัดทำโครงการและระบบ

การติดตาม การประเมินผลยังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 

8. ไมมีระบบ Big Data และระบ 
ขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย 
 



 
 

 

 

๒๙

O-Opportunities 

(โอกาส) 

1. นโยบายของรัฐบาลให
ความสำคัญตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
เนื่องจากเปนหนวยงานที่
อำนาจหนาที่ ใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน 
2.นโยบายจูงใจให
บุคลากรในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใตมี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ทวีคณู 
3.จังหวัดยะลามี
ทรัพยากรการทองเที่ยว
และศิลปวัฒนธรรม 
4. รัฐบาลใหความสำคัญ
กับบริบทพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต 
5. มีสถาบันทาง
การศกึษาครบทุกระดับ
และหลากหลาย 
6.มีศนูยกลางของสวน
ราชการตางๆ 
7. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
8.มีเครือขายทางการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาที่เขมแข็ง 
9.ติดชายแดนมาเลเซยี 
ความรวมมือ ระบบโลจิ
สติก สนามบิน 
10.โรงไฟฟาเขื่อนบาง
ลาง 
๑๑.สังคมพหุวัฒนธรรม 
 

 

 

SO-Strategies (กลยุทธเชิงรุก) 
 
S.17.O.3พัฒนา แหลงทองเที่ยวและ
โบราณคดี จังหวัดยะลา 
S2..O.9พัฒนาระบบโลจิสติกเชื่อมโยง
การคาการลงทุนระหวางประเทศ 
S..O.สงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ ยาเสพติด 
(กลุมเปราะบาง)  โครงการ สงเสริม
สุขภาพ (วิถีใหม) 
แพทยแผนไทย,แพทยทางเลือก 
S..O. Durian City 
S..O. ไกเบตง Ayam Betong Farm 
S..O. พัฒนาศูนยกระจายสินคา ชอง
ทางการจำหนาย (วิถีใหม) 
S..O.สงเสริมการทำพลังงานทดแทน 
 
S1 O8 พัฒนาบุคลากรโดยใช
เครือขายเปนฐาน 
S๑๙ O๒O๖O8สรางทัศนคตทิี่ดีตอ
องคกรขยาย/เปดชองทางในการ
ใหบริการ      (ONE STOP SERVICE) 
 

WO- Strategies (กลยุทธเชิง
แกไข) 

 
 

W.8O.1.จัดทำระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ Big Data 
W2..O8พัฒนาทรัพยากร
มนุษย(เสริมทักษะดานเทคโนโลยี 
ดานกฎระเบียบ ที่สอดคลองกับ
ตำแหนง) 
W..O.ลดความเสี่ยงและเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนในการ
จัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤต ิ
W..O. การจัดการขยะ  
(โครงการสงเสริมใหความรูการแยก
ขยะ) 



 
 

 

 

๓๐ 

T-Threats (อุปสรรค) 

1.ขาดการใหความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เก่ียวของ  
2.นโยบายรัฐบาลไม
ชัดเจน และไมตรง
ประเด็น  
3.มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายมีผลกระทบตอ
การสนับสนุนงบประมาณ  
4.ขาดการใชกฎหมาย
อยางจริงจัง 
5.สภาพเศรษฐกิจมี
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
โดยรวม  
6.ปญหาเศรษฐกิจสงผล
ใหรายไดเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนนอยลง  
7.งบประมาณถูกตัดและ
ลดลง และเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลไมเปน
หลักเกณฑที่กำหนด  
8.เด็กขาดความปลูกฝง
คานิยม วัฒนธรรมที่ดี  
9.เกิดการเลียนแบบ
วัฒนธรรมจาก
ตางประเทศในทางท่ีไมด ี 
10.วัตถุนิยม  
11.วัฒนธรรมตะวันตก  
12.คานิยมเรียนแบบ  
13.ครอบครัวแตกแยก  
14.สถานการณการ
ระบาดโรคโควดิสงผลตอ
การจัดบริการสาธารณะ 
อบจ 
15. เหตุการณความไม
สงบในพื้นที่สงผลใหเปน
อุปสรรคในการพัฒนา 
16.มีการแพรกระจาย
ของสื่อที่ไมเหมาะสม 
 

ST-Strategies (กลยุทธเชิงปองกัน) 
ST-Strategies (กลยุทธเชิงปองกัน) 
S1..T10-12..ปลูกฝงคานิยม และ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
S17.T14.กำหนดมาตราการทองเที่ยว
วิถีใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WT- Strategies (กลยุทธเชิงรับ) 
W3..T16..สงเสริมและพัฒนา
ทักษะในการผลิตสื่อเพ่ือสรางสรร
คชายแดนใต 
 



 
 

 

 

๓๑

T-Threats (อุปสรรค) 

17.เด็กและเยาวชน
เขาถึงสื่อไดงาย โดยขาด
การควบคุม ดูแล ที่
ถูกตอง  
18. สื่อตางๆ   TV DVD 
การตูน Internet ทำให
วัยรุนมีคานิยมพฤติกรรม
ทางเพศเปลี่ยนไป  
19.เขาถึงสื่อเสรีไดมาก
ขึ้น  
20.ขาดการควบคุมสื่อ
อยางเครงครดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

๓๒

 
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาประสงค 

 

1.  วิสัยทัศน 
“ องคกรธรรมาภิบาล   เศรษฐกิจม่ันคง  คุณภาพชีวิตที่ดี ” 

 

 คำอธิบายวิสัยทัศน 
  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดนำประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด โดยคำนึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ มาวางกลยุทธใหม โดยมุงเนนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนสรางองคกรใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ทองถ่ินมีความเขมแข็ง เสริมสรางรายไดใหกับภาคเกษตรกรรม 
กระตุนเศรษฐกิจ เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
อันดีงามของทองถ่ินและสิ่งแวดลอมที่ดี  

 

ความหมาย   

องคกรธรรมาภิบาล  หมายถึง   การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล              
นำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและสามารถพัฒนาทองถิ่น      
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เกิดความโปรงใส 

เศรษฐกิจมั่นคง  หมายถึง  เศรษฐกิจของจังหวัดไดรับการกระตุนจากภาคการเกษตรและ                  
การทองเที่ยว  ถนนไดมาตรฐานสงผลใหการสัญจรไปมา และขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน       
มีแหลงน้ำสำหรับการเก็บกักน้ำเพียงพอตอการเกษตร  สงผลใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ  ปญญา และ
สังคมมีความสามารถพัฒนาการเรียนรูในทุกชวงวัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  สังคมสันติสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ มีรายไดที่มั่นคง เปนชุมชนที่เขมแข็ง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เปนฐานในการดำเนินชีวิต 
 

๒. พันธกิจ 
๒.๑ สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทองถ่ิน 

๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงขอมูล 

      ระหวางกันได 

๒.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการและเนนการสรางเครือขาย 

๒.๔ พัฒนาการศักยภาพภาคการเกษตร และการทองเที่ยว เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

๒.๕ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม ใหรองรับนักทองเที่ยว การทองเที่ยวเพ่ือชุมชน การจราจร 

       และการขนสงใหไดมาตรฐานความปลอดภัย 

๒.๖ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการเรียนรูตลอดชีวิต 

๒.๗ เสริมสรางโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และความเทาเทียมทางสังคม 

๒.๘ สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 

๒.๙ เสริมสรางสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีสุขภาวะที่ดี และปลอดภัยจากโรคระบาด 

๒.๑๐ สงเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูเสียโอกาส คนไรที่พึ่ง และผูพิการใหมี 

         คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๒.๑๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความยั่งยืน 



 
 

 

 

๓๓

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ๔  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรที่ ๑  เสริมสรางองคกรธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ ๑.๑ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสมาชิกสภาทองถ่ินแบบมืออาชีพมุงผลสัมฤทธิ ์
 ๑.๒ สงเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร 
 ๑.๓ สงเสริมการจัดทำฐานขอมูลตามภารกิจของแตละสวนราชการ 
 ๑.๔ มีการบูรณาการการทำงานกับหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน 
 ๑.๕ สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร 
 ๑.๖ สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
 ๑.๗ สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท และสราง

ความเข มแข ็งในช ุมชน ร ักษาเก ียรต ิภ ูม ิของชาต ิ  และเช ิดช ูสถา บัน
พระมหากษัตริย 

 ๑.8 สงเสริมการประชาสัมพันธการดำเนินการงานขององคกรผานชองทางที่
หลากหลาย 

 ๑.9 เสริมสรางการทำงานใหเกิดความโปรงใส 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒  เสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 กลยุทธ ๒.๑  สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ

ผลิตของกลุมเกษตรกร 
  ๒.๒  พัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑชุมชน หรือผลผลิตทางการเกษตรใหได

มาตรฐาน 
  ๒.๓  พัฒนาชองทางการจำหนายสินคา 

    ๒.๔  ส งเสร ิม สน ับสนุนให ม ีการจ ัดโครงการ/ก ิจกรรม ดานการทองเที ่ยว               
ที่หลากหลาย 

  ๒.๕  พัฒนา / ปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีมาตรฐาน 
 ๒.๖ สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหเปนท่ีรูจัก  
 ๒.๗ พัฒนาบุคลากรดานการทองเทีย่วใหมีความรูและทักษะในการใหบริการ 
  ๒.๘ สงเสร ิมผู ประกอบการดานการโรงแรม ให ม ีความรู และเทคนิคใหมๆ              

เพ่ือกระตุนนักทองเที่ยวใชบริการหองพักเพิ่มขึ้น 
 ๒.๙ กอสราง/พัฒนา/ ปรับปรุงแกไข โครงสรางพ้ืนฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก  
       ใหไดมาตรฐาน ดานภาคการเกษตร/การทองเที่ยว 
  ๒.๑๐ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ใหไดมาตรฐาน 
  ๒.๑๑ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ที่มีการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
          ในการบริหารจัดการตนเอง 

  ๒.๑๒ สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองตามแนวทาง 
                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒.๑๓ สงเสริมการสรางอาชีพใหกับประชาชน เพ่ือสรางความมั่นคงดานรายได 
 
 
 



 
 

 

 

๓๔

 
ยุทธศาสตรที่ ๓   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 

          กลยุทธ  ๓.๑ จัดใหมีกิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคและการดูแลสุขภาพ 
    ๓.๒  สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ๓.๓ จัดใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูทำหนาที่ดูแลสุขภาพ 
 ๓.๔ สงเสริมสนับสนุน อบจ.ยะลา ใหเปนศูนยกลางการประสานงานรับแจงเหตุและ      

สั่งการณในการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน  
 ๓.๕  สงเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ  
        ผูดอยโอกาส และคนไรที่พ่ึง 
 ๓.๖ จัดใหมีอาคารสถานที่เพื่อเปนศูนยรวมของประชาชนเปนแหลงขอมูลขาวสาร 

การประชุมและการจัดกิจกรรมตางๆ 
  ๓.๗ สงเสริมการสรางจิตสำนึกของประชาชน ในการอนุรักษ ฟนฟูและปองกันรักษา 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๓.๘  สรางความรวมมือพัฒนาระบบการจัดการขยะอันตรายใหมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๙  สงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ๓.๑๐ จัดใหมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกประชาชน 
 ๓.๑๑ เฝาระวังและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๔   สงเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น 
       กลยุทธ  ๔.๑ พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน   ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

และมาตรฐานการศึกษาของ อปท. 
  ๔.๒ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพ่ิมโอกาสการเขาถึง การศกึษาที่มีคุณภาพ 
        อยางเทาเทียมและทั่วถึง 
 ๔.๓ เพิ่มโอกาสการไดรับการสงเสริมใหฝกอาชีพตามสมรรถภาพอยางทั่วถึง 
 ๔.๔ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
  ๔.๕ สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณ ี
  ๔.๖ สงเสริม อนุรักษ ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
  ๔.๗ สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ใหกับเด็กเยาวชนและประชาชน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

๓๕

 
 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
  จากผลการประชุมรวมระหวาง คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ ่นระดับจังหวัด  
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  องคกรปกครองสวนทองถิ ่นในเขตจังหวัดยะลา          
เมื่อวันที่  8 เมษายน 2564 ณ หองประชุมกังสดาล  โรงแรมยะลาแกรนดพาเลซ  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา       
ที่ประชุมไดรวมกันวิเคราะหสภาพการณปจจุบันของทองถิ่น โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  และกำหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ดังนี ้
 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น               
ในเขตจังหวัดยะลาโดยใชเทคนิค  (SWOT Analysis)   
 

จุดแขง็  (Strength) 
๑. มีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณและหลากหลาย 
๒. มีความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรมที่เขมแข็งและเปนศูนยกลางเผยแพรศาสนา รวมทั้งมี 
 แหลงผลิตและจำหนายเครื่องแตงกายเสื้อผามุสลิม รวมทั้งอาหารฮาลาลเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
3. มีชองทางการคมนาคมที่หลากหลายมากขึ้น 
4. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมากยิ่งข้ึน 
5. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับและสอนภาษาที่หลากหลาย เชน ภาษาไทย ภาษามลายู  
 ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และภาษาอาหรับ  
6. มีการนำภูมิปญญาทองถ่ินที่มีความหลากหลายมาใช 
7. มีผังเมืองที่ดี ภูมิประเทศสวยงาม และสะอาด มีอำเภอติดชายแดนประเทศมาเลเซีย คือ อำเภอเบตง  
8. มีเสนทางเชื่อมตอกับประเทศเพ่ือนบานไดดี 
9. มีปาตนน้ำและทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย 
10. มีแหลงผลิตพลังงานไฟฟาเขื่อนบางลาง 
11. มีสถานบริการสาธารณสุขทั่วถึง 
12. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขีดความสามารถในการกำหนดนโยบายและการจัดการ          
    ดานบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
13. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมีความใกลชิดและเขาใจบริบทของทองถ่ินดี 
14. ประชาชนมีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรม 
15. ไดรับความรวมมือที่ดีจากหนวยงานทุกภาคสวน 
๑๖. มีสถานที่ทองเท่ียวตามธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

๓๖

 

จุดออน  (Weakness) 
๑. ประชาชนไมมีทักษะในการประกอบอาชีพทางการเกษตรทำใหผลผลิตไมเปนไปตามความตองการ    

ของตลาด 
๒. ไมมีระบบเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดทำแผนพัฒนาทำใหต างคนตางทำงานไมมีระบบเชื่อมตอ

ขอมูลและเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาตางตางกัน 
๓. คุณภาพการศึกษาทุกระดับอยูในเกณฑต่ำ 
๔. ประชาชนวางงานเพราะเลือกงานและไมมีทักษะในการทำงาน 
๕.   ประชาชนมีความหวาดระแวงจากสถานการณความไมสงบในพ้ืนที่ 
๖.   ประชาชนบางสวนขาดความรับผิดชอบ  ไมเคารพกฎหมาย  ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๗ จาหนาที่บางสวนขาดความรับผิดชอบไมบังคบัใชกฎหมายอยางเครงครัด  ขาดคุณธรรมจริยธรรม 

แสวงหาผลประโยชน 
๘. ประชาชนทำการเกษตรแบบขาดความรูทางวิชาการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
๙.  ขาดการสงเสริม ปรับปรุง พัฒนา และประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 
๑๐. ประชาชนบางสวนขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและไมทราบสิทธิของตนเอง 
๑๑. ขาดทักษะในการประสานงานในการแกไขปญหาตางๆ ระหวางทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐ  

ดวยกันเอง 
๑๒. ขาดการบูรณาการความรวมมืออยางจริงจังในการแกไขปญหาตางๆ ระหวางทองถิ่นและหนวยงาน    

ภาครัฐดวยกันเอง 
๑๓. ระบบชลประทานไมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
๑๔. นักการเมืองทองถ่ินและผูนำทองถ่ินบางสวนขาดความตระหนักหรือใหความสำคญักับการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
1๕.  ภาคประชาชน/ประชาสังคมขาดความตระหนักรูในสิทธิและหนาที่ตอการมีสวนรวมของทองถิ่น 
1๖.  เสนทางคมนาคมในพ้ืนที่ชนบทบางแหงไมสะดวกและไมไดมาตรฐาน 
1๗. หนวยงานรัฐ/อปท.ขาดความบุคลากรและขาดรูความเขาใจในการพัฒนาเฉพาะดาน 

          1๘.  ประชาชนขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐบางหนวยงาน 

โอกาส  (Opportunity) 



 
 

 

 

๓๗

๑. รัฐบาลมีนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการชวยเหลือพื้นที่เปนจำนวนมาก 
๒. ประเทศเพ่ือนบานมีความสนใจเขามาลงทุนคาขายและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๓. หนวยงานรัฐสนับสนุนโอกาสในการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาการเกษตรหลากหลายรูปแบบ 
๔. รัฐบาลกำหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ASEAN Economic Community: AEC) 
๕. รัฐบาลกำหนดแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ๓ ฝาย (IMTGT) 
๖. หนวยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการศึกษาดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาหลักของ 
     ประชาคมอาเซียนและภาษามลายูกลางซึ่งเปนภาษาของประเทศอาเซียนตอนใต 
7.  นโยบายความรวมมือในการรวมกลุมประชาคมอาเซียนเปนตลาดเดียว ฐานการผลิตเดียว      

 เปนชองทางสงออกสินคาของจังหวัดสูอาเซียน 
๘. สถานการณโควิด-19 ทำใหแรงงานไทยท่ีไปทำงานประเทศมาเลเซียเดินทางกลับมาประกอบอาชีพ    

 ในบานเกิดเพ่ือรองรับการทองเที่ยว 

๙. นักลงทุนภาคเอกชนใหความสำคัญและสนใจลงทุนการสงออกผลไมทองถิ่น 
๑๐. การเติบโตของเทคโนโลยี “ระบบดิจิดัล” สามารถพัฒนาทองถ่ินไดหลากหลายดาน 

๑๑. มีเทคโนโลยีสมยัใหมรองรับอาชีพบางประเภทมีสนามบินเบตงเพ่ือรองรับนักทองเที่ยว 

 

 

 

อสุรรค  (Threat) 
อุปสรรค  (Threat) 
 1.  ประชาชนนอกพื้นที่มีความหวาดระแวงในสถานการณทำใหนักทองเท่ียวและนักลงทุนจาก

ภายนอกไมกลาเขามาในพ้ืนที่ 
 2. ความไมตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
 3. การบังคบัใชกฎหมายบางฉบับไมเอ้ืออำนวยตอการใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม 
 4.  สินคาหนีภาษีเขามาในพ้ืนที่เปนจำนวนมาก 

5.  ขาวสารทางลบจากสื่อภายนอกสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักทองเที่ยว 
6.  ขาดการบริหารจัดการตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
7.  ขาดการประกันราคาสินคาทางการเกษตร 
8. กฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทองถิ่น 
9. ทองถิ่นไมสามารถเขาถึงนโยบายของรัฐบาล เจาหนาที่และผูที่เก่ียวของไมสามารถปรับตัวกับการ

พัฒนาจากนโยบายของรัฐ 
10. ขาดความหลากหลายของเสนทางคมนาคมขนสงสินคาทางการเกษตร 
 

วิสัยทัศน 

 “ชีวิตมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน ยะลาสันติสุข” 

คำอธิบายวสิยัทศัน ์

 จากผลการประชุมรวมระหวาง คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ ่นระดับจังหวัด  

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลาและ

เจาหนาที ่ที ่เกี ่ยวของ  เมื ่อวันที ่ 8  เมษายน 256๔ ณ หองประชุมกังสดาล  โรงแรมยะลาแกรนดพาเลซ  

อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา ที่ประชุมไดรวมกันวิเคราะหสภาพการณปจจุบันของทองถิ่น โดยใชเทคนิค 



 
 

 

 

๓๘

SWOT Analysis  และกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา       

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาระดบัชาติ 

โดยที่ประชุมไดมุงเนนในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน  ดานเศรษฐกิจเพ่ือใหเกิดความม่ังคั่ง และ

สังคมมีความยั่งยืน นำยะลาไปสูเมืองที่นาอยู  เปนเมืองแหงสันติสุข  ประชาชนและชุมชนมีความเขมแข็งอยู

ด วยกันดวยความรัก  ความสามัคค ีภายใต ความหลากหลายของว ัฒนธรรมและอัตลักษณของพื ้นที่                 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา       

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
  1. ยุทธศาสตรการสงเสริมดานคุณภาพชีวิต 
  2. ยุทธศาสตรการสงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
  3. ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเที่ยว การคาและการลงทุน 
  4. ยุทธศาสตรการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม 
  5. ยุทธศาสตรการสงเสริมดานอัตลักษณที่เปนพหุวัฒนธรรม 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
 

 
 
1. เปาประสงค    
         การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
 

    ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  :    รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงานดานคุณภาพชีวิต  
  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 

2.  กลยุทธและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 1   ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการ 
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับประเทศกลุม
อาเซียน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับประเทศกลุม
อาเซียน 

กลยุทธที่ 2   พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ใหได
มาตรฐานในทุกระดับชั้น 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ใหไดมาตรฐาน
ในทุกระดับชั้น 

กลยุทธที่ 3  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผลการ
ดำเนินงาน ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมดานคุณภาพชีวิต 



 
 

 

 

๓๙

กลยุทธที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา
และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยทีางการศึกษา
และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

กลยุทธ ที ่  5  พัฒนาทักษะการใชภาษาหลักของ
อาเซียนแกบุคลากรทุกภาคสวน  ประชาชน  ผูนำและ
องคกรชุมชน 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผลการ
ดำเนินงาน  ในการพัฒนาทักษะการใชภาษาหลักของ
อาเซียนแกบุคลากรทุกภาคสวน  ประชาชน  ผูนำและ
องคกรชุมชน 

กลยุทธที่ 6  สนับสนุนและสงเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ   

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผลการ
ดำเนินงาน  ในการสนับสนุนและสงเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ   

กลยุทธที่ ๗  สงเสริมดานสาธารณสุขมูลฐานให
ครอบคลุมทุกดาน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการสงเสริมดานสาธารณสุขมูลฐาน 

กลยุทธที่ ๘  วางแผนการจัดระบบเพื่อรองรับการ
เขามาของแรงงานและนักทองเที่ยว 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการจัดระบบเพื่อรองรับการเขามาของ
แรงงานและนักทองเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 9  กำหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหลง
เสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพและยาเสพติด
อยางจริงจัง 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการกำหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหลง
เสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพและยาเสพตดิ 

กลยุทธที่ 10  พัฒนาขีดความสามารถของ
อาสาสมัครทุกประเภทอาชีพ ประจำหมูบาน 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผลการ
ดำเนินงาน  ในการไดรับการพัฒนาขีดความสามารถที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

กลยุทธที่ 11  พัฒนาเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาสอ่ืนๆ 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผลการ
ดำเนินงาน ในการพัฒนาเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส 

 
 

๓.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 

 
 

๔.  หนวยงานสนับสนุน  
 สวนราชการในจังหวัดยะลา 
 
๕.  ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญา 

     ของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

 

 

๔๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  เปาประสงค  
            ประชาชนไดรับความสะดวก มีความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาและมีน้ำใชเพียงพอตอการอุปโภคบรโิภค 

และการเกษตร 
 
 

     ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงาน 
                                       ดานการสงเสริมโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 

๒.  กลยุทธและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 1  สนับสนุนงบประมาณกอสรางและ
ปรับปรุงระบบคมนาคมใหไดมาตรฐาน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน  ในการกอสรางและปรับปรุงระบบ
คมนาคม 

กลยุทธที่ 2  สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทางเลือก รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผล
การดำเนินงานการสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก 

กลยุทธที่ 3  พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน  ในการพัฒนาแหลงน้ำเพ่ืออุปโภค
บริโภค และการเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม 



 
 

 

 

๔๑

กลยุทธที่ 4  จัดทำผังเมืองรวมในการพัฒนาพ้ืนที่
การคาและการลงทุน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการจัดทำผังเมืองรวมในการพัฒนา
พ้ืนที่การคาและการลงทุน 

 

๓.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 

 

๔.  หนวยงานสนับสนุน  
 สวนราชการในจังหวัดยะลา 
 

๕.  ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่  ๑  การสงเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารจัดการ 
                                                         การเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตรที่ 
                                                         แขงขันได 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

๑. เปาประสงค  
 การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวมีระบบและมีคุณภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน มรีายไดจาก 

การทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรและผูประกอบการมีศักยภาพดานการคาการลงทุนเพ่ิมขึ้น รวมถึง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 

 

    ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงานการสงเสริมดาน 
  ทองเที่ยวและการคาและการลงทุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในเขตจังหวัดยะลา 
 

๒. กลยุทธและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
เดิมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมใหเปนระบบและมี
คุณภาพ 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการผลการ
ดำเนินงาน ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ 

กลยุทธที่ 2  พัฒนาผูประกอบการ บุคลากร และ
ประชาชน เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวทุกภาคสวน 
ดานภาษาและการใหบริการ 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผล
การดำเนินงาน ในการสนับสนุนดานภาษาและการ
ใหบริการ 

กลยุทธที่ 3  จัดตั้งศนูยบริการนักทองเท่ียวที่ได
มาตรฐานสรางระบบฐานการจัดเก็บภาษีและ    

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน  ในการจัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยว

 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การสงเสริมดานการทองเที่ยว การคา และการลงทุน 



 
 

 

 

๔๒

พัฒนาขอมูลขาวสาร ระบบสารสนเทศและ         
การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

และพัฒนาขอมูลขาวสาร ระบบสารสนเทศและ
การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  

กลยุทธที่ 4  พัฒนาและสงเสริมแหลงเงนิทุนสำหรบั
เกษตรกร และผูประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและการบริการ 

 รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการสนับสนุนแหลงเงินทุนสำหรับ
เกษตรกร และผูประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและการบริการ 

กลยุทธที่ 5  พัฒนาระบบจดทะเบียนการคา         
สรางความรูความเขาใจทางดานการคา  การลงทุนและ
กฎระเบียบพิธีศุลกากร 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการพัฒนาระบบจดทะเบียนการคา         
และการสรางความรูความเขาใจทางดานการคาการ
ลงทุนและกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

กลยุทธที่ 6  สงเสริมการจัดตั้งศูนยจัดเก็บ สงและ
กระจายสินคา 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการจัดตั้งศนูยจัดเก็บ สงและ
กระจายสินคา 

กลยุทธที่ 7  สงเสริมอุตสาหกรรม “ฮาลาล”       
แบบครบวงจร 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน อุตสาหกรรม “ฮาลาล” 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 8  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ  

รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวม
โครงการ  ในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 

 
 

๓.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 

 
 

๔.  หนวยงานสนับสนุน  
 สวนราชการในจังหวัดยะลา 
 
 

๕.  ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่  ๑  การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารจัดการ        
                                                           การเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตร 
                                                           ที่แขงขันได 

     ยุทธศาสตรที่ ๒    การเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว     
                            เชิงนิเวศ วัฒนธรรมและทองเที่ยวชายแดน 

  

  
 
 
 



 
 

 

 

๔๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. เปาประสงค  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคงอยูอยางยั่งยืน ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่ดี 
          มีคณุภาพชีวิตที่ดีและมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

    ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงานการสงเสริมดาน 
 สิ่งแวดลอม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 

๒. กลยุทธและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 1 จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและเนน
การคดัแยกขยะในระดับครัวเรือน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการผลการ
ดำเนินงาน ในการจัดระบบการคดัแยกขยะมูลฝอย
ในระดับครัวเรือน 

กลยุทธที่ 2  วางระบบกำจัดน้ำเสียรวม ในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการวางระบบกำจัดน้ำเสยี 

กลยุทธที่ 3  ออกขอบัญญัติและเทศบัญญัติดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยากรตนน้ำและบังคับใชกฎหมายอยาง
เขมงวด 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการดูแลรักษาทรัพยากรตนน้ำและ
บังคับใชกฎหมาย 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม 



 
 

 

 

๔๔ 

กลยุทธที่ 4  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น 

 

๓.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 

 

๔.  หนวยงานสนับสนุน  
 สวนราชการในจังหวัดยะลา 
 

๕.  ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที ่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามปรัชญา 
                                                        เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

 

๑. เปาประสงค  

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น อัตลักษณที่เปนพหุวัฒนธรรม
ของทองถ่ินและประเทศเพื่อนบาน คงอยูอยางยั่งยืน ประชาชนอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 
    ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :   รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงานการสงเสริม 

 สงเสริมดานศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 ดานอัตลักษณทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 

                               

 ๒. กลยุทธและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษดานศาสนา 
ศิลปะ  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี        
ภูมิปญญาทองถ่ินและอัตลักษณของทองถิ่น 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการดานศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา
เปนหนวยงานหลักในการถายทอด  อัตลักษณของ
ชุมชน  อัตลักษณอาเซียน  และเผยแพรวัฒนธรรม
จารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบาน 

สงเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการถายทอด  
อัตลักษณของชุมชน  อัตลักษณอาเซียน  และเผยแพร
วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบาน 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมดานอตัลักษณที่เปนพหุวัฒนธรรม 
  



 
 

 

 

๔๕

กลยุทธที่ 3  สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของ
ประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ  วัฒนธรรม
และขนบธรรมประเพณีของทองถ่ิน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม
ของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ  
วัฒนธรรมและขนบธรรมประเพณีของทองถิ่น 

กลยุทธที ่  4  จัดใหมีพิพิธภ ัณฑพื ้นบ านหร ือหอ
จดหมายเหตุ  หอสมุดทองถิ่นเพ่ือเผยแพรอัตลักษณ 
ประวัติศาสตรและอัตลักษณของทองถิ่นในรูปแบบ
ตางๆ 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน ในการจัดใหมีพิพิธภณัฑพ้ืนบานหรือ   
หอจดหมายเหตุ  หอสมุดทองถิ่นเพื่อเผยแพร        
ประวัติศาสตรและอัตลักษณของทองถ่ิน 

กลยุทธที่ 5  สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ    
อัตลักษณระหวางไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดำเนินงาน  ในการสงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และอัตลักษณระหวางไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

๓.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 

๔.  หนวยงานสนับสนุน  
 สวนราชการในจังหวัดยะลา 

๕. ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่  4  การระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 
 

6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 

 ความเช ื ่อโยงของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดังนี ้

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคณุภาพชีวิต และศักยภาพ 
                                              ของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ 
             ชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
                                ยุทธศาสตรภาค     : ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและ 
             พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
          ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 โครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม 
  ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคณุภาพชีวิต และศักยภาพ 
                                                                  ของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
                                                                                   พอเพียง 
  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ 
                                ชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
                                ยุทธศาสตรภาค     : ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและ 



 
 

 

 

๔๖

             พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
          ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมดานการทองเที่ยว การคาและการลงทุน 
  ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของ 
       อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
                                                                                   วัฒนธรรม และการทองเที่ยวชายแดน 
  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง 
                                                                                         ธรรมชาติ วฒันธรรมและเมือง 
                                                                                         ทองเที่ยวชายแดน 
                                ยุทธศาสตรภาค     : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโกลก และเมืองเบตง 
                                                                                    ใหเปนเมืองการคาและเมืองทองเที่ยว       
                                                                                    ชายแดน 
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ: ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความ 
                                                                                                            เขมแข็งทาง 
                                                                                                            เศรษฐกิจและ 
                                                                                                            แขงขันไดอยางยั่งยืน 
           ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
 

 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของ 
       ระบบการบริหารจัดการการเกษตรและ 
                                                                                   อุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตร 
                                                                                   ที่แขงขันได 
  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง 
                                                                                         ธรรมชาติ วฒันธรรมและเมือง 
                                                                                         ทองเที่ยวชายแดน 
                                ยุทธศาสตรภาค     : ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
                                       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ: ยุทธศาสตรที่ 5 การเติบโตที่เปน 
                                                                                                            มิตรกับสิ่งแวดลอม 
                                                                                                            เพ่ือการพัฒนา 
                                                                                                            ทีย่ั่งยืน 
          ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
                                                                                                ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมดานอัตลักษณที่เปนพหุวฒันธรรม 
  ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 การระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมยะลา 
                                                                                    สันติสุขที่ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
                                                                                         บนพ้ืนฐานสังคม                                                                                         



 
 

 

 

๔๗

                                ยุทธศาสตรภาค     : ยุทธศาสตรที ่3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
                                       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ: ยุทธศาสตรที่ ดานความม่ันคง 
          ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานความมั่นคง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

************* 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               

ในเขตจังหวัด เปนการนำเสนอขอมูลที ่องคกรปกครองสวนทองถิ ่นในเขตจังหวัด รวมทั ้งผลจากการนำ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใช เกิดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางไร 

ซึ่งเสนอในเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ประกอบดวย หนวยติดตามและประเมินผล 2 ระดบั ดังนี ้

 ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ไดแก องคการบริหารสวนตำบล และเทศบาล         
หนวยติดตามและประเมินผลของตนเอง มีหนาที่ในการเก็บและรวมรวมขอมูลที่องคการบริหารสวนตำบล 
เทศบาล นำไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ผลการนำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใช เกิดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางไร รวมทั้งขอเสนอแนะในการจัดทำ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดในอนาคต จัดทำรายงานขอมูลไปยังหนวย
ติดตามและประเมินผลระดับจังหวัด (องคการบริหารสวนจังหวัด) ภายในเดือนกันยายนของทุกป 
 ระดับจังหวัด (องคการบริหารสวนจังหวัด)  มีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลหนวยติดตามและ
ประเมินผลของตนเอง สามารถวิเคราะหและประมวลผลของหนวยติดตามและประเมินผลในระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตำบลและเทศบาล) เขาไวดวยกันและจัดทำเปนฐานขอมูลรวมศูนย    
ณ องคการบริหารสวนจังหวัด จัดทำรายงานขอมูลในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร         
การพัฒนาทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือใชเปนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองในอนาคต 
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