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“งานราชการนั้น คอืงานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องท�าความเข้าใจถึง
ความส�าคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�าด้วย 
ความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ท่ีจะเกิดจากงานเป็น 
หลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด�าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส�าเร็จประโยชน ์
ที่พึงประสงค์ คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืน
ตลอดไป”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท
แก่ข้าราชการพลเรอืนเนื่องในวันข้าราชการพลเรอืน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560
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บทบรรณาธิการ

ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า พ้ืนท่ีใน
จงัหวดัยะลา มกีารเปลีย่นแปลงไป จากเดมิเป็นอย่างมาก 
ทัง้ในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การศกึษา ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อบจ.ยะลา ภายใต้การน�าของ นายมุขตาร์ มะทา 
นายก อบจ.ยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
รวมไปถึงข้าราชการและพนักงานทุกคน ได้ร่วมมือ  
ร่วมแรง เพื่อร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง
ให้พื้นที่จังหวัดยะลาน่าอยู่ น่าอาศัย 

แน่นอนว่าทุกๆ โครงการ ทุกการพัฒนาตลอด
ระยะเวลา 1 ปี ทีผ่่านมา ล้วนอยู่บนพ้ืนฐานแห่งการพฒันา
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “พัฒนาองค์กร พัฒนาเศรษฐกิจ 
เสริมสร้างเครือข่าย คุณภาพชีวิตมั่นคง”

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน อบจ.ยะลา  
ประจ�าปี 2565 เล่มนี ้เป็นการรวบรวมโครงการ กจิกรรมที่ 
อบจ.ยะลา ได้ด�าเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อเป็น 
การแสดงถึงความโปร่งใส มีคุณธรรมในการท�างาน 
เพื่อการพัฒนาจังหวัดยะลาอย่างแท้จริง

 นายจ�ารัส สีทองชื่น
 ปลัด อบจ.ยะลา
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ในรอบปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัยะลา ได้ด�าเนนิโครงการ กจิกรรม และการด�าเนนิงานเพือ่
พัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ นั่นก็คือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อให้จังหวัดยะลามีความเจริญรุ่งเรือง สามารถ 
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทัว่ถงึ 
ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
รวมทั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

รายงานแสดงผลการปฏบิตังิานฉบับนี ้ทีไ่ด้รวบรวมไว้ด้วย
ภาพของความส�าเรจ็จากการด�าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ 2565 
จะเป็นสือ่กลางทีจ่ะเชือ่มโยงให้ทกุท่านเข้าใจถงึภารกจิหน้าทีข่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กระผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน
ทีไ่ด้ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการด�าเนนิงานขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดยะลา และขอให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะด�าเนินการพัฒนา
ส่งเสรมิสนบัสนนุในด้านต่างๆ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและยัง่ยนื
ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลาต่อไป

สารจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายมุขตาร์ มะทา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

YALA
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“พัฒนำองค์กร  

พัฒนำเศรษฐกิจ  

เสริมสร้ำงเครือข่ำย  

คุณภำพชีวิตมั่นคง”

พันธกิจ    
1. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เสริมสร้ำงเครือข่ำย และกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน สร้ำงควำมสำมัคคี  

ในชุมชน เพื่อควำมเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่ำย 
2. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียง 
3. ส่งเสรมิและพฒันำเดก็ สตร ีผู้สงูอำย ุผู้ด้อยโอกำส ผู้เสยีโอกำสและผู้พกิำรให้มีคณุภำพชวีติ สขุอนำมัย

และสภำพแวดล้อมที่ดี
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่ำงยั่งยืน 
5. เสริมสร้ำงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภำพอนำมัยและสวัสดิกำรสังคมของประชำชนทุกกลุ่มวัย 
7. พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร เพ่ือรองรับ กำรขยำยตัว

ของเศรษฐกิจ 
8. ส่งเสริมกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ อำชีพเกษตรกร รำคำพืชผลทำงกำรเกษตร พ้ืนท่ีตลำดสินค้ำ  

ทำงกำรเกษตรและคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำและกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ 
10. ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรอนุรกัษ์ ศำสนำ ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม จำรตีประเพณี และภมิูปัญญำ

ท้องถิ่น 
11. ส่งเสริมคุณค่ำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้ำน 
12. ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวของจังหวัดยะลำ ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและ วิถีชีวิตอันดีงำม

ของประชำชนในท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

08 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



Y A L A  P R O V I N C I A L  A D M I N I S T R A T I O N  O R G A N I Z A T I O N  A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 2

09Yala Provincial Administrative Organization
Annual Report 2022



Directors
Board of
คณะผู้บริหาร

นายมุขตาร์ มะทา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ดร.ระเด่น สะมะแอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

10 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



YALA

นายซูฟียาน ดาตู
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายเฟาซี กะโด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายมูหัมมัดอามีน มะทา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกัตดาฟี   อาลีมามะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายมณเฑียร แตปูซู
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
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Legislation
Board of
ฝ่ายนิติบัญญัติ

legislation

นายมะหะมะ วาแมดีซา  ประธานสภา อบจ.ยะลา

นายซอมะ มะเซ็ง  รองประธานสภา อบจ.ยะลา

นายอับดุลเลาะ สะดะ  รองประธานสภา อบจ.ยะลา

12 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



the PAO Council
Y

A
L

A
สมาชิกสภา อบจ.

Member of

ส.อบจ.
อ�าเภอรามัน (แถวล่างซ้ายไปขวา)

ส.อบจ.
อ�าเภอเมือง (แถวบนซ้ายไปขวา)

นายมะหะมะ วาแมดีซา  เขต1
นายกอเซ็ง ยะรัง   เขต2
นายหาซัน มิงมะ   เขต3
นายอับดุลฮาเล็ม แสแตแล   เขต4
นายเตาฟิกฮีดายะห์ บาโง  เขต5

นางนาเดีย พร้อมมูล   เขต 1
นายวัฒธน วงศ์ขจรอาภา   เขต 2
นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนหมวก  เขต 3
นายวันอาฮาหมัด มามะ   เขต 4
นายอะห์หมัด บอสตา   เขต 5
นายมะแกเสาะ ดาละซู   เขต 6
นายมานะ ปาดอ   เขต 7
นายพันเลิศ เห็ง   เขต 8
นายประชิศวร์ แมเราะ   เขต 9
นายมะลาวี บิงดอเล๊าะ    เขต 10
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the PAO Council
สมาชิกสภา อบจ.
Member of

ส.อบจ. อ�าเภอยะหา 
(แถวบนซ้ายไปขวา)

นายอับดุลเลาะ สะดะ  เขต1
นายมูฮ�ามัดอันวาร์ แดวอสนุง  เขต2
นายอาฮามะ สานอ  เขต3
นายมะรอซิ รอยิง   เขต4

นายสมัง สะระยะ   เขต1
นายมะซานี มะมิง   เขต2
นายร�ามือลี เจ๊ะแวกูนิง   เขต3
นายแวอับดุลเล๊าะ สือนอยายา  เขต4

ส.อบจ. อ�าเภอบังนังสตา 
(แถวล่างซ้ายไปขวา)

14 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



the PAO Council
Y

A
L

A
สมาชิกสภา อบจ.

Member of

ส.อบจ. อ�าเภอเบตง 
(แถวบนซ้ายไปขวา)

นายณรงค์ หาญณรงค์  เขต1
นายสัณฑนพ ยานุมาศยุคล เขต2
นายมะฮะมะยูโซ๊ะ ปาแว เขต3

ส.อบจ. อ�าเภอกรงปินัง 
(แถวบนขวาไปซ้าย)

นายอาหะมะ อาลีมาส๊ะ เขต1
นายรอสลี หะ   เขต2

ส.อบจ. อ�าเภอกาบัง
นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ เขต1

ส.อบจ. อ�าเภอธารโต
นายซอมะ มะเซ็ง เขต1
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Chief
หัวหน้าส่วนราชการ
Subdivision

นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข

รองปลัด อบจ.ยะลา

นายจ�ารัส สีทองชื่น

ปลัด อบจ.ยะลา

16 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



YALA

นางณิชาพร โอภาโส

หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

นายสรรเพชญ  กุลวิจิตร

เลขานุการ อบจ.

นางกัสมะห์   เกื้อกูล

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ /

รก.ผอ.กองสาธารณสุข
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Chief
หัวหน้าส่วนราชการ
Subdivision

นางสาวสุธัญญา สุขรมย์

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์

ผอ.กองคลัง

นางซูไวดา มะแซ

ผอ.กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

18 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



YALA

นายญตินันท์ แก้วงาม

ผู้อ�านวยการโรงเรียนล�าพะยาประชานุเคราะห์

นายอดินันท์ กะดะแซ

หน.หน่วยตรวจสอบภายใน

นายสมบูรณ์ เสนพงษ์ 

หน.ฝ่ายส�ารวจและออกแบบ/

รก.ผอ.กองช่าง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

AnnuAl
RepoRt

 of Yala 
Provincial

administrative
organization

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ประจ�ำปี 2565

2022

สรุปผลการด�าเนินงานตาม

20 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565
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โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 

1ยุทธศาสตร์ที่

โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นเพื่อให้ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ  
ได้เพิม่พนูความรู ้ประสบการณ์ มคีวามเข้าใจในหลกัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพฒันาท้องถิน่ ตามแนวทางการบรหิารจดัการ
ที่ดีและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดผลส�าเร็จจากหน่วยงาน
ต้นแบบ น�ามาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตามบริบท 
ของพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีแนวคิด
ในการก�าหนดทศิทาง/แนวทางในการด�าเนนิงานขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดยะลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาองค์กร

22 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



นอกจากนีผู้เ้ข้าร่วมโครงการได้เดนิทางไปทศันศกึษาดงูานฯ 
ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 
16 – 20 มีนาคม 2565 โดยสามารถน�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในการพฒันาพ้ืนทีไ่ด้อย่างถกูต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
รวมท้ังยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมกีารเรยีนรูร่้วมกัน มีความตืน่ตวั เกดิความพยายามปรบัตวัใน
รูปแบบต่าง ๆ ปรับเปลี่ยน วิธีคิด วิธีการท�างาน มาพัฒนาองค์กร
ให้มปีระสทิธิภาพ ประสิทธผิลสูงสดุ ซ่ึงในการพฒันาองค์กรให้เจรญิ
เติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จ�าเป็นอย่าง
ยิง่ทีจ่ะต้องพฒันาบคุลากรให้เกดิความรกั ความผกูพนั รูจั้กท�างาน
เป็นทีม สร้างความสามคัคใีห้เกดิขึน้ภายในองค์กร การสร้างทมีงาน
จึงถือเป็นหัวใจส�าคัญของการขับเคล่ือนองค์กร เพื่อที่จะมุ่งมั่น 
พัฒนาตน พัฒนางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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โครงการ Clean & Green สร้างความสุขใน
องค์กร จัดขึ้นเพ่ือสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมใน
สถานที่ท�างานให้ดีขึ้น ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงสถานทีท่�างาน ให้สถานทีท่�างานสะอาด สวยงาม 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความสามัคคีและ
ความสมัพนัธ์ทีดี่ระหว่างบุคลากรในสงักดัองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดยะลาตามหลัก ตามแนวทาง 5 ส คือ การ
จดัระเบียบและปรบัปรุงสถานทีท่�างานของผูป้ฏบิตังิาน
ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี มี
ความสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

โครงการ Clean & Green 
สร้างความสุขในองค์กร

24 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา ร่วมกนัท�าความสะอาดภายในบรเิวณ
ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
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อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้าง 
ความปรองดองสมานฉันท์ 
เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน

อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน” ประจ�า
ปี 2565 โดยจัดขึน้ร่วมกบัอหิม่าม คณะกรรมการมสัยดิ 
อสม.ในพ้ืนที่ ร่วมพัฒนาศาสนสถาน ท�าความสะอาด
พื้นที่โดยรอบ ทาสีก�าแพงร้ัว ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส 
COVID-19 ภายในอาคาร

และมีกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพพื้นฐานให้กับประชาชน  
มีการเปิดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี โดย  
อสม.เครือข่ายสุขภาพ อบจ.ยะลา เปิดหน่วยบริการ 

26 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



รบัเรือ่งราวร้องทกุข์ ปรกึษาข้อกฎหมายพืน้ฐาน รวมทัง้เปิดเวทสีนทนา
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบจ.
ยะลา ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะของ
ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับผู้น�าท้องที่ท้องถิ่น ผู้น�าศาสนา หน่วยงาน
งานความมั่นคง
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โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย
เพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
ต่อการเมืองการปกครอง 

การสนับสนุน ส่งเสริมและการให้ความรู้ตลอด
จนการปลกูฝังจติส�านกึค่านยิมวฒันธรรมประชาธิปไตย
ในฐานะที่เป็นพลเมืองให้แก่เยาวชนถือเป็นสิ่งที่ต้อง
ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพราะเยาวชนจะเป็นพลัง
ส�าคญัทีจ่ะน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์แก่สงัคม
และประเทศชาติ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม 

28 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



ทางการเมอืง รวมทัง้ปลกูฝังค่านยิมวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม อบจ.ยะลา ได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดโครงการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็ก 
และเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

มีรูปแบบกิจกรรมการบรรยาย เร่ือง “ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” การแบ่งกลุ่มอภิปราย

และระดมความคิดเห็น เรื่อง “บทบาทของเยาวชนกับการพัฒนา
ประชาธิปไตย” โดยมีจัดอบรมประกอบด้วย 

รุ่นที่ 1 เด็กและเยาวชนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 85 คน 

 รุน่ที ่2 อบรมเดก็และเยาวชนทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัอดุมศึกษา
หรือเทียบเท่ารวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 85 คน
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ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2

1.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฆาเด็ง- บ้านปอเอาะ หมู่ที่6 
ต�าบลเขื่อนบางลาง อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

2.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปาลอบาต๊ะ- ซอยจุฬา หมู่ที่ 
13 ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

3.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ต�าบลบันนังสตา 
อ�าเภอบันนังสตา - บ้านศรีแป้น หมู่ที่ 4 ต�าบลธารโต อ�าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา 

4.ก่อสร้างถนน คสล. สายริมแม่น�้าปัตตานี บ้านตาราแดะ 
หมู่ที่3 – บ้านตะโล๊ะสาลี หมู่ที่ 4 ต�าบลบันนังสาเรง อ�าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

30 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



5.ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบทางรถไฟ บ้านอาตะคูวอ 
หมู่ที่3 ต�าบลกอตอตือร๊ะ - บ้านบาลาสมีแล หมู่ที่ 5 ต�าบล 
กายูบอเกาะ อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

6.ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามบึงลาโม๊ะ บ้านบูเก๊ะลาโม๊ะ 
หมู่ที่ 6 ต�าบลอาซ่อง อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

7.ก่อสร้างรางระบายน�้า คสล.สายบ้านลีตอ - บ้านปาแดรู 
บ้านลีตอ หมู่ที่ 3 ต�าบลบาโร๊ะ อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา

8.ถนนสวยหน้าหมู่บ้านและอ�านวยความปลอดภัยหน้า
โรงเรียนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4062 รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ 1-0063 ต�าบลยะรม-บ้านมาลา ต�าบลตาเนาะแมเราะ อ�าเภอ
เบตง จังหวัดยะลา  
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9.ปรับปรุงและซ่อมบ�ารงุรกัษาทาง รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น ยล.ถ 1-0003 บ้านล�าใหม่ ต�าบลล�าใหม่ -  
บ้านทุ่งยามู ต�าบลยุโป อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

10.ปรบัปรงุและซ่อมบ�ารุงรกัษาทาง รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น ยล.ถ 1-0005 บ้านหน้าถ�้า อ�าเภอเมืองยะลา - 
บ้านบาโงยรีา ต�าบลสะเอะ อ�าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา 

11.ปรบัปรงุและซ่อมบ�ารุงรกัษาทาง รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น ยล.ถ 1-0013 บ้านกาบู ต�าบลกายูบอเกาะ –  
บ้านซาเมาะ ต�าบลท่าธง อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

32 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
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12.ปรับปรุงและซ่อมบ�ารุงรักษาทาง รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068 บ้านคอกช้าง – บ้าน
ปาโจแมเราะ ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จงัหวดัยะลา

13.ปรับปรุงและซ่อมบ�ารุงรักษาทาง สายบ้าน
มายอ ต�าบลธารโต - บ้านควนหินด�า ต�าบลบ้านแหร 
อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา
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ยุทธศาสตร์ที่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการฝึกอาชีพ
การเพาะเลี้ยงไส้เดือน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3

อบจ.ยะลา จดัโครงการส่งเสรมิและพฒันาทักษะอาชพีให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการฝึกอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือน จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 2 - 3 มีนาคม 2565 เพื่อสร้างรายได้ให้กับ 
ผู้ด้อยโอกาส จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ 
ผลกระทบจากภาวะความยากจน วิกฤตทางการเงิน และวิกฤต
เศรษฐกิจ โดยการส่งเสริม “อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือน” ซึ่งเป็น
อาชีพท่ีมีต้นทุนต�่า แต่สร้างมูลค่าทางรายได้สูง และเนื่องจากกลุ่ม
เป้าหมายผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ ล้วนมีพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมอยู่แล้ว การผลักดันการเลี้ยงไส้เดือนดินและ
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การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดินให้เป็นอาชีพเสริม จะช่วยให ้
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดจ�าหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือน น�้าหมักมูล
ไส้เดือน และยังช่วยให้กลุ่มเป้าหมายต่อยอดด้านเกษตรอินทรีย์ 
จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไส้เดือนดิน

การจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างด ี
จากส�านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัยะลา 
ทีใ่ห้ร่วมมอืในการด�าเนนิการส�ารวจข้อมลูผูด้้อยโอกาสรายบคุคล 
จ�านวน 100 คน ทีม่คีวามต้องการจะเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิและ
พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ 
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โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
คนพิการท�าอะไรได้มากกว่าที่คิด

ปัจจบุนัคนพกิารประเภทความเคลือ่นไหวจ�าเป็น
ต้องมกีายอุปกรณ์มาช่วยในการด�ารงชวีติประจ�าวนัให้
เกิดความสะดวกในการเคลื่อนไหว เช่น วีลแชร์ รถเข็น 
walker ฯลฯ เพือ่ช่วยในการเคลือ่นไหว ในการใช้ด�ารง
ชวีติประจ�าวนั ซึง่กายอุปกรณ์ดงักล่าวเมือ่ใช้ไปในเวลา
นาน กจ็ะประสบกบัปัญหาเกดิความเสยีหายช�ารดุจาก
การใช้งานจ�านวนมาก และอปุกรณ์เหล่านีไ้ม่ได้รบัการ
ซ่อมแซม เพราะไม่มร้ีานหรอืบรษิทัทีรั่บซ่อมแซมอปุกรณ์
เหล่านี้โดยเฉพาะ และอปุกรณ์เหลา่นี้มลีกัษณะเฉพาะ
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รุน่ท�าให้อะไหล่อปุกรณ์มรีาคาสงู ไม่มขีายในท้องตลาดทัว่ไป 
อุปกรณ์เหล่านี้แม้จะช�ารุดเพียงเล็กน้อยคนพิการที่ใช้กาย
อปุกรณ์ก็ไม่สามารถซ่อมแซมอปุกรณ์ได้ จงึเป็นสาเหตทุีต้่อง
ทิ้งอุปกรณ์ไม่สามารถน�ากลับมาใช้งานได้อีก ท�าให้ 
คนพิการประสบปัญหาขาดกายอุปกรณ์ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ 
ที่ใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้
ในด้านการซ่อมกายอุปกรณ์ของตนเองที่ช�ารุดเสียหายให้มี

สภาพดีกลับมาใช้งานต่อไปได้ สามารถดัดแปลงอุปกรณ์อื่นๆ  
ให้เป็นอะไหล่มาทดแทนอะไหล่ที่มีราคาแพงได้ เพื่อลดการ 
สิ้นเปลืองรายจ่ายในการซื้อของใหม่อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นแนวทาง
ในการจัดตั้งเป็นศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อช่วย
เหลือคนพิการคนอื่น ซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

อบจ.ยะลา ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนา 
คณุภาพชวีติคนพกิาร โดยเฉพาะในด้านการสร้างอาชพี สร้างรายได้ 
ให้คนพิการสามารถยืนหยัดด้วยตนเอง สร้างความภาคภูมิใจให้
ตนเอง จงึได้จดัโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพกิารท�าอะไรได้
มากกว่าที่คิด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมฝึกซ่อม
กายอปุกรณ์ส�าหรับคนพกิาร จดัข้ึนระหว่างวันที ่25 - 26 มกราคม 
2565 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 อบจ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการคือ คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และผู้ดูแลคนพิการ  
(ในเขตอ�าเภอรามนั อ�าเภอยะหา อ�าเภอกรงปินงั และอ�าเภอเบตง) 
จ�านวน 100 คน 
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โครงการสานรัก สานสัมพันธ์  
ครอบครัวอบอุ่น 

โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น 
จดัข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักปฏิบตักิาร
สร้างครอบครัวให้อบอุ่น และสามารถน�าความรู้และ
หลกัปฏบิตัทิีด่รีบัจากการอบรม ไปเป็นแนวทางในการ
ด�าเนินชีวิต พร้อมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส�าคัญของสถาบันครอบครัว พร้อมส่งเสริมให้
สมาชิกในครอบครัวให้ความส�าคัญต่อครอบครัว สร้าง
ความเสมอภาคทางเพศ ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม 
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ปลูกฝังวิถีการด�าเนินชีวิตที่ดีพร้อมพัฒนาความ
สมัพนัธ์ของครอบครวั ชมุชน ให้มคีวามรกัความผกูพนักนั 
และส่งเสรมิให้ครอบครัวมส่ีวนรบัผดิชอบต่อสงัคม ไม่สร้าง
ปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม พร้อมเป็นครอบครัว
ทีอ่บอุน่ และเพือ่เป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ถงึแนวทาง
ปฏิบตัใิห้กบัครอบครัวทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง เพือ่เป็นแนวทางใน
การพัฒนาชุมชน และจังหวัดต่อไปได้

ทั้งนี้มีครอบครัว (พ่อแม่ลูก) ในพ้ืนท่ีอ�าเภอเมือง 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ศักยภาพ เสริม
สร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้การดูแลสุขภาพ (อยู่อย่างไรกับภัยโควิด) กิจกรรม
สนัทนาการ เพ่ือเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครวัได้ใช้

เวลาท�ากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต โดยผ่านการ
ถ่ายทอดเรื่องราว จากผู้มีประสบการณ์ด้านครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจและแนวทางสร้างครอบครัวตนเองให้แข็งแรง 
และกจิกรรมส่งเสรมิอาชพีการท�าน�้ายาล้างจานสตูรมะนาวตะไคร้
หอม เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ต่อไป 
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โครงการการพัฒนาและแปรรูปปลาน�้าจืด 
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจ�า 2565

โครงการการพัฒนาและแปรรูปปลาน�้าจืดเพ่ือ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจ�า 2565 จัดข้ึนเพื่อพัฒนา
องค์ความรู ้และคณุภาพการผลติสนิค้าประมงน�า้จดืให้
รองรับการแข่งขัน ด้านการตลาด และเพ่ิมโอกาสใน
การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที ่และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินค้า จากประมง
น�า้จดื โดยมผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุม่ประชาชนผูเ้ลีย้ง
ปลาน�า้จืด และผู้ท่ีสนใจในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอรามัน จ�านวน 
50 คน โดยให้ส�านักงานประมงจังหวัดยะลาเป็นผู ้
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และได้รับเกียรติจากโครงการ 
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อันเนื่องมาจากพระราชด�าริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง  
เป็นวิทยากร

โดยได้ด�าเนินจัดการอบรมทั้งสิ้น 8 รุ่น 
รุ่นที่ 1 ในพื้นที่อ�าเภอธารโต ด�าเนินโครงการระหว่าง 

วันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ท�าการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลาส้มบาตูมสั หมู่ที ่7 ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จงัหวดัยะลา

รุ่นที่ 2 ในพ้ืนที่อ�าเภอเบตง ด�าเนินโครงการระหว่าง 
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการ

อ�าเภอเบตง อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา
รุ่นที่ 3 ในพื้นที่อ�าเภอกรงปินัง ด�าเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ที่ว่าการ อ�าเภอเบตง อ�าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา

รุ่นที่ 5 ในพื้นท่ีอ�าเภอรามัน ด�าเนินโครงการ
ระหว่างวนัที ่20-21 พฤษภาคม 2565 ณ ทีท่�าการก�านนั 
หมู่ที่ 4 ต�าบลจะกว๊ะ อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

รุ่นที่ 6 ในพ้ืนท่ีอ�าเภอยะหา ด�าเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ปลาส้มอาเส็น หมู่ที่ 6 ต�าบลยะหา อ�าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 

รุ่นที่ 7 ในพื้นที่อ�าเภอกาบัง ด�าเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เครือข่าย
ด้านการประมงอ�าเภอกาบัง ต�าบลกาบัง จังหวัดยะลา

รุน่ท่ี 8 ในพืน้ทีอ่�าเภอบนันงัสตา ด�าเนนิโครงการ
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลา
อเนกประสงค์ หมูท่ี ่5 บ้านตงักาเด็ง ต�าบลถ�า้ทะล ุจงัหวดั
ยะลา
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อบจ.ยะลาจัดโครงการสร้างฝายกักเก็บน�า้บรรเทา
ภัยแล้ง ณ ม.11 บ.ยีลาปัน ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา 
จ.ยะลา ส�าหรับการสร้างฝายกักเก็บน�้าในครั้งนี้  
เพื่อน้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
มาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน�้า เพื่อ 
แก้ปัญหาสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และ
พื้นที่ต้นน�้าล�าธารไม่สามารถเก็บกักน�้าได้เหมือนเช่น
เดมิ โดยใช้ทฤษฎกีารพัฒนาและฟ้ืนฟปู่าไม้ โดยการใช้
ทรัพยากรที่เอ้ืออ�านวยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิด

โครงการฝายกักเก็บน�้า 
บรรเทาภัยแล้ง 
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ประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นแนวพระราชด�าริ จากปัญหา
ดังกล่าว อบจ.ยะลา จึงเห็นความส�าคัญและ 
ความจ�าเป็นในการเพ่ิมปริมาณฝายต้นน�้าล�าธาร  
ตามแนวพระราชด�าริ เพื่อเพ่ิมความชุ่มชื่นให้ป่าไม้ 
เป็นแหล่งกกัเกบ็น�า้ ส�าหรบัอปุโภค บรโิภค รวมไปถงึ
ด้านเกษตรกรรม และฟื้นฟูระบบนิเวศ

การด�าเนินโครงการฝายกักเก็บน�้าบรรเทา 
ภยัแล้ง ประจ�าปี 2565 ได้ด�าเนนิการโดย อบจ.ยะลา 
ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ อบต.ตลิ่งชัน  
ในการดูแลร่วมกัน ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ รวมทั้ง
ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพื้นท่ี
ต้นน�า้ล�าธารเพือ่แก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง และสร้าง
ความชุ่มช้ืนให้แก่พื้นท่ี พร้อมท้ังคืนธรรมชาติให้แก่
แผ่นดิน รวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจาก 
ปัญหาน�้าไหลบ่าท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมและ 
ที่อยู่อาศัยของชุมชนอีกด้วย
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัยะลาได้ตระหนกัถงึ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัเดก็และเยาวชนซึง่เป็นกลุม่ประชากร
ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัยะลา ได้มกีารจดัโครงการ/
กิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านเพศวิถีศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดีปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
ก่อนวัยอันควร ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์มาโดยตลอด เพือ่ขยายผลต่อยอดการพฒันา
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดยะลาให้เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงได้
จัดท�าโครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ปลอดภัยในวัยเรียน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก  
ปลอดภัยในวัยเรียน
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โครงการดงักล่าวจดัข้ึน เพือ่ให้เดก็และเยาวชน
ได้เรยีนรู้เรือ่งเพศศกึษา สขุภาวะทางเพศ และอนามยั
การเจริญพันธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ มีทกัษะ
ชีวิตท่ีดี และได้ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ ์
ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร สร้างเครือข่ายในโรงเรียน 
และส่งเสริมแกนน�าเด็กนักเรียนและเยาวชนในการ
มส่ีวนร่วมสนบัสนนุรณรงค์กจิกรรมด้านการเฝ้าระวงั 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร 
รวมถึงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ 
โรคเอดส์ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
และเยาวชนในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา ให้เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ 

ที่มีคุณภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 
2565 โดยกจิกรรมมกีารบรรยายให้ความรู ้“พ.ร.บ.ป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” อภิปรายและ
เสวนา“แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (experience)” 
กิจกรรมกลุ่ม ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย 

ฐานที่ 1 “วัยรุ่นมีพึ่งพิงหรือได้รับค�าปรึกษา
จากคนในครอบครัว (advise)”

ฐานที่ 2 “การรับรู้ผลที่ตามมาหลังพฤติกรรม
เสี่ยง (perception)”

ฐานที่ 3 “การปรับตัวและปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทของตนเอง (adapting)”

ฐานที่ 4 “การสร้างรายได้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Income)”
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โครงการสร้างองค์ความรูแ้ละการบรหิารจดัการ
ป่าชมุชน บ้านบายอ อ�าเภอยะหา จังหวดัยะลา ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นเพื่อให้การบริหาร 
การจัดการป่าชุมชนบ้านบายอ อ�าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา มกีารจัดการท่ีมปีระสทิธิภาพ และสามารถเป็นต้น
แบบชมุชนทีอ่ยูร่่วมกบัป่าอย่างยัง่ยนืให้กบัสงัคม สร้าง
องค์ความรู้และขับเคล่ือนการบริหารจัดการป่าชุมชน
จังหวัดยะลาให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ก�าหนดแนว
เขตป่าชุมชนบ้านบายอ อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา  
ให้ชัดเจน 

โครงการสร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการ 
ป่าชุมชน บ้านบายอ อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา
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และอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัหลกัการและการบรหิารจัดการ
ป่าชมุชนของประเทศไทย โดย ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่13 
สาขานราธิวาส 

นอกจากนี้ได้มีการจัดเวทีเสวนาสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้อ�านวยการส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนพ้ืนที่ภาคใต้ ประธานเครือข่ายป่า
ชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประธานป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 
12 จังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพะยา

โดยก�าหนดจัดโครงการเป็นระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 21 
และ 25 กรกฎาคม 2565
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี
“การท�าลวดลายฝาชีด้วยริบบิ้น”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี การท�าลวดลาย
ฝาชีด้วยริบบิ้น ประจ�าปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาทกัษะความรู ้ความช�านาญในการประกอบอาชพีให้
กับประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในการสร้างงาน สร้าง
อาชพี เพือ่ปรบัเปลีย่นอาชพีบนพืน้ฐานของการลดรายจ่าย สร้าง
รายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน และเพือ่สนบัสนนุกลุ่มอาชพี
ทีม่อียูใ่ห้ได้รับการต่อยอดให้เจรญิเตบิโตสามารถเป็นสนิค้าทีไ่ด้
รับการยอมรับในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
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 โดยกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ในการท�าลวดลายฝาชีด้วยริบบิ้น ให้มีความสวยงามด้วยสีสันสดใสของริบบิ้น โดย
ใช้ลวดลายในการสานบนฝาชีเป็นรูปแบบต่างๆ เป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาด ซึ่งปัจจุบันเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ 
และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวฝาชี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 2 รุ่น ได้แก่

 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมอ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา
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ยุทธศาสตร์ที่

โครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน
การส่งเสริมด้านการศึกษา และวัฒนธรรม

4

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ภาษามลายู
โดยเฉพาะภาษายาวเีข้ามามบีทบาทส�าคญัไม่เฉพาะ
เป็นภาษาทีใ่ช้ในการสือ่สารเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นภาษา
เขยีน ภาษาทีใ่ช้ในต�าราต่างๆในวชิาศาสนาอสิลาม
ทีส่อนในสถาบนัการศกึษาสอนศาสนา เช่น สถาบัน
ปอเนาะ ตาดีกา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา แต่
เน่ืองจากครูผู้สอนซึ่งไมได้ส�าเร็จการศึกษาด้าน
ภาษาโดยตรงยงัขาดความเชีย่วชาญในเร่ืองภาษา
ที่จะถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ท�าให้ความสามารถด้าน
เขยีน อ่านของผูเ้รยีนทีส่�าเรจ็จากการศกึษาอยูใ่น
ระดับที่ต�่า
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 อบจ.ยะลา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน 
ประจ�าปี 2565 โดยจัดอบรมอาสาสมัครสอนตาดีกา เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ จ�านวน 3 รุ่น รุ่นละ 90 คน รวมทั้งสิ้น 270 คน 

 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 และ 26 กุมภาพันธ์ 2565
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 27 กุมภาพันธ์ 2565
 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 24 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจใน

การใช้ภาษามลายูให้ถูกต้องตามหลักภาษา ทั้งด้านการเขียน การอ่าน 
เพือ่สามารถน�าไปถ่ายทอดความรู ้ให้ทนักับเดก็ เยาวชน และประชาชน
สามารถอ่าน เขียน ภาษามลายูได้อย่างถูกต้อง
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ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
เด็กและเยาวชน

อบจ.ยะลา จัดโครงการค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจ�าปี 
2565 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มคีณุธรรม
จริยธรรม โดยใช้หลักธรรมค�าสอนทางศาสนา 
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่าง
ถูกต้อง ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน
มีความพร้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของ
สังคมปัจจุบัน และเรยีนรูก้ารอยูร่่วมกันในสงัคม 
ได้อย่างมคีวามสขุ สนบัสนนุให้เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่าง ในช่วงปิดภาคเรยีนให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
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ทัง้นีโ้ครงการค่ายอบรมคณุธรรมจรยิธรรมเดก็และเยาวชน ประจ�า
ปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2565 (รวมระยะเวลา 
4 วนั 3 คนื) ณ บ่อน�า้ร้อนเบตง ต�าบลตาเนาะแมเราะ อ�าเภอเบตง จงัหวดั
ยะลา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดยะลา จ�านวนทั้งสิ้น 90 คน พร้อมด้วยวิทยากรและครูผู้สอน โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ามัสยิด (ตาดีกา) 
ในพื้นที่จังหวัดยะลา
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โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน  
ระบบกีรออาตี ประจ�าปี 2565

กรีออาต ีเป็นหลักสตูรการสอนอา่นอลักรุอานทีค่�านงึ
ถงึหลกัจติวทิยาในการเรยีนการสอนและความเหมาะสมของ
เนือ้หากบัผูเ้รยีน มหีลกัการสอนทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะตวั เป็น
รูปแบบการอ่านอลักรุอานชนดิหนึง่ทีม่ปีรัชญาส�าคญั 3 ประการ 
คือ รู้จัก เข้าใจ อ่านได้ถูกต้องและรวดเร็ว ผู้เรียนกีรออาตี
สามารถอ่านอลักรุอาน ได้อย่างรูอ้กัษร สระ อ่านได้คล่องและ
ถูกต้อง สามารถอ่านเรื่องอื่นๆ ได้ ตลอดจนน�าไปเป็นพื้นฐาน
ของการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป แต่เนือ่งจากครผููส้อนใน
พื้นที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานของครูผู้สอนระบบกีรออาตี ประกอบกับครูที่
จะสอนระบบกีรออาตี จะต้องเรียนรู้เทคนิค กระบวนการใน
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การจัดการเรียนการสอน และต้องผ่านการอบรม จากผู้ดูแล
หลักสูตรเท่านั้น จึงจะเปิดสอนได้ ส�าหรับครูและอาสาสมัครท่ี
สอบผ่านแล้ว กจ็ะต้องเรยีนรู ้และพฒันาการสอนอ่านอลักุรอาน
เพิ่มเติม โดยเน้นหลักตัจญวีด หมายถึง หลักการและกฎเกณฑ์
ที่ช่วยในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้อง คุณสมบัติของเสียงแต่ละ
อักขระหรือเมื่อผสมกับพยัญชนะอื่น อีกกฎเกณฑ์หนึ่งที่ส�าคัญ 
คอื การหยดุอ่านและการอ่านเช่ือมต่อประโยคของอลักรุอานตาม
สญัลกัษณ์และความหมาย ซึง่ถือเป็นหลกัการอ่านท่ีส�าคญั เพราะ
การอ่าน ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การหยุดอ่านตามที่ห้ามหยุดจะท�าให้
ความหมายในอัลกุรอานผิดเพี้ยนไป จึงจ�าเป็นจะต้องเรียนรู้

 อบจ.ยะลา จึงได้ร่วมกับมูลนิธิการกุศลเพื่อการศึกษา 
อัลกุรอาน จดัโครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาต ี
ประจ�าปี 2565 ขึ้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ในการสอนอัลกรุอ่านให้แก่ครูและอาสาสมคัรสอนอลักุรอาน ให้
เดก็และเยาวชนสามารถอ่านอลักรุอานได้ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ 
รวดเร็ว แม่นย�า และประพฤตปิฏบัิตยิดึม่ันตามหลกัและแนวทาง
อิสลาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจรรยามารยาทที่ดีงาม
ให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนอัลกุรอาน 
ตามหลักการและวิธีปฏิบัติที่ครูผู้สอนได้สอดแทรกระหว่าง 
การเรียนอัลกุรอาน เพื่อให้เด็ก เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติด ป้องกันเด็กติดเกมส์ และ 
ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีทักษะการอ่านตามแบบฉบับ 
กรีออาต ีโดย รุน่ที ่1 จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 15 - 18 มกราคม 2565 
มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 80 คน และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 22 – 25 มกราคม 2565 มีผู ้เข้าร่วมอบรม  
จ�านวน 80 คน ณ ห้องประชุมส�านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจังหวัดยะลา (หลังเก่า)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าศาสนา 
สู่ผู้น�าชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้น�าศาสนา 
สู่ผู้น�าชุมชน ประจ�าปี 2565 จัดอบรมและศึกษา
ดูงานในท้องถิ่นอื่นท่ีมีองค์กรศาสนาอิสลามและ
ผู้น�าศาสนาอิสลาม ได้เข้ามามีบทบาทในการพฒันา
ชุมชน โดยน�าหลักธรรมค�าสอนและหลักปฏิบัติ
มาปรบัใช้บรหิารจดัการชมุชน ให้เป็นชุมชนมสุลิม
ที่เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดย 
มุ่งหวังให้ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้  
ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 
เพือ่น�ามาปรบัใช้ในการพฒันาบทบาทของตนเอง
ต่อการพัฒนาชุมชน ต่อไป
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ส�าหรบัผู้เข้าร่วมโครงการในครัง้นีป้ระกอบด้วยผูน้�าศาสนาจาก
องค์กรศาสนาอสิลาม อิหม่าม คอเตบ็ บิหลัน่ และคณะกรรมการประจ�า
มสัยดิจากมสัยดิต่าง ๆ  ในจงัหวดัยะลาจ�านวน 45 คน กจิกรรมท่ีส�าคญั
ของโครงการ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ในหวัข้อ “การพฒันา
ชมุชนและสงัคมตามแนวทางของท่านศาสดามฮูมัหมดัศ็อลลลัลอฮอุะ
ลัยฮิวะซัลลัม” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอาชิ และนิตันหยง  
ผูท้รงคณุวฒุจิากคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวัดยะลา 
เป็นวทิยากรบรรยาย และกจิกรรมศึกษาดงูาน ณ จังหวดั
พัทลุง และ จังหวัดสตูล
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับชมรมตาดีกา
สมัพนัธ์จงัหวดัยะลา จดักจิกรรม “มหกรรมตาดีกาสมัพนัธ์จงัหวดั
ยะลา” ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ห่างหายไปนานกว่า 2 ปี ด้วย
สถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเวทีแสดงความสามารถ 
เกิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และด้านศาสนา สามารถน�า

“มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา”  
ครั้งที่ 17

สิ่งที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
อกีทัง้เป็นการคดัเลอืกเยาวชนในจงัหวดัยะลา เข้าร่วมงานมหกรรม
ตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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โดยมีกิจกรรมขบวนพาเหรดสุดอลังการ น�าทัพ
ด้วยน้องช้างตวัโต 3 เชอืก ขบวนพาเหรดจากจากน้องๆ 
นักเรียน ตาดีกา แสดงถึงอัตลักษณ์ชุดมลายูประจ�าถิ่น 
วิถีชีวิตของคนชายแดนใต้ พิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร ์
อัลกุรอาน การแสดงเปิดงานจากเยาวชนในพื้นที่  
มกีารมอบเกยีรตบิตัรให้แก่หน่วยงานทีร่่วมบรูณาการ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาควิชาการ ภาคเวที  
การประกวดขบวนพาเหรดทางวัฒนธรรม 
และนิทรรศการมีชีวิต “ตาดีกาในฝัน”
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จงัหวัดยะลาประชากรส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอิสลาม ตาม
บทบัญญัติของศาสนาอิสลามได้ก�าหนดบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เอื้อ
ต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคนให้มคีณุธรรมจรยิธรรมทีด่ี 
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน การอดทน และการให้อภัย 
ซึ่งกันและกัน การอบรมทางศีลธรรมและการศึกษาของอิสลาม
จึงเป็นเป้าหมายสูงสุด จากสภาพการณ์ปัจจุบันสังคมได้ประสบ
กับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง  
และปัญหาสังคม โดยเฉพาะการรับรู้ข่าวสารท่ีไม่ถูกต้องส่งผล 
กระทบให้คุณธรรมจริยธรรมลบเลือนหายไป ประชาชนขาด 

โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความเข้มแข็งของมุสลิมในจังหวัดยะลา

การปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ต้องแข่งขันเพื่อ 
ความอยู่รอด ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว ปัญหาดังกล่าว
ท�าให้ประชาชน และบุคคลในครอบครัวขาดความอบอุ ่น  
เกิดความกังวล และมีความเครียด การอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่กลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัด
ยะลา และเครอืข่ายมสุลมีะฮ์ จงึเป็นแนวทางหนึง่ท่ีจะช่วยแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคม 
เป็นไปด้วยความสันติสุขต่อไป
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้มแข็งของมุสลิมในจังหวัดยะลา ได้มี
ความรู้ด้านศาสนา ด้านคุณธรรมจริยธรรมในแนวทางที่ถูกต้อง
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข  
ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน อันจะน�าไปสู่
สงัคมแห่งความสงบสขุ สนัตสิขุ ตามค�าสอนและเจตนารมณ์ของ
ศาสนาอิสลาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงได้ก�าหนด 
จดัท�าโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแขง็
ของมุสลิมในจังหวัดยะลา ขึ้น

 ทัง้นีเ้พือ่ส่งเสรมิและอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง
ตามหลกัศาสนาอิสลาม เพือ่ส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมน�าหลกั
คณุธรรมจรยิธรรมมาใช้ในการด�าเนนิชวิีต มพีฤตกิรรมและทศันคติ
ท่ีดใีนการอยู่ร่วมกนัในสงัคม เพือ่เป็นเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละ
น�าสิง่ทีไ่ด้รบัจากการอบรมไปพฒันาตนเองและครอบครวั โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในจังหวัดยะลา และเครือข่าย 
มุสลิมะฮ์ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย สาขายะลา รวมทั้ง
เจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้กีย่วข้อง ประมาณ 520 คน โดยจัดขึน้ประกอบด้วย

รุน่ที ่1 อ�าเภอเมอืงยะลา อ�าเภอยะหา อ�าเภอรามนั อ�าเภอ
กรงปินัง อ�าเภอกาบัง อ�าเภอบันนังสตา อ�าเภอธารโต จ�านวน 
400 คน จัดขึ้นวันที่ 7 สิงหาคม 2565

รุ่นที่ 2 อ�าเภอเบตง จ�านวน 120 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2565
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ยุทธศาสตร์ที่5
โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน

โครงการติดตั้งถังเก็บน�้าใต้ดินและติดตั้งปั๊มน�้า
พร้อมระบบท่อรดน�้าต้นไม้ บ่อน�้าร้อนเบตง

ปัจจบัุนน้ีเยาวชนทีอ่ยูใ่นวยัเรยีน ได้ให้ความสนใจเรือ่งของ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นอย่างมาก  โดยผู้เรียนมีความสนใจ
และเข้าร่วมกจิกรรมด้าน ดนตร ีนาฏศลิป์ เพ่ือให้นกัเรยีนได้เลอืก
เรียนตามความสนใจของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียน ให้
แสดงออกตามความสามารถของตน โรงเรยีนจึงได้จดัท�าโครงการ
นี้ขึ้นมา 

โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่สบืสานอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดง
นาฏศิลป์ไทย และประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้  เช่น มโนราห์  
ตาลีกีปัส นาฏศิลป์ร่วมสมัย  เพื่อเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนได้เกิด
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยของท้องถิ่นตนเองให้
คงอยู่สืบไป ให้นักเรียนได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยการแสดง
ความสามารถบนเวที และสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน

นกัเรยีน 90% สามารถเรยีนรูท้กัษะการแสดงนาฏศลิป์ 
(มโนราห์ ตาลีกีปัส นาฏศิลป์ร่วมสมัย)  สามารถน�าการแสดง
นาฏศลิป์ไทยไปประยกุต์เข้ากบัวฒันธรรม การแสดงต่าง ๆ  รวม
ทั้งนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงของหน่วยงาน
ราชการและเอกชนต่าง ๆ  ได้ โดยน�าทกัษะการแสดงเหล่านี ้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน  ระหว่างวันที่ 
26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

62 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



บญัชสีรปุโครงการ 
ที่ด�าเนินการ

ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565
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7. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

งบประมาณ 238,120 บาท

8. Clean & Green สร้างความสุขในองค์กร 

งบประมาณ 625 บาท

9. โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ

บริการสาธารณะของ อบจ.  

งบประมาณ 7,750 บาท

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566-2570) ของ อบจ.ยะลา 

งบประมาณ  31,290 บาท

11. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อาคารอเนกประสงค์ คสล. 

2 ชั้น บ้านก�าปงบูเก๊ะ หมู่ที่ 4 ต�าบลโกตาบารู อ�าเภอ

รามัน จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 2,910,000 บาท

12. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อาคารอเนกประสงค์ คสล. 

2 ชั้น บ้านตะโล๊ะหะลอ อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 2870,000 บาท

1. การประกาศเจตจ�านงของผู้บริหารในการต่อต้าน 

การทุจริต 

งบประมาณ 900 บาท

2. รู้กฎหมาย ได้ประโยชน์ 

งบประมาณ 58,855 บาท

3. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ  

งบประมาณ 149,500

4. อบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

งบประมาณ 185,700 บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ

5. อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความ

ปรองดอง สมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน 

งบประมาณ 64,700 บาท

6. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ยะลา 

งบประมาณ 315,035 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร

64 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



13. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตูกู 

หมู่ที่ 2 ต�าบลยะต๊ะ อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา  

งบประมาณ 2,892,000 บาท

14. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านน�้าเย็น 

หมู่ที่ 2 ต�าบลล�าใหม่ อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 2,894,000 บาท

15. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาซา

ตาแป หมู่ที่ 8 ต�าบลกาบัง อ�าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 2,893,000 บาท

16. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบียอ 

หมู่ที่ 4 ต�าบลบาเจาะ อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 2,910,000 บาท

17. เสริมสร้างสมรรถนะและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ยะลา 

งบประมาณ 43,800 บาท

18. องค์กรคุณธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

งบประมาณ 40,512 บาท

19. เสรมิสร้างองค์ความรูด้้านประชาธปิไตยเพือ่การมส่ีวน

ร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง 

งบประมาณ 62,849 บาท

20. พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณ 249,055 บาท

21. ฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ

อย่างมืออาชีพของบุคลากรในสังกัด อบจ.ยะลา 

งบประมาณ 39,530 บาท

22. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา  

Oganization Development (OD) 

งบประมาณ 313,333 บาท

23. เสริมสร้างสมรรถนะและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.

ยะลา 

งบประมาณ 43,800 บาท

24. องค์กรคุณธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

งบประมาณ 40,512 บาท

25. โครงการความรู้ด้านประชาธิปไตย เพื่อการมีส่วน

ร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง 

งบประมาณ 62,849 บาท

65Yala Provincial Administrative Organization
Annual Report 2022



5. ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบทางรถไฟ บ้านอาตะคูวอ 

หมู่ที่3 ต�าบลกอตอตือร๊ะ - บ้านบาลาสมีแล หมู่ท่ี 5 

ต�าบลกายูบอเกาะ อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 2,920,000 บาท 

6. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามบึงลาโม๊ะ บ้านบูเก๊ะบา

โม๊ะ หมู่ที่ 6 ต�าบลอาซ่อง อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 2,070,000 บาท

7. ก่อสร้างรางระบายน�้า คสล.สายบ้านลีตอ- บ้านปาแด

รู บ้านลีตอ หมู่ที่ 3 ต�าบลบาโร๊ะ อ�าเภอยะหา จังหวัด

ยะลา 

งบประมาณ 2,369,000 บาท

1. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฆาเด็ง- บ้านปอเอาะ หมู่

ที่6 ต�าบลเขื่อนบางลาง อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 2,450,000 บาท

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปาลอบาต๊ะ- ซอยจุฬา หมู่

ที่ 13 ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 2,940,000 บาท

3. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ต�าบล

บันนังสตา อ�าเภอบันนังสตา - บ้านศรีแป้น หมู่ที่ 4 

ต�าบลธารโต อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 7,150,000 บาท

4. ก่อสร้างถนน คสล. สายริมแม่น�้าปัตตานี บ้านตารา

แดะ หมู่ที่3 – บ้านตะโล๊ะสาลี หมู่ที่ 4 ต�าบลบันนัง

สาเรง อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 2,745,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

66 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



8. ถนนสวยหน้าหมู ่บ้านและอ�านวยความปลอดภัย 

หน้าโรงเรียนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4062  

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0063 ต�าบลยะรม-บ้าน

มาบา ต�าบลตาเนาะแมเราะ อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 6840,000 บาท  

ปั๊มน�้าพร้อมระบบท่อ

9. ปรับปรุงและซ่อมบ�ารุงรักษาทาง รหัสทางหลวง 

ท้องถิ่น ยล.ถ 1-0003 บ้านล�าใหม่ ต�าบลล�าใหม่-บ้าน

ทุ่งยามู ต�าบลยุโป อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 13,685,000 บาท

10. ปรบัปรงุและซ่อมบ�ารงุรกัษาทาง รหสัทางหลวงท้องถิน่ 

ยล.ถ 1-0005 บ้านหน้าถ�้า อ�าเภอเมืองยะลา - บ้าน 

บาโงยีรา ต�าบลสะเอะ อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 1,073,000 บาท

11. ปรบัปรงุและซ่อมบ�ารงุรกัษาทาง รหสัทางหลวงท้องถิน่ 

ยล.ถ 1-0013 บ้านกาบู ต�าบลกายูบอเกาะ – บ้าน 

ซาเมาะ ต�าบลท่าธง อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 7,470,000 บาท

12. ปรับปรุงและซ่อมบ�ารุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้อง

ถิ่น ยล.ถ 1-0068 บ้านคอกช้าง – บ้านปาโจแมเราะ 

ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 1,169,500 บาท

13. ปรับปรุงและซ่อมบ�ารุงรักษาทาง สายบ้านมายอ 

ต�าบลธารโต - บ้านควนหินด�า ต�าบลบ้านแหร อ�าเภอ

ธารโต จังหวัดยะลา  

งบประมาณ 11,615,000 บาท

14. ปรับปรุงและซ่อมบ�ารุงรักษาทาง สายบ้านมายอ 

ต�าบลธารโต - บ้านควนหินด�า ต�าบลบ้านแหร อ�าเภอ

ธารโต จังหวัดยะลา  

งบประมาณ 11,615,000 บาท

15. โครงการปรับปรุงและซ่อมบ�ารุงทาง บ้านบาลอบาต๊ะ 

ต.สะเอะ อ.กรงปินัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสต จ.ยะลา  

งบประมาณ 1,237,500
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1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือ 

และบรรเทาภัยพิบัติ อบจ.ยะลา (ศชภ.อบจ.ยะลา) 

ระดับอ�าเภอ 

งบประมาณ 256,728 บาท

2. โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ปลอดภัยในวัยเรียน 

งบประมาณ 77,255 บาท

3. โครงการอบจ.ยะลา ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ 

งบประมาณ 36,700 บาท

4. โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ 

งบประมาณ 145,485 บาท

5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

งบประมาณ 109,460 บาท

6. สร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการท�าอะไรได้มากกว่าที่คิด 

งบประมาณ 104,085 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7. สานรัก สานสัมพันธ์ครอบครัว 

งบประมาณ 215,915 บาท

8. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย 

เพี่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อ 

การเมืองการปกครอง 

งบประมาณ 62,849 บาท

9. อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความ

ปรองดอง สมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน 

งบประมาณ 64,700 บาท

10. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน

อย่างยั่งยืน (อุดหนุนต�ารวจภูธรจังหวัดยะลา) 

งบประมาณ 2,196,000 บาท

68 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
อบจ.ยะลา 2565



11. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร(อุดหนุน

ส�านักงานเกษตรจังหวัดยะลา) 

งบประมาณ 400,000 บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ

12. โครงการจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.ยะลา 

งบประมาณ 84,510 บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ

13. โครงการเด็กยะลามั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด 

งบประมาณ 60,013 บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ

14. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่

จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 38,055 บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ

15. โครงการมหกรรมภาคเีครอืข่ายสขุภาพภาคประชาชน 

งบประมาณ 194,190 บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ

16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ

อันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลาของ อปท. 

งบประมาณ 12,320 บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ

17. โครงการรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนเพื่อส่งไป

ก�าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

งบประมาณ 150,000 บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ

18. โครงการสร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการป่า

ชุมชน บ้านบายอ อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

งบประมาณ 102,900 บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ

19. โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

งบประมาณ 118,950 บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ

20. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

งบประมาณ 44,923 บาท

21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  

การท�าลวดลายฝาชีด้วยริบบิ้น 

งบประมาณ 173,900 บาท

22. โครงการฝายกักเก็บน�้าบรรเทาภัยแล้ง  

งบประมาณ 143,770 บาท

23. โครงการ อบจ.ยะลา สอนงานน้อง สร้างรายได้  

งบประมาณ 136,600 บาท

24. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขาย

สินค้าออนไลน์  

งบประมาณ 124,445

25. โครงการพัฒนาและแปรรูปพันธ์ปลาน�้าจืดเพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์  

งบประมาณ 379,235
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1. แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับประเทศ 

งบประมาณ 185,589.10 บาท

2. ทุนการศึกษายะลารักษ์ถิ่น 

งบประมาณ 800,885 บาท

3. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา อบจ.ยะลา 

งบประมาณ 83,750 บาท

4. พัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษาของ อบจ.ยะลา 

งบประมาณ 99,149 บาท

5. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม กิจกรรมประชุมเพื่อทบทวน เพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.

2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 

งบประมาณ 13,071 บาท

6. ส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน 

งบประมาณ 362,215 บาท

7. แข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ 

งบประมาณ 189,380 บาท

8. มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน อบจ.ยะลา คัพ 

งบประมาณ 433,412 บาท

9. ส่งเสริมกีฬานักเรียน 

งบประมาณ 41,940 ด�าเนินการแล้วเสร็จ

10. ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 

งบประมาณ 277,690 บาท

11. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลาสัมพันธ์ 

งบประมาณ 289,815 บาท

12. โครงการ อบจ.ยะลา กีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมการ

แข่งขันกีฬาแบตมินตัน อบจ.ยะลา  

งบประมาณ 137.631 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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13. ปฏิบัติธรรมน�าสุข 

งบประมาณ 76,739.20 บาท

14. ฝีกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง

ของมุสลิมในจังหวัดยะลา 

งบประมาณ 285,375 บาท

15. พัฒนาศักยภาพผู้น�าศาสนาสู่ผู้น�าชุมชน 

งบประมาณ 256,800 บาท

16. มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 

งบประมาณ 507,088 บาท

17. รอมฎอนสัมพันธ์ 

งบประมาณ 1355,268 บาท

18. ส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี 

งบประมาณ 718,562 บาท

19. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม “การอาบน�้าศพ  

การจัดการศพ (มุสลิม)” 

งบประมาณ 167,590 บาท

20. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม “การประกวดบรรยาย

ธรรม” 

งบประมาณ 58,044 บาท

21. พัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 

งบประมาณ 120,000 บาท

22. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 

(กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์) 

งบประมาณ 100,000 บาท

23. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์  

(กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์) 

งบประมาณ 144,300 บาท

24. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมอบรมวัยเรียน  

วัยใส ใส่ใจคุณภาพ 

งบประมาณ 30,000 บาท

25. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

งบประมาณ 150,000 บาท

26. ส่งเสริมกีฬานักเรียน (กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อ

พัฒนาสุขภาพนักเรียน) 

งบประมาณ 77,400 บาท

27. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติดในสถาน

ศึกษา 

งบประมาณ 75,000 บาท

28. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งบประมาณ 1,104,100 บาท

29. ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก 3 จุดติดตั้ง 

งบประมาณ 75,0000 บาท

30. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

เพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  

งบประมาณ 500,000 บาท (อุดหนุน)  

สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา

31. โครงการประเพณณแห่พระลุยไฟ  

งบประมาณ 150,000 บาท (อุดหนุน) 

มูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจังหวัดยะลา 

32. โครงการรสืบสานจารีตประเพณีประเพณีไทย 

เชื้อสายจีน  

งบประมาณ 150,000 บาท (อุดหนุน)มูลนิธิ 

ตุ้ยบ่วยเต็งเนื่อยศาลเจ้าแม่ทับทิมจังหวัดยะลา

33. โครงการยกระดับและพัฒนาการเรียนรู้ 

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

งบประมาณ 198.110 บาท
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1. ติดตั้งถังเก็บน�้าใต้ดินและติดตั้งปั๊มน�้า พร้อมระบบท่อรดน�้าต้นไม้ บ่อน�้าร้อนเบตง  

งบประมาณ 549,123.07 บาท

2. โครงการปรับปรุงห้องน�้าแหล่งท่องเที่ยวบ่อน�้าร้อนเบตง(ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

งบประมาณ 1,380,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์
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รายได้จัดเก็บเอง

 หมวดภาษีอากร 5,215,521.01
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 36,897.52 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,960,836.96
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 442,012.51
 หมวดรายได้จากทุน -

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หมวดภาษีจัดสรร 262,594,693.67
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หมวดเงินอุดหนุน 125,907,335.12

รวมรายรับ 398,157,296.79

สรุปรำยรับ-รำยจ่ำยจริง
ประจ�าปีงบประมาณ 2565

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ

5,215,521.01

36,897.52 

3,960,836.96

442,012.51

262,594,693.67

125,907,335.12

รายรับจริง
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 งบกลาง  15,030,099.81 
 งบบุคลากร  70,610,807.03 
 งบด�าเนินงาน  41,238,128.72 
 งบลงทุน  34,670,043.29 
 งบเงินอุดหนุน  3,056,000.00 
 งบรายจ่ายอื่น  47,130,245.13 

รวมรายจ่าย  211,735,323.98 

 47,130,245.13 

 15,030,099.81 
 34,670,043.29 

 3,056,000.00 

 41,238,128.72 

 70,610,807.03 

รายจ่ายจริง
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“องค์กรธรรมาภิบาล 
เศรษฐกิจมั่นคง 

คุณภาพชีวิตที่ดี”

จัดท�าโดย ฝ่ายวิจัยและประเมินผลกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ถนนวงเวียน 2 ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0-7320-3610 โทรสาร 0-7320-3621 www.yalapao.go.th

 แบบประเมินความพึงพอใจ


